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STYRELEDER HAR ORDET
2. mars 2020 tiltrådte Fredrik Brodtkorb som ny daglig leder. Community manager
Karin Skandsen og Fredrik kunne starte utvikling av et godt samarbeid.
Men så kom 12. mars fort og helt uventet. Og svært mye ble annerledes rundt oss.
Norge stengte delvis ned og begrensninger på reiser og møter ble innført. Private
virksomheter ble rammet – særlig innen handel, servering, overnatting og reiseliv.
Arbeidsledigheten i Asker var på 15 % i april 2020, herav var 10 % permitterte.
I en representativ spørreundersøkelse til 200 private Asker-bedrifter i august 2020
som AskersHus ble bedt om å stå for, svarte 54 % at de hadde nedgang i
omsetning, halvparten hadde måttet ty til permittering, en tredjedel hadde
permittert mer enn en tredjedel av de ansatte og 6 % hadde måttet gå til
oppsigelser.
Også andre som var avhengig av fysisk kontakt for innovasjon og salg fikk
utfordringer: Askershus gjorde en egen undersøkelse hos 150 gründere i Asker og
Bærum i juni: 1/3 hadde gitt opp, 1/3 hadde var på vent og 1/3 fortsatte sin
utvikling.
Asker kommune var tidlig ut med offensive ‘Askerpakker’ for næringslivet som
supplement til de statlige. Viktigst for gründere har vært husleiestøtte, støtte til
omstilling og støtte til innovasjonsprosjekter. Ca. 70 av Askers mest lovende
gründere fikk i 2020 via AskersHus bistand og hjelp fra ordninger i Asker
kommune.
Husleierefusjonen i 2020 var også viktig for at AskersHus nær opprettholdt
utleievolum på 75-80 gründerplasser gjennom året.
AskersHus har sammen med Asker Næringsforening blitt valgt av Asker kommune
til å stå for forslag til innhold og effektuering av vedtatte Askerpakker. For
AskersHus har dette også gitt en ikke-budsjettert godtgjørelse fra kommunen og
enda bedre kunnskap om gründerskap i Asker.
AskersHus har i 2020 gjennomført 3 innovasjons- og vekstprosjekter finansiert i
hovedsak av Viken fylkeskommune og egeninnsats.
En viktig leveranse for AskersHus har også i 2020 vært Etablerertjenesten i Asker
og Bærum i samarbeid med Asker Næringsforening, Bærum Næringsråd og Kvinner
i Business. Tjenesten er forlenget for ytterligere 1 år i 2021.
Til tross for et meget ‘flatt’ og turbulent ‘pandemiår’ har AskersHus økt
omsetningen fra 5,8 mnok til 7,5 mnok (+29 %) fra forrige år. Driftsresultatet er
så vidt positivt med 30’.
For 2021 ønsker styret at driftsresultatet framover blir noe bedre for å styrke
egenkapitalen, og at det kan skapes mer forutsigbare inntekter som andre
tilsvarende aktører (næringshager, inkubatorer etc.) har oppnådd fra
stat/kommune. Dette for å gi grunnlag for mer langsiktig drift i samsvar med egen
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strategi og med flere egne ansatte kontra innleie
prosjektmedarbeidere/konsulenter.
Høsten 2020 påbegynte styret arbeidet med en revidert strategi for å ‘spisse’ og
ytterligere klargjøre hva AskersHus skal stå for – og for hvem. Arbeidet vil bli ferdig
og forankret hos nytt styre i 2021. Foreløpig resultat peker på 5 klare
pilarer/’forretningsområder’ som selskapet skal utvikle seg og vokse innenfor. En
premiss i arbeidet er å bli bedre og mer relevant for de beste.
Generalforsamlingen i 2020 vedtok å kjøpe tilbake aksjer fra Asker
Næringsforening slik at Asker kommune, Akershus fylkeskommune og Asker
Næringsforening nå er tre like store og største eiere av AskersHus med samlet ca.
45 %. Det er således en ledig post på ca. 15 % for nye deleiere.
Avslutningsvis og med henvisning til pandemien må nevnes at Asker mistet 480
arbeidsplasser i 2020, og at 1.200 var permittert i desember. På den annen side
økte antall foretak (nyetableringer – særlig AS) med 108 (8 %). Bra!
Styret takkes for godt arbeid i 2020, og særlig takkes Fredrik, Karin og nå fra
årsskiftet også Hanne Nordal som ansatte.
Bjørn Langvik
Styreleder
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Sammendrag, fakta om AskersHus

OM ASKERSHUS
AskersHus er en operativ drivkraft for
næringsutvikling og vekst i Asker-regionen
med servicefunksjoner og miljøer knyttet til
entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og
etter- og videreutdanning.

