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STYRETS BERETNING  
 
Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har som 
formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt overfor 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling 
skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i Drammensregionen.  
 
 
Visjon 
Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid 
og fritid. 
 
 
Lokasjon 
Næringsforeningen har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs. I januar 2016 overtok vi 
lokalene etter Byen Vår Drammen, som flyttet ut av Næringslivssenteret i desember. Dette for å gi 
plass til nye medarbeidere i Næringsforeningen.  
 
 
Strategi- og Handlingsplan 
Styret har hatt en lengre prosess som ga foreningen en fornyet strategiplan for 2016-2019 som ble 
vedtatt tidlig i 2016. Strategien har 10 hovedmålsettinger, basert på medlemmenes holdninger til hva 
som er viktig for deres næringsutvikling, og områder vi mener er viktig for å styrke 
rammebetingelsene for næringslivet i Drammensregionen. Strategiplanen er også forankret og 
støtter opp under Buskerud fylke og kommunene i regionen sine mål og prioriteringer for utvikling, 
nedfelt i deres strategier og næringsplaner. Administrasjonen i Næringsforeningen har på sin side 
hatt en oppfølgende prosess hvor de har utformet en detaljert Handlingsplan for 2016, som baserer 
seg på målsettingene i strategiplanen. 2016 har i likhet med de seneste år vært et år med økende 
aktivitet og styrket bemanning. Fire nye medarbeidere er ansatt i 2016, slik at vi nå er 14 
medarbeidere, dobbelt så mange som for bare tre år siden. Dette gjør oss bemanningsmessig til den 
fjerde største næringsforeningen i Norge etter Stavanger, Bergen og Trondheim. 
 
 
Næringsråd, nettverk og dialog med kommunene 
Næringsforeningen er organisert med næringsråd i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande, Svelvik og 
med næringsrådsfunksjon for Drammen. Næringsrådene har avholdt regelmessige møter med den 
politiske og administrative ledelsen i kommunene. Gjennom dette, deltagelse i prosjekter og 
gjennomføring av frokostmøter, er rammebetingelser for det lokale næringslivet blitt ivaretatt på en 
god måte. Næringsforeningen sentralt har ivaretatt de lokale næringsrådsoppgavene overfor 
Drammen, særlig gjennom tre årlige møter i Kontaktutvalget, arenaen for næringslivet og den 
politiske- og administrative ledelsen i Drammen kommune. Våre seks årlige møter i Næringsteam 
Drammen, med en bredere del av den administrative ledelsen i kommunen, integrerer oss stadig 
tettere om felles mål og virkemidler. I 2016 har vi vært involvert i arbeidet med rullering av 
næringsplanene i alle kommunene i Drammensregionen. Dette forankrer næringslivets behov på en 
forpliktende måte i de ulike kommunene, samtidig som det har gitt oss anledning til å angi en felles 
vekstambisjon for næringsutviklingen i regionen vår.  
 
 



Opprettelsen av en fast møteplass mellom ledelsen i Byggnettverket vårt og Byutviklingsledelsen i 
Drammen kommune, er et nytt skritt i retning av samarbeid mellom det offentlige og nettverkene 
våre. I 2016 har vi etablert et nettverk for Grønn konkurransekraft og et kulturnettverk. Foreningen 
har nå ni bransje- og temanettverk. Ambisjonsnivået og aktiviteten i de ulike nettverkene varierer. 
Enkelte av nettverkene har hatt en rekke møter, invitert til samlinger og gjennomført prosjekter, 
mens andre har hatt et lavere aktivitetsnivå. Vi har en ambisjon om å etablere flere nettverk i tiden 
som kommer. Over 100 tillitsvalgte jobber med næringsrådene og nettverkene våre, i tillegg til 
administrasjonen i foreningen. Flere representanter i Næringsforeningens styre er rekruttert fra 
nettverkene og næringsrådene. Styret og ledelsen i foreningen, næringsrådene og nettverkene 
avholdt i august et dialogmøte for å styrke dialogen, kompetansen i organisasjonen, samt bidra til 
erfaringsutveksling på tvers.    
 
