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Kort om Drammen Næringslivsforening

Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet  
1. mars 1847.  

DNF er en upolitisk og uavhengig interesse-
organisasjon som samler Drammensregionens 
næringsliv. 
 
Foreningens visjon er:
« Drammensregionen skal være et område med  
suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives i  
arbeid og fritid».

DNF har to hovedoppgaver: 
•	 Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og 

jobbe for at rammebetingelsene for disse er best mulig. 
•	 Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan  

utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

DNF er organisert langs to akser:  
•	 En geografisk som består av næringsrådene i Øvre 

Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik.  
Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av DNFs 
styre og administrasjon.

•	 En bransje-/temaakse med våre nå 13 ulike nettverk.

DNF og næringsrådene har en unik posisjon overfor 
kommunene og fylket i næringslivssaker. Det holdes 
jevnlig møter med de politiske og administrative  
ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre 
medlemmer spille inn saker de er opptatt av. 

Foreningen tilbyr ca. 100 arrangementer årlig, både av 
faglig og sosial art, for våre medlemmer.  Medlemskapet 
i DNF gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutnings-
takere i regionens næringsliv. DNF representerer et viktig 
nettverk både for nye kunder/forbindelser og for  
erfaringsutveksling.

DNF har åtte medarbeidere. Vi har kontorer i Nærings-
livssenteret i Drammens Børs og på Union G60. Totalt 
har vi ca. 850 medlemsbedrifter. Foreningen finansieres  
gjennom medlemskontingent, administrasjonsinntekter 
og deler av avkastning på foreningens fondsmidler som er 
på ca. 25 millioner kroner.

Ansatte i DNF fv.: Toril Berg van Putten, Mette Thielemann, Trude Ween Rustad, Hilde Fevang,  
Arne Hjorth, Erik Dalheim og Hans-Petter Tonum
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Organisasjonsforhold

Styret i DNF 
Foto: Sønstrød Fotografene

Styret i DNF 2012

Formann: 
Direktør Trond I. Østgaard, Handelshøyskolen BI Buskerud.
Første gang valgt i 2002. Gjenvalgt som formann for 1 år i 2012

Viseformann: 
Daglig leder Gerd Barth Thorsby, Pricewaterhouse Coopers AS.
Første gang valgt i 2009. Valgt som viseformann for 2 år i 2011.

Styremedlemmer:
Adm. direktør Steinar Haugerud, Teck-Skotselv AS.
Første gang valgt i 2007. Gjenvalgt som styremedlem for 2 år  
i 2012.

Adm. dir. Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling AS
Første gang valgt i 2008. Gjenvalgt som styremedlem for 2 år  
i 2011.

Adm. Direktør Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, Eiendoms-
megler 1 Nedre Buskerud AS.  
Første gang valgt i 2009. Gjenvalgt som styremedlem for 2 år  
i 2011.

Adm. Direktør Dag Lindseth Andersen, Eltek Valere og ETV-
Nettverket i Drammensregionen.  
Valgt som styremedlem for 2 år i 2011.

Bedriftsrådgiver Knut Morkestrand, leder Svelvik Næringsråd. 
Valgt som Styremedlem for 2 år i 2012.

Varamedlemmer til styret i DNF:
Senterleder Stine Søsveen, Senterleder Gulskogen Senter og 
Varehandelgruppen.
Første gang valgt i 2011. Gjenvalgt for 1 år i 2012.

Avdelingsleder Svein Ove Pettersen, Rambøll Norge AS og  
Nettverk for Byggenæringen.  
Første gang valgt i 2011. Gjenvalgt for 1 år i 2012.

Styret i Kapitalfondet 2012
Steinar Asheim (formann). Rolf B. Vedal (styremedlem). John 
E. Nilsen (styremedlem). Knut Eikre Larsen (varamedlem) Alle 
valgt i 2012 for 2 år. Torild Lothe (vikar for viseformann iDNF) 
valgt for 1 år i 2012.
I tillegg er foreningens til en hver tids valgte formann og  
viseformann automatisk medlemmer i fondsstyrene. 

Revisor
Deloitte AS Valgt for første gang i 2008. Gjenvalgt for 1 år  
i 2012.

Rådet

Æresmedlemmer
Sverre Bruusgaard, utnevnt 1986, Rolf A. Berg, utnevnt 1997, 
Emil Onshuus, utnevnt 1997, Jørgen R. Låker, utnevnt 2002 og 
Petter Langum utnevnt 2012.

Valgkomitè         
Geir Ivar Pettersen (formann), Odd Eivind Gabrielsen og Torild 
B. Lothe.