19 EIERE
Emisjon i 2015/2016 hentet inn
1,5 mnok. Askershus AS har nå 19
eiere. 29,9% av disse representerer
næringsliv, 31,3%
n offet l ig, 13,9% organisasjoner og 11% leietakerepå på
Viken Space. 13,9% aksjer i egeneie.

ANSATTE

Fredrik
Brodtkorb

Karin
Skandsen

Hanne
Nordal

STYRET
Bjørn Langvik (styreleder), Ole Kristian
Tangen, Asle Sjørbotten, Trude J. H.
Fjeldstad, Vibeke Glosli, Steinar Bustad,
Yngve Bastesen, Hilde Skogedahl (vara).

OM SETNING OG
RESULTAT
INNOVASJONS
PROSJEKTER
Askershus AS har siden 2015 gjennomført 26
innovasjonsprosjekter med en total kostnadsramme på
20,6 mnok.
9 planlagte prosjekter for 2021
• Etablerertjenesten i Asker og Bærum (utvidelse til 2022)
• Nettverk for investeringer i Asker og Bærum vol. 2
• Strategisk næringsplan – Asker kommune
• Forprosjekt pre-inkubatorprogram
• Askerpakken 2 – krisepakke for næringslivet i Asker 2021
• 2 søknader for RIP – 2021
• 2 søknader for INN. økosystem
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2015: 1.992 mnok
2016: 2.031 mnok
2017: 3.169 mnok
2018: 3.340 mnok
2019: 5.769 mnok
2020: 7.447 mnok

Selskapet har siste
3 år hatt resultat
på plussiden.
Egenkapitalen er på
drøyt 1 mnok.
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ASKERSHUS AS. HISTORIE
AskersHus AS er en videreføring av selskapet Asker Vekst AS som ble
etablert høsten 2003 av Asker kommune (66,6%), Nera Satcom (16,7%) og
Ericsson (16,7%).
I 2007 overtok Asker Næringsråd aksjeandelene til Nera Satcom og
Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS. Selskapet hadde ingen
virksomhet av betydning.
I 2012 ble også Asker kommunes aksjer overtatt av Asker Næringsråd.
Selskapet endret navn til AskersHus AS og var passivt.
Selskapet gjenopptok sin virksomhet i 2014/2015, restrukturerte sin
tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen,
Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Hensikten var
også å klargjøre rollene til Asker Næringsråd slik at rådet kunne fokusere sin
virksomhet på medlemsaktiviteter.
Fra april 2015 var AskersHus i drift med egne lokaler i Drammensveien 915,
og ble i 2016 godkjent som offentlig næringshage.
Vinteren 2016/2017 ble det gjennomført en rettet emisjon hvor målet var å
styrke selskapets strategiske posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og
en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet i samsvar
med Strategisk næringsplan 2015-2026 (Asker kommune), Regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus frem mot 2025 (Akershus
fylkeskommune) og næringslivet i Asker.
Emisjonen resulterte i 19 nye eiere i tillegg til Asker Næringsråd som
gjennom emisjonen ble utvannet til en eierandel på ca. 25 % (største eier).
Aksjekapitalen ble satt til kr 1.150.000.
AskersHus hadde pr. 31/12-2020 ved «Viken Space» utleieforhold til 83
gründere fordelt på 49 bedrifter. Gründerne kommer fra 22 ulike land.
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ORGANISASJON
AskersHus AS - eierandeler per 31.12.2020
Navn

Org. nr.