 
Arrangement 
Vi har også i 2016 tilbudt medlemmene et variert utvalg arrangementer av faglig og sosial art.  
Mange av disse møteplassene tilbys i våre ulike nettverk og næringsråd. I tillegg har vi hatt en rekke 
frokostmøter av både bred og smal tematikk som tilbys hele medlemsmassen. Vi er også med i 
Waterhole Buskerud, som arrangerer seks frokostmøter årlig. Næringsforeningen tilbyr også noen 
årlige konferanser som har fått bred tilslutning og stor betydning. Den aller største er Næringslivets 
Dag som i 2016 samlet et 60-talls utstillere fra medlemsmassen for profilering overfor hverandre og 
besøkende på Union Scene i midten av september. Eiendomsdagen er en annen stor konferanse som 
samler eiendomsbransjen til foredrag og nettverksbygging i august. I mai hvert år arrangeres 
Fjordkonferansen. Dette er en konferanse som setter fokus på utviklingen langs indre 
Drammensfjord generelt og etableringen av Fjordbyen på Lierstranda spesielt.  En nykommer i 2016 
er konferansen for Grønn konkurransekraft i april. Næringsforeningen har i 2016 invitert til om lag 80 
arrangementer. Nær alle arrangementer gjøres i samarbeid med noen. Næringsforeningen formidler 
også VIP-billetter til de store årlige sosiale arrangementene som Elvefestivalen og World Cup i 
Skisprint.  
 
 
Prosjekter 
Næringsforeningen er involvert i flere prosjekter som er viktig for næringsutviklingen i 
Drammensregionen. Vi har i noen år hatt ansvaret for driften av Etablererveiledningstjenesten for 
Drammensregionen. Denne tjenesten ble omorganisert i 2016, ved at vi gikk fra innleide ressurser til 
ansettelse av en fast medarbeider med ansvaret for dette. Selve veiledningstjenesten ble samtidig 
flyttet fra Papirbredden og integrert i kontorene våre i Næringslivssenteret i Børsen. 290 personer 
har fått råd og veiledning fra oss i 2016 i forbindelse med etablering av virksomhet. 470 har deltatt 
på forskjellige kurs som er nyttige for etablerere i løpet av året.  
Som et ytterligere verktøy for etablerere, utvikler vi nettportalen Min Egen Bedrift. Portalen er et 
verktøy for ulike faser i etableringsprosessen og fører direkte til instanser man kan ha nytte av 
samtidig som den gir en oversikt over aktuelle kurs og aktuelle arrangement. 
 
Næringsforeningen har også prosjektansvaret for å utvikle Livskraftige lokalsentra. Dette er et 
prosjekt som har som målsetting å styrke konkurranseevnen og –kraften til butikker og andre 
næringsdrivende i regionens ulike sentra. Vi har startet med utvikling av Hokksund, som lever i sterk 
konkurranse med kjøpesentrene i nærområdet. Planen er at dette prosjektet skal få utvikle seg i flere 
av lokalsentrene i Drammensregionen i årene som kommer. 
 
 
 
 



Internasjonale Drammen er et nytt 4-årig prosjekt Næringsforeningen fikk ansvar for ved inngangen 
til 2016. Prosjektet har som målsetting å redusere arbeidsledigheten blant de med 
innvandrerbakgrunn, ved å få 2.000 av dem i jobb innen 2019. Arbeidsledigheten er langt høyere for 
denne gruppen enn for etnisk norske, og dermed en ressurs som bør utnyttes bedre av næringslivet 
vårt. Prosjektet er et privat initiativ som nå er privat/offentlig eiet og finansiert.     
 