Ansatte
Daglig leder Hans-Petter Tonum
Prosjektmedarbeider Arne Hjorth
Kontormedarbeider Hilde Fevang
Prosjektmedarbeider Mette Thielemann
Kontorassistent Toril Berg van Putten
Kommunikasjonsmedarbeider Trude Ween Rustad
Rådgiver Erik Dalheim
Etablererveileder Anne Lise Lervåg

Petter Langum ble utnevnt til æresmedlem i 2012   
Foto Sønstrød Fotografene

Rolf A. Berg 
Sverre Bruusgaard
Emil Onshuus
Jørgen R. Låker
Per H. Burud
Petter Langum
Arild Kristensen

Finn Grundt 
Steinar Asheim             
Rolf B. Vedal               
Knut Smeby
Trond Tostrup
John Erik Nilsen 
Torild B. Lothe 

Odd E. Gabrielsen
Geir Ivar Pettersen
Styret i DNF 
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Drammen, den 31. desember 2012 /28. februar 2013

 
 Trond I. Østgaard Gerd Barth Thorsby   Steinar Haugerud                     Trond Åsheim             Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning 
 Formann Viseformann Styremedlem                           Styremedlem                             Styremedlem

 Dag Lindseth Andersen Knut Morkestrand  Stine Søsveen Svein Ove Pettersen Hans-Petter Tonum
 Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Daglig leder

Styrets beretning 

Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. Foreningens visjon sier at Drammensregionen skal være et område med suksessrike 
bedrifter, hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid. Visjonen, styrets strategi, handlingsplan, medlemsundersøkelser og annen dialog har vært basis 
for styrets og administrasjonens prioriteringer i 2012.

DNF er organisert langs to akser. 
Den ene består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik. 
De lokale næringsrådene ivaretar lokale saker i sin kommune. DNF ivaretar næringsråds-oppgavene i Drammen. DNF og næringsrådene har en 
unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker. Det holdes jevnlig møter med de politiske- og administrative ledelsene i alle  
kommunene. Mange saker berører næringslivet i flere kommuner. Dette koordineres av DNFs administrasjon, gjennom det formelle samarbeidet 
med Buskerud fylkeskommune, i dialog med Buskerudbenken på Stortinget, i regionale prosjekter/samarbeid eller på annen måte.

Den andre aksen er våre bransje- og temanettverk, som har økt fra 11 til 13 i 2012. Nettverkene har sine egne styrer, arbeidsgrupper, prosjekter og 
møter. 

Om lag 100 tillitsvalgte bidrar i våre nettverk og næringsråd, sammen med DNFs administrasjon og styre. Det er i 2012 gjennomført 2 samlinger for 
de tillitsvalgte i nettverkene og næringsrådene. Flere representanter i DNFs styre er rekruttert fra nettverkene og næringsrådene. 

DNF er forretningsfører for Stiftelsen Børsgården og Drammens Handelskammer. Vi er videre sekretariat for Lydia og Harald Lyches Fond og  
Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond. DNF oppnevner også styremedlemmer til alle de ovennevnte. Etablererveiledningen for Drammens-
regionen ble i 2012 overtatt av DNF, og den drives med 1 medarbeider fra vårt nye kontor på Papirbredden.
DNF har gjennom DNFs Kapitalfond en kapital på ca kr 24 mill. Denne forvaltes av et eget fondsstyre. I 2012 bidro dette fondet med kr 650 000 i 
drifts- og prosjekttilskudd til foreningen.

DNF samarbeider med utdanningsinstitusjonene på flere nivåer, gjennom egne avtaler med begge høyskolene, og med deres studentforeninger.  
Vi samarbeider blant annet om studentmedlemskap i DNF, mentorordninger, traineeprogram, juryering og coaching av elevbedrifter, bestemanns-
priser m.m. 

DNF har som en av sine to hovedoppgaver å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for disse er best 
mulig. 
Våre medlemmer uttrykker i medlemsundersøkelsen for 2012 at dette løses på en god måte gjennom foreningens organisering og virksomhet. DNF, 
næringsrådene og nettverkene er godt synlig i lokale- og regionale medier. 

Vår andre hovedoppgave er å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll. 
Vi tilbyr totalt ca. 100 arrangementer årlig, både av faglig og sosial art, for våre medlemmer.  Medlemskapet i DNF gir tilgang til et betydelig nettverk 
av beslutningstakere i regionens næringsliv. 

Vi hadde ved årets utgang 839 bedriftsmedlemmer, 15 færre enn ved forrige årsskifte. Organiseringen av medlemsvervingen har ikke fungert som 
ønsket i 2012 og vil være en prioritert oppgave fremover. Våre hjemmesider på internett er godt besøkt, og vi har i 2012 etablert oss på Facebook.  
I tillegg har vi i løpet av året utgitt 6 trykte utgaver av Info-bladet til våre medlemmer.
 