Adresse

Ant. aksjer

Oxer Management AS

959 775 761 Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

56

Danske Bank

991 159 894 Torvveien 1, 1383 Asker

55

Kongsberg Digital AS

916 981 880 Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

55

National Oilwell Varco AS

972 000 965 Drengsrudhagen 4, 1385 Asker

55

Vitari AS

984 489 234 Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad

50

Floberg Holding AS

988 858 412 Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad

28

Hallingdal Næringshage AS

863 534 402 Gamlev 6, 3550 Gol

25

Asker og Bærums Budstikke AS 910 301 268 Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

Næringslivet

%

20

344

AskersHus AS

986 481 486 Drengsrudhagen 6, 1385 Asker

160

Asker Næringforening

974 540 193 Drengsrudhagen 6, 1385 Asker

160

Organisasjoner

29,9 %

320

Viken Fylkeskommune

921 693 230 Postboks 220, 1702 Sarpsborg

180

Asker kommune

944 382 038 Knud Askersvei 25, 1383 Asker

180

Offentlig

27,8 %

360

Firma B. Langvik

987 083 174 Sarahaugen 7, 1386 Asker

25

Nowi gruppen AS

992 831 200 Drammensveien 915, 1383 Asker

21

LONAR AS

989 027 328 Drammensveien 915, 1383 Asker

20

Per S. Thoresen Mngm. Cons.

913 432 819 Drammensveien 915, 1383 Asker

20

AOG Holding AS

917 603 804 Larsehagan 32, 3409 Tranby

10

Bell Økonomi AS

914 888 417 Drammensveien 915, 1383 Asker

10

Fits Consulting AS

915 028 950 Breiliveien 45, 3217 Sandefjord

10

Inclusion AS

913 958 918 Undelstad Terrasse 30d, 1387 Asker

10

Leietakere

Sum antall aksjer

31,3 %

126

11,0 %

1150

100,0 %

STYRET
Bjørn Langvik, styreleder
Trude J.H. Fjeldstad
Steinar Bustad
Vibeke Glosli

Asle Sjørbotten
Ole Kristian Tangen
Yngve Bastesen

ANSATTE
Karin Skansen, Community Manager
Hanne Nordal, Digital Rådgiver (Etablerertjenesten, 80% fra 01.01.2021)
Fredrik Brodtkorb, Daglig Leder
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Karin Skandsen
Community Manager

Fredrik Brodtkorb
Daglig leder fra 1.3.20

Hanne Nordal
Digital rådgiver, 1.1.21

------------------------------------------------------------

Bjørn Langvik
Styreleder

Trude J.H. Fjeldstad
Styremedlem

Asle Sjørbotten
Styremedlem

Yngved Bastesen
Styremedlem

9

Ole Kristian Tangen
Styremedlem

Steinar Bustad
Styremedlem

Vibeke Glosli
Styremedlem

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamling ble avholdt 26/5-2020. 1090 av 1150 aksjer, dvs. 95 %
var representert.

Generalforsamlingen vedtok endringer av vedtekter til følgende:
$4, Styre, første ledd
• ‘Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer’ endres til
• ‘Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer, og inntil 2
varamedlemmer’
$6 Valgkomite, første ledd
• ‘Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av 3
medlemmer med 1 varamedlem. Velges for 2 år ad gangen’ endres til
• ‘Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av 3
medlemmer. Velges for 2 år ad gangen’
I tillegg vedtok generalforsamlingen at styret gis ny fullmakt til å erverve egne
aksjer. Fullmakten er begrenset til 20% (i alt 230 aksjer).
Styret ønsker at AskersHus AS selv kan eie noen egne aksjer for raskt å
kunne utnytte markedsmuligheter, få bredere eierskap og også å kunne
slippe nye medlemmer/leietagere i Viken Space inn som eiere. Dette også
for å unngå forskjell mellom nye og gamle medlemmer/leietagere.
Generalforsamlingen vedtok forslag til regnskap for 2019 og balanse pr
31/12-2019. Revisors beretning for 2019 ble godkjent.
Ved valg på nytt styre kom Trude J.H. Fjeldstad og Steinar Bustad inn for 2
år. Asle Sjørbotten, Vibeke Glosli, Yngve Bastesen og Ole Kristian Tangen
var ikke på valg. Styreleder Bjørn Langvik ble valgt for 2 år.
Ny valgkomite ble som følger; Øyvind Michelsen, Lars O. Nordal og Asbjørn
Flo.
Som revisor ble Revisorforum1 valgt.
Generalforsamlingen vedtok at styremedlemmene skulle godtgjøres kr.
1.000 pr styremøte, og at styreleders godtgjørelse var kr 5.000 pr. måned.
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STYRETS ARBEID
STYREMØTER

Det er avholdt 5 styremøter hvor 28 saker er behandlet.