Næringsforeningen har helt siden starten for 10 år siden sittet i sentralt i styringsgruppen for  
Omdømmeprosjekt Drammen. Prosjektet har hatt som mål å bedre Drammens omdømme, bidra til 
økt innflytting og mer næringsliv. Prosjektet har hatt god måloppnåelse på omdømme og 
innbyggervekst. På næringsvekst har vi imidlertid ikke oppnådd de samme resultatene, selv om 
etableringstakten har vært jevnt god i hele perioden. Drammensregionen har også vært kjennetegnet 
av vekstbedrifter gjennom faste topp-plasseringer i Dagens Næringslivs årlige gasellekåringer. 
Mellom 1.000 – 1.100 nye arbeidsplasser er skapt hvert år de siste 10 årene og Drammen har i dag en 
netto innpendling på 2.000 personer, tross stor utpendling spesielt til Oslo. Omdømmeprosjekt 
Drammen ble avsluttet ved årsskiftet 2016/2017. 
 
Drammen kommune og Næringsforeningen har nå gått sammen om et nytt rent 
næringsutviklingsprosjekt Næringsvekst 2020. 2016 har blitt brukt til å forberede prosjektet som 
hadde offisiell oppstart i februar 2017. Prosjektet er 4-årig og finansiert med 2 mill kr årlig fra 
Drammen kommune, og det samme bidraget fra næringslivet. Prosjektet eies av Kontaktutvalget for 
næringslivet i Drammen kommune. Næringsforeningen er prosjektsekretariat og daglig leder i 
foreningen er leder av styringsgruppen. Prosjektet har som målsetting å forsterke 
næringsutviklingsprosjekter og –prosesser. Gjennom det er målet å skape en ny arbeidsplass for hver 
annen nye innbygger som flytter til Drammensregionen. Prosjektet vil gripe omfattende inn i 
Næringsforeningens virksomhet i prosjektperioden. 
 
 
Programmer 
Vi har også noen spennende programmer i regi av Næringsforeningen. Trainee-programmet har 
pågått i flere år i et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge. Tre master- og bachelorstudenter får 
anledning til å være traineer i ledelsene til inntil tre virksomheter i Drammensregionen i løpet av en 
18 måneders periode.  Ni studenter var totalt med i programmet i 2016. Traineene har sitt 
ansettelsesforhold i Næringsforeningen. Mentorprogrammet og Ledelsesprogrammet har også vært 
tilbudt i flere år, også de i samarbeid med Høgskolen. 24 deltok i 2016 i Ledelsesprogrammet som 
hadde syv samlinger. 
 
 
Kommunikasjon 
Våre hjemmesider på internett er videreutviklet i 2016. Vi har i 2016 hatt hele 260.000 sidevisninger 
på NFDR.no. På Facebook hadde vi ved årsskiftet 1.630 følgere, 335 flere enn ved årets begynnelse. 
Næringslivsmagasinet vårt Drammen 24 er utgitt med seks utgaver i 2016, to flere enn året før. 
Drammen 24 har befestet sin posisjon som kanal for næringslivet i Drammensregionen. Magasinet er 
et godt og viktig hjelpemiddel i vår kommunikasjon med næringslivet i Drammensregionen. Her kan 
vi selv velge saker vi ønsker satt på agendaen og vinkle dem på en måte som reflekterer næringslivets 
syn. Drammen 24 er også en viktig kommunikasjonskanal for vår egen aktivitet og omtale av våre 
næringsråds og nettverks arbeid, samt til bruk for å forsterke våre aktiviteter og prosjekter. 
Magasinet er også blitt en viktig kanal for formidling av infrastrukturprosjekter og tilretteleggelse for 
næringsutvikling som aktører i det offentlige står for, ofte i samarbeid med Næringsforeningen. To 
utgaver av Drammen 24 distribueres som bilag med Dagens Næringsliv på Østlandet, i tillegg til 
utsendelse til medlemmer og øvrig næringsliv i Drammensregionen.  
 
 



 
Medlemmer 
Det er i løpet av 2016 vervet 120 nye bedriftsmedlemmer, hovedsakelig av vår nyansatte 
salgsmedarbeider. Men vi har også hatt et betydelig frafall av 111 medlemmer, hovedsakelig grunnet 
konkurs, flytting og trangere økonomiske rammer i næringslivet. Næringsforeningen i 
Drammensregionen er landets fjerde største næringsforening med 939 bedriftsmedlemmer ved 
utgangen av 2016, ni flere enn ved forrige årsskifte. Utviklingen med større turnover i 
medlemsmassen, er en trend som også gjør seg gjeldene i næringsforeningen i de andre store byene i 
Norge. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i 
regionens næringsliv.  
   