Eierstrategi
Eierstrategien for AskersHus AS ble vedtatt av generalforsamlingen i 2018.
Denne har blitt fulgt opp gjennom 2019. Eierstrategien utdyper formålet
med selskapet slik det er definert i vedtektene, fastsetter overordnede
målsettinger og tydeliggjør eiernes krav og forventninger til selskapet og til
selskapets styre. Eierstrategien definerer selskapets handlingsrom og
tydeliggjør resultatmålene og prioriteringene som er satt til selskapet.

Lokaler/leieforhold
AskersHus leier lokalene av National Oilwell Varco AS på Drengsrudhagen 6
for perioden 1/10-2018 – 30/11-2022. Leieforholdet omfattet i
utgangspunktet 1.648 m2, men med opsjon på en nedskalering ved å flytte
ut av 2 etg. Dette med 6 måneders oppsigelse.
Sommeren 2020 ble vi kontaktet av NOV med et ønske om at de skulle tre
ut av avtalen og at vi skulle leie direkte av gårdeier. AskersHus overtok
forpliktelsene til NOV sommeren 2020 til like betingelser som tidligere.
Nåværende gårdeier, Sirius Asker AS, holder til i Kristiansand og overholder
sine forpliktelser.
Leieavtalen gir tilgang til kantine og utendørs parkeringsplasser. Kantinen
har i store deler av 2020 vært stengt grunnet Covid-19 restriksjoner.
Leietagere har blitt oppfordret til å ta særlige hensyn.
Gitt dagens fordeling mellom åpne og lukkede plasser er det plass til drøyt
100 gründere og ansatte i vekstbedrifter.
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Strategier
Styret har i 2020 fortsatt arbeidet videre med veivalg for å sikre langsiktig
finansiering og utvikling av selskapet slik at det enda bedre kan tjene
entreprenørskap og gründere i regionen.
Da strategien med å bli en Siva inkubator ikke førte fram har man gjennom
2020 og 2021 jobbet med alternative mulighetsrom for AskersHus.
Forarbeidet på strategi konkluderte ved slutten av 2020 at 5
forretningspilarer skulle gjelde inntil videre.
De 5 er:
-

Startup Asker, et tilbud for ambisiøse gründere i regionen

-

Etableretjenesten i Asker og Bærum. Jobbe videre med etableretjenesten
og utvikle den

-

Sosialt entreprenørskap. Jobbe fram en strategi og plan for sosialt
entreprenørskap i regionen

-

Gründernettverk i Asker. Være kompetanseplassen for alle
coworkingsstedene i regionen med hensyn på innovasjon og gründerskap

-

Kompetansepartner for SMB-bedrifter i regionen på innovasjon

Fra Viken fikk vi midler for å komme fram til en modell for lovende og
ambisiøse gründere i Asker. Dette prosjektet vil gå fram til sommeren 2021
og har navnet «Forprosjekt pre-inkubator i regionen».
Av strategiske og taktiske årsaker ble datterselskapet Viken Kunnskapspark
AS stiftet i mai 2018. Det er pr nå ingen virksomhet i selskapet.
Aksjekapitalen i Viken Kunnskapspark AS er kr 30.000 og styreleder er
Bjørn Langvik.
AskersHus AS har etter invitasjon ervervet en mindre eierpost i Hallingdal
Næringshage AS, på samme måte som Hallingdal Næringshage har en
eierpost i AskersHus. Selskapene hadde prosjektsamarbeid i 2017, 2018 og
har hatt det i 2019. Nye Viken fylkeskommune og endret styring av Siva gir

nye muligheter.
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PROSJEKTER/SAMARBEID
VIKTIGE PROSJEKTER
Gjennom prosjektet «flerkulturelt gründerteam» utviklet og gjennomførte
prosjektgruppen et kompetanseprogram som skal bidra til at flere talenter med
ulik etnisk bakgrunn skal lykkes med skalering og vekst av sine forretningsideer
i Norge. Prosjektet er gjort i samarbeid med Askershus, Bærum International
Hub, Oslo International Hub, Asker kommune, Bærum kommune og Oslo
kommune og Viken fylkeskommune.
Prosjektet var finansielt støttet av Oslo
kommune, Viken fylkeskommune og
Etablerertjenesten i Asker og Bærum og
en med en betydelig egeninnsats fra
næringslivet og prosjektgruppen.
Prosjektrammen var på 1,1 mnok.
«Diversity Teams Program» hadde 8
sesjoner som fokuserte på det å bygge
et team, bygge en forretningsplan og
planlegge for fremtidig finansiering og
oppskalering. Gjennom
prosjektperioden koblet vi sammen 20 kompetente, erfarne, ressurssterke
individer med flerkulturell bakgrunn til 5 ulike gründerteam. Programmet hadde
til sammen 38 søkere, med 12 ulike nasjonaliteter – representert fra Asker,
Bærum og Oslo. Program ble gjennomført i perioden 15. september – 17.
oktober 2020.

&&&&&&
"Utvikling av nettverk for investering i Gründerbedrifter i Asker og
Bærum" var et prosjekt hvor Askershus med samarbeidspartnere etablerte en
plattform hvor både investorer og grundere kan møtes. Målsetning var å bygge
opp et system i Asker og Bærum hvor grundere/nyetablerte kan få en
digital/fysisk møteplass med hensyn til 1) kunnskap om investering i egen
bedrift og 2) mulig privat finansiering og utvikling av egen virksomhet.
Prosjektet er gjort i samarbeid med Askershus, Bærum International Hub, BAN
Norway, Oslo International Hub, Asker kommune, Bærum kommune og Oslo
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kommune og Viken fylkeskommune.
Prosjektet var finansielt støttet
av Oslo kommune, Viken
fylkeskommune og
Etablerertjenesten i Asker og
Bærum og en betydelig
egeninnsats fra engleinvestorer,
næringslivet og
prosjektgruppen.
Prosjektrammen var på
0,7mnok.
Prosjektgruppen etablerte et lokalt nettverk av 18 potensielle investorer fra
Asker og Bærum. Gjennom prosjektperioden har 47 oppstartselskaper blitt
eksponert til engleinvestorer, hvor 10 bedrift fikk mulighet å presentere seg for
18 engleinvestorer. Dette resulterte at 1 bedrift fikk til slutt investering.
&&&&&&
«Etablereropplæring for innvandrere» er et utvidet program for potensielle
deltakere av Etablerertjenesten i Asker og Bærum. Prosjektgruppen utviklet og
gjennomførte et program som bidrar til at flere talenter med internasjonal
bakgrunn etablerer egen virksomhet i Asker og Bærum. Målsetningen med
programmet var å senke terskelen for innvandrere/internasjonale slik at de i
større grad tar kontakt med Etablerertjenesten i Asker og Bærum.
Prosjektet ble levert av Askershus, Bærum International Hub i samarbeid med
Asker kommune, Bærum kommune og Viken fylkeskommune. Det ble avholdt 4
nettbaserte kursdager innenfor følgende hovedpunkter 1) Hva er trinnene for å
åpne en bedrift, 2) Norsk forretningskultur, 3) Hvilkes organisasjon skal velges?
4) Betydning av nettverksbygging.
Programmet hadde 14 deltakere fra 12 ulike nasjonaliteter, som i etterkant av
kursdagene fått tilbud om en-til-en veiledning.
Prosjektet fikk finansiell støtte fra Viken fylkeskommune med en betydelig
egeninnsats fra prosjektgruppe. Prosjektrammen på ca 0,3 mnok.