 
Handelskammervirksomheten 
2016 har også vært et utviklingsår for handelskammervirksomheten. I 2015 etablerte vi 
samarbeidsavtaler for formidling av handelskammertjenester med næringsrådene i Asker, Røyken og 
Hurum, samt gjennom flåteavtaler med nasjonale idrettsforbund og foreninger. Dette 
utviklingsarbeidet er videreført i 2016 gjennom nye samarbeidsavtaler med næringsrådene i Larvik, 
Sandefjord og Tønsberg. Horten og Holmestrand er i prosess.  Dette gir oss en bredere 
markedsadgang for våre handelskammertjenester. Arbeidet med å omsette økt markedsadgang til 
nye kunder og økt omsetning er et møysommelig og langsiktig arbeid vi prioriterer. Salg av 
handelskammertjenester gir et betydelig bidrag til foreningens øvrige drift. 
Handelskammervirksomheten overvåkes av et eget avdelingsstyre. 
 
 
Samarbeid og styrerepresentasjon 
Næringsforeningen er også representert i en rekke samarbeidskonstellasjoner og styrer, både internt 
og eksternt. Forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården er videreført i 2015. Det samme 
gjelder sekretariatsoppdraget for Etablererveiledningstjenesten, Internasjonale Drammen, 
Drammens Håndverk & Industriforening og Lydia & Harald Lyches Fond, St. Olavs Klub, 
Waterholesamarbeidet, Eiendomsdagen, samt vårt eget Næringslivets Stipendiefond. Vi oppnevner 
også styremedlemmer til flere av disse. 
 
 
Styret 
Styret har i 2016 hatt seks ordinære møter, samt én dialogsamling. I tillegg er det avholdt Rådsmøte 
og ordinær generalforsamling.  
Administrasjonen bestod ved årets utgang av 13 medarbeidere i 12 årsverk, og en innleid ressurs. En 
er lærling. Disse fordeler seg med ni kvinner og fem menn. Næringsforeningen har også arbeidsgiver-
ansvar i prosjektet Trainee Drammen.  
 
 
Arbeidsmiljøet 
Næringsforeningen har et godt arbeidsmiljø, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2016. Det er ikke 
rapportert om noen skader eller ulykker i regnskapsåret. Sykefraværet i 2016 har vært marginalt. 
Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. Tre av styrets ni 
medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp som kan 
være til skade for det ytre miljøet.  
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Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Årsregnskapet omfatter regnskapet for foreningens drift og regnskapet til foreningens Kapitalfond. Kapitalfondet er underlagt egne vedtekter, men er omfattet av 
foreningens organisasjonsnummer. Kapitalfondets midler er bundet av fondets vedtekter, og forvaltes av et eget styre. En andel av avkastningen hvert år kan overføres 
til foreningens drift.

Inntektsføring  - Administrasjonsinntekter, kontingenter og øvrige inntekter
Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.  Kontingenter inntektsføres for det året de gjelder.Nettoinntekter fra prosjekter inntektsføres når prosjektet er 
avsluttet.

Klassifisering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld 
er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 
15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende.

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer 
markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
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Note 1 Varige driftsmidler 
Driftsløsøre Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2016 156 802 156 802
Tilgang 0
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2016 156 802 156 802
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 -142 776 -142 776
Balanseført verdi 31.12.2016 14 026 14 026

Årets avskrivninger 7 650 7 650

Avskrivningsplan 5 år

Note 2 Langsiktige investeringer i andre selskaper

Antall aksjer Kostpris
Bokført verdi  

2016

Inkubator Sundland AS 80 000 100 000 1
Papirbredden Innovasjon AS 98 000 100 000 1