&&&&&&
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Askershus har vært sekretariat for Asker kommune gjennom «Askerpakke 1»
Videre har Askershus forberedt «Askerpakke 2» som ble lansert i januar
2021. Askershus sin rolle har vært å bidra med å utlyse, administrere og
rapportere på Asker kommunes lokale støtteordninger gjennom krisepakke for
næringslivet. Askershus gjennom 2020 bidratt i følgende støtteordninger:
•
•

•
•

Husleiestøtte 2020 – 53 bedrifter fikk støtte til utgifter til leie av kontor,
butikk eller verksted gjennom denne ordningen. 5 mnok
Gründer og innovasjonsfond 2020. 14 av 23 søknader/bedrifter fikk
innvilget støtte til innovasjonsprosjekter som skal utløses mot nasjonale
eller regionale støtteordninger. Total ramme var 2 mnok.
Rådgivning til små bedrifter: 18 av 22 søkere fikk støtte til rådgivning
knyttet til forretningsplan.
Ekstraordinært kommunalt næringsfond: 15 av 41 bedrifter fikk støtte for
omstillingstiltak, internopplæring, samarbeidsprosjekter eller fellestiltak
for næringsutvikling. Totalrammen var på 1,4 mnok.

Arbeidet har skjedd i tett samarbeid med Asker Næringsforening
&&&&&&

Prosjektet «Etablerertjenesten for
nye Asker og Bærum» ble lagt ut på
anbud av Bærum kommune i 2018.
Hensikten var å finne en operatør som
kunne stå for viktige deler av det
offentliges tilbud overfor gründere og
entreprenørskap i kommunene.
AskersHus vant anbudet i samarbeid
med Bærum Næringsråd, Kvinner i
Business og Asker Næringsråd.
Avtalen ble undertegnet 30/8-2018 og har en varighet frem til 31/12-2020
med opsjon på forlengelse én eller flere ganger inntil 3 år. Årlig ramme er
på ca. 1,8 mnok.
Prosjektet er forlenget ut 2021. Man forventer en ny anbudsrunde tidlig høst
2021. AskersHus regner med å delta i dette anbudet.
Sentrale prosjektaktiviteter er gjennomføring av

 Førstelinjetjeneste
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Én til én veiledning, 10 time/gründere hver uke
Temakurs
Grunnkurs i etablering – norsk og engelsk
Gründerkafe
Gründerskole
Mentorprogram
Seminarer

Det skal årlig gjennomføres om lag 30 kurs og arrangementer.
Prosjektet er dimensjonert for at 8-900 gründere i Bærum og Asker.

&&&&&&
AskersHus har fra februar 2019 vært engasjert av
Asker, Røyken og Hurum kommuner gjennom
Fellesnemda for å skaffe kunnskapsgrunnlag og
utarbeide forslag til «Strategisk næringsplan for
(nye) Asker kommune 2020-2032».
AskersHus tar del i en prosjektgruppe bestående av 4
personer med de tre næringssjefene i de tre gamle
kommuner.
Arbeidet til AskersHus er spesifisert til å skaffe kunnskapsgrunnlag fra SSB
og næringslivet, drive ulike prosesser og lage utkast til plan med hensyn til
fakta, strategier og mål.
Arbeidet har bred involvering fra næringslivet og det politiske miljø.
Prosjektrammen for AskersHus er på ca. 0,4 mnok. Planen blir lagt fram for
de folkevalgte i løpet av 1. halvår 2021, og lanserer ulike tiltak som Asker
kommune skal gjennomføre for og i samarbeid med gründermiljøer og
Askers næringsliv.
&&&&&&
AskersHus gjennomførte i 2020 også en rekke oppgaver på oppdrag av
Asker kommune, relatert til «Strategisk næringsplan 2015- 2026» i
Asker kommune bl.a. innen
o FN´s bærekraftsmål
o Internasjonalisering
o Sosialt entreprenørskap
o Reiseliv
o Ungt entreprenørskap
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VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE i 2020
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VIKEN SPACE
LOKALER OG LEIEAVTALE
Lokasjonen i Drengsrudhagen 6 har fått
navnet «Viken Space». Det er inngått en
fremleieavtale med National Oilwell
Varco AS for leie av til sammen 1.648
kvm i 1. og 2. etasje, samt 16
parkeringsplasser i garasjekjeller.
Avtalen gjelder fram til 30/11-2022 og med en viss mulighet for
forlengelse/fornyelse deretter. Det antas at de merkantile vilkårene i så
tilfelle vil bli annerledes.
Det arbeides for at plassene utnyttes/tildeles slik at gründere, sosiale
entreprenører og vekstbedrifter får hver sine respektive miljøer.
Det er totalkapasitet på i overkant av 100 kontorplasser i bygget, som ble
oppført i 2014 og som har svært høy standard. Lokalene inviterer til
gründerskap og kreativitet, og de deler som er i åpent landskap har god
lyddemping. Ved årsskiftet var 83 plasser tatt i bruk. Alle lukkede
kontorplasser (eget kontor) er utleid.
Prisene ble justert opp med ca 10 % i januar 2021.
Det holdes foreløpig et forholdsvis lavt prisnivå på åpne kontorplasser i
landskap.
Alle avtaler er inngått med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.
Pr 1.1.2021 er leieprisene pr. mnd. (ekskl. mva.):
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Inkubatorplass: kr. 1000
Kontorplass i landskap: kr. 1.995
Kontorplass i cellekontor: kr. 6.545
Kontor med plass til to eller flere: Individuell prising
Parkeringsplass innendørs: kr 500

HVEM ER MEDLEMMENE PÅ «Viken Space»

Totalt har det vært 57 selskaper som enten flyttet inn eller var på Viken
Space i 2020. Ved årskiftet var det 49 selskaper.
Sosialt entreprenørskap: ¼ av arealet på bygget er holdt av til sosialt
entreprenørskap. I dag benytter Sisters in Business dette og hadde ved
årsskiftet 15 medlemmer som er en del av Viken Space.
Ressurspool: 13 bedrifter som bistår med alt fra rådgivning innen
etablering, forretningsutvikling, nettverk og næringsliv, kommune til
investering.
17 selskaper definert som Scale-ups med spisskompetanse innen sensorikk,
IOT, batteri-systemer, programmering, software utvikling, systemutvikling,
AR og VR, mobilitet og mer.
Startup og selvstendige næringsdrivende: 26 spennende bedrifter innen
kommunikasjon, fremtidens mat, E-commerce, kursvirksomhet og
eiendomsutvikling, AI, systemutvikling, programmering og konsulenter.
32% av «Viken Space» sine medlemmer er kvinner.
«Viken Space» består gründere fra 16 ulike nasjonaliteter utenom norske:
Tsjetsjenia, Iran, Syria, Afghanistan, Somalia, Algerie, Kurdistan/Irak,
Kurdistan/Iran, Pakistan, Romania, Portugal, Ungarn, England, Danmark, Irland,
India, Sverige og Kina.
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LEDELSE OG ADMINISRASJON
I 2020 har Fredrik Brodtkorb (01.03.2020) vært Daglig Leder og Karin
Skandsen vært Community Manager. Disse har vært de to eneste ansatte.
Styret vedtok sommeren 2018 at styreleders selskap Firma Bjørn Langvik
etter avtale kan benyttes til operasjonelt arbeid i påvente av at AskersHus
har økonomi til å ansette ordinært for tilsvarende kvalifikasjoner og
kompetanse. Det er en forutsetning at de eksterne inntektene til AskersHus
for hver oppgave styreleders selskap gjør skal være større enn utgiftene.
Styreleder har etter avtale vært engasjert på 3 konkrete prosjekter i 2020
(Strategisk næringsplan, Askerpakker og Etablerertjenesten).
Utover egeninnsats i prosjekter er gjennomføringen skjedd ved innleie av
konsulentressurser. I alt ble det kjøpt slike tjenester for nær 2,8 mnok i
2019, herav utgjorde ressurser til Etablerertjenesten 1,6 mnok.
Community Manager skaffer nye medlemmer og ajourfører og videreutvikler
hjemmesider og står for nyhetsbrev til medlemmer og til ca. 350 eksterne
interessenter.
Lønn til ansatte er basert på fastlønn + noe provisjon.