2

Note 3 Fordringer og gjeld

2016 2015

Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 0 0

Anleggsmidler - Andre fordringer

- - 

Omløpsmidler - Andre fordringer

Prosjekter - til gode fra samarbeidspartnere 374 109 172 656 

Andre fordringer 153 413 140 391 

527 522 313 047 

Annen kortsiktig gjeld

Prosjekter -ubrukte midler 4 285 360 2 447 605               

Skyldige feriepenger 785 411 698 407 

Annen kortsiktig gjeld 109 131 408 110 

5 179 902 3 554 122               



Note 4 Investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter

Anskaffelses- 
kost

Tidligere 
verdiendring

Periodens    
verdiendring Balanseført verdi

Norske børsnoterte aksjer/aksjefond og 
egenkapitalbevis 6 241 022 1 058 878 1 627 242 8 927 142

Eiendomsaksjer 1 882 862 -70 294 692 791 2 505 359

Utenlandske aksjer/aksjefond 6 574 149 1 269 086 -302 934 7 540 301

Sum markedsbaserte aksjer 14 698 033 2 257 670 2 017 099 18 972 802

Norske obligasjoner og renteplasseringer 8 729 212 25 238 152 381 8 906 831

Utenlandske obligasjoner 3 275 381 -20 150 127 393 3 382 624

Sum obligasjoner og renteplasseringer 12 004 593 5 088 279 774 12 289 455

Hedgefond 3 373 837 189 616 134 077 3 697 530

Sum Andre markedsbaserte finansielle 
instrumenter 3 373 837 189 616 134 077 3 697 530

Totalsum 30 076 463 2 452 374 2 430 950 34 959 787

Note 5 Bundne midler

2016 2015

Bankinnskudd skattetrekksmidler 294 117 280 091 

Bankinnskudd Kapitalfondet, disponeres av Kapitalfondets styre 7 866 833 10 244 106             

Note 6 Egenkapital

Egenkapital 
Kapitalfondet Annen egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2015 32 678 578         6 134 639                 38 813 217             
Årets resultat 1 208 259           825 005 2 033 264               
Egenkapital 31.12.2016 33 886 837             6 959 644 40 846 481             

Note 7 Pensjoner

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Foreningen har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ordningen er en innskuddsordning. Årets pensjonspremie, 
korrigert med eventuelle innbetalinger til eller trekk på innskuddsfondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. 



Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger 4 056 439 3 382 652
Arbeidsgiveravgift 653 265 474 734
Pensjonskostnader 260 147 100 568
Andre lønnsrelaterte ytelser 55 384 25 690
Sum 5 025 235 3 983 644

Sysselsatte årsverk 8 7

Brutto lønn og sosiale kostnader til traineeer og prosjekter kr. 3.572.958,-, er dekket av 
deltagervirksomhetene og inngår ikke i ovennevnte lønnskostnadsoversikt.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 641 050 0
Pensjonsutgifter 30 000 0
Annen godtgjørelse 4 392 0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2016 2015

Revisjon 65 046 76 726

Andre tjenester 0 0

Sum godtgjørelse til revisor 65 046 76 726

Note 9 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Inntekt på andre investeringer 2016 2015

Utbytte aksjer og egenkapitalbevis 229 851 273 249

Gevinst ved realisasjon av aksjer og egenkapitalbevis 6 444 623 440

Sum inntekt på andre investeringer 236 295 896 689

Renteinntekter

Renter på bankinnskudd 126 699 263 357 

Renter på markedsbaserte obligasjoner 60 783 43 783 

Renter på fordring Stiftelsen Børsgården 14 150 

Sum renteinntekter 187 482 321 290 

Verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi 2 430 950 13 039 

Sum finansinntekter 2 854 728 1 231 018

Finanskostnader 2016 2015

Tap ved realisasjon av aksjer mv 112 575 0

Tap ved realisasjon obligasjoner 12 770

Nedskrivning anleggsaksjer

Andre rentekostnader
Sum finanskostnader 112 575 12 770

Netto finansinntekter/finanskostander 2 742 153 1 218 248
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