ÅRETS GRÜNDER
Hvert år deler Asker og Bærum ut prisen Årets Gründer i Asker og
Bærum. Prisen går til en gründer i Asker eller Bærum som har utmerket
seg spesielt og har lyktes med sin lille eller store idé. I år som i fjor gikk
prisen til en leietager i AskersHus.
Sisters in Business gikk av med seieren som Årets Gründer i 2020. Sisters in
Business som er en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for
kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon. Firmaet
er medlem og leietager i Viken Space og har 16 ansatte.
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MEDIA OG KOMMUNIKASJONKANALER
Det har i 2020 vært flere kanaler for promotering av AskersHus, Viken Space og
Etablerertjenesten.
Media
Budstikka – Festivalgeneral blir sjef for næringsutvikling (16.01.2020)
Budstikka – Inntektene forsvant over natten – nå selger trebarnsfaren kongekrabbe fra
terrassen (26.03.2020)
Budstikka – Kongekrabbegründer jubler for krisepakke fra Asker kommune
(14.04.2020)
Budstikka – Asker-gründere fikk millionstøtte (26.06.2020)
NRK Lindmo: Sisters in business – på viken Space (04.04.2020)
RHA – 15 kom gjennom nåløyet: - Et kjærkomment tilskudd i koronatider (27.12.2020)
Egne kanaler
Askershus nettside: Stoff relatert til selskapet og prosjekter – 3 143 besøkende
Facebook: Kanal for å dele nyheter, arrangementer med eksterne - 574 følgere
LinkedIn: Kanal for å dele nyheter, arrangementer med eksterne – 61 følgere
Nyhetsbrev: Sendt ut månedlig (10 stk.) nyhetsbrev m. gjennomsnitt 200 lesere på
hvert nyhetsbrev.
Viken Space nettside: Stoff relatert til lokasjonen, medlemskap og medlemmer) – 1 732
besøkende
Startup Viken
Startup Viken nettside: Oversikt over tjenester og kurs for Startup Viken
Startup Viken facebook: Oppdatering om arrangementer i hele Viken - 1041 følgere
Etablerertjenesten i Asker og Bærum: Oppdatering på lokale arrangementer og
nyheter knyttet til oppstartsverden - 765 følgere
Startup Asker og Bærum facebookgruppe: 235 medlemmer
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ØKONOMI
Ved emisjonen i desember 2015 (emisjonsdokumentet) ble eiere til
AskersHus forespeilet at man måtte forvente et akkumulert underskudd på
ca. kr. 450-500.000 innen det ble positive tall i selskapet.
Samlet underskudd for 2016 og 2017 er på kr 401.902. Underskuddet i
2017 var kr. 270 591. 2018 gikk så vidt i pluss.
For 2019 og 2020 var tallene som følger:

Salgsinntekter
Leieintekter
Sum inntekter

2 020
4 850 064
2 622 268
7 472 332

2 019
3 747 229
2 022 167
5 769 396

Lønnskostnader
Husleieutgifter inkl strøm og renhold
Honorar på prosjekter
Regnskap/revisjon
Øvrige driftskostnader
Avskrivning
Sum driftskostnader

1 532 219
2 265 228
2 832 244
174 999
604 877
31 565
7 441 132

1 577 560
1 065 649
2 078 916
67 650
975 432
1 481
5 766 688

Finansposter

-3 209

-2 192

Resultat

27 991

516

Egenkapitalen pr 31/12 – 2020 var kr 960.441. Totalbalansen var kr
2.185.025
Inntektene i 2020 var 1,7 mnok (30 %) større enn i 2019.
Leieinntektene utgjorde ca 28 % av inntektene i 2020.
Prosjekter er dermed den største inntektsposten, men også den meste
usikre. Direkte netto margin (salgsinntekter minus leie av konsulenter) på
prosjekter utgjorde 2.02 mnok i 2020.
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AskersHus mottar ingen faste bidrag fra kommune, fylkeskommune, stat
eller næringsliv. Dette i motsetning til godkjente næringshager ellers rundt
forbi i Norge.

AskersHus har pr. april 2021 inne 3 søknader i forbindelse med
fylkeskommunens innovasjonsprogram. Avhengig av graden tilsagn, kan det
bli aktuelt med ansettelse av en fjerde medarbeider.
For å sikre langsiktig grunnfinansiering arbeides det med en
forretningsmodell som er mindre avhengig av tilsagn fra prosjekt til
prosjekt.
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