Det ble avholdt rådsmøte 23. februar og generalforsamling 27. mars. Styret har i 2012 hatt 7 møter, samt én strategisamling. Administrasjonen har 
bestått av 8 medarbeidere, hvorav 6 er ansatte i 4,6 årsverk. Disse fordeler seg med 4 kvinner og 2 menn. I tillegg er Erik Dalheim engasjert som 
rådgiver og Anne Lise Lervåg som etablererveileder. DNF har også arbeidsgiveransvar for traineene i Trainee Drammen. 

Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2012. Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i regnskapsåret. Styret er 
bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. 3 av styrets 9 medlemmer er kvinner. 
Vi har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs og på Papirbredden.

Årsregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 130.004 som tilføres egenkapitalen som pr. 31.12.12 er på kr. 1.911.582. Likviditeten er god.  
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse en fyldestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved 
årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Alle verv i DNF er ulønnet. 
Revisor har vært Vidar Nesse fra Deloitte Drammen. 
 
Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Styret retter en stor takk til alle som har 
gjort en innsats for foreningen i 2012.
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Drammen  

I Drammen ivaretas næringsrådsoppgavene av 
DNFs styre og administrasjon. 

Kontaktutvalget
I likhet med de andre næringsrådene har vi i Drammen et  
Kontaktutvalg, hvor næringslivets representanter har  
kvartalsvise møter med den politiske- og administrative ledelsen 
i Drammen kommune. I Kontaktutvalget behandles tyngre  
strategiske saker med betydning for Drammens og regionens 
næringsliv. 
Det er Drammen kommune som har ansvaret for Kontakt-
utvalget, men DNF har i alle år hatt en fremskutt rolle i utvalget 
og forbereder møtene sammen med kommunen. I Kontakt-
utvalget sitter fra DNF: Formann Trond I. Østgaard, daglig leder 
Hans-Petter Tonum og rådgiver Erik Dalheim (observatør).

Kontaktforum
DNF og nettverkene våre er engasjert i en rekke saker som ikke 
er betydningsfulle nok til å komme inn på sakslisten til Kontakt-
utvalget. Drammen kommune og DNF ble i 2011 derfor enige 
om å etablere et eget uformelt forum på administrativt nivå for 
behandling av andre saker. Kontaktforums møter avholdes om 
lag en måned før møtene i Kontaktutvalget. I kontakt- 
forum utarbeides også agendaen for møtene i Kontaktutvalget. 
I utvalget møter fra DNF daglig leder Hans-Petter Tonum, Arne 
Hjorth, Mette Thielemann og Erik Dalheim.
Fra Drammen kommune: Kommunaldirektør for eierskap og 
finans Kristian Thowsen og planlegger Kari Lien. I tillegg kan 
forumet suppleres med deltagere fra DNFs nettverk, eller fra 
kommunen. 

Næringsplan for Drammen
DNF har også i 2012 jobbet sammen med Drammen kommune 
om utarbeidelsen av en Næringsplan for Drammen. Nærings-
planen ble politisk vedtatt i november 2012, med forbehold om 
føringer i Bystrategien som er under behandling.

Bystrategi for Drammen
I byjubileumsåret 2011 lanserte Drammen kommune en by- 
strategiprosess mot neste byjubileum i 2036. Gjennom 2012 har 
det vært en bred medvirkningsprosess for næringsliv, lag/ 
forening og befolkningen, også utenfor Drammens  
kommunegrenser. DNF har vært tett integrert i prosessen fra 
dag en.  Bysrategien skal vedtas i 2013.

Omdømmeprosjekt Drammen
Prosjektet er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Dram-
men kommune, DNF og næringslivet. DNF har vært sentrale 
siden prosjektet ble igangsatt i 2005 og daglig leder Hans-Petter 
Tonum har sittet i styringsgruppen hele tiden. Prosjektet har 
lykkes svært godt med målsettingene som er: Bedret omdømme 
for Drammen, økt befolknings- og næringsvekst. Det ble i 
2012 primært jobbet med en fornyet strategi for de kommende 
5 årene og gjennomført en hovedkampanje: Et elektronisk 
næringsmagasin. Drammen kommune har bevilget 10 mill kr til 
prosjektet de neste 5 årene. 75 partnere fra næringslivet i  
Drammen var i 2012 med i prosjektet.

Omdømmeprosjektets kick-off  2012 på Union Scene den 3. mai.  
F.v. Dag Lindseth Andersen, Roy Birger Evensen, Ellen Larsen-Nyhus, Hans-Petter Tonum og konferansier Arne Hjeltnes  
Foto: Torbjørn Tandberg

Bystrategi Drammen 2036 - samling på Sundland 31. januar 2012 
Foto: Birgitte Simensen Berg
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Prosjekt Kunnskapsbyen Drammen
DNF har i samarbeid med Byen Vår Drammen og Mediehuset 
Drammens Tidende tatt initiativ til prosjektet Kunnskapsbyen 
Drammen. Prosjektet har som målsetting å sette fokus på 
Drammen som en kunnskapsby. Prosjektet er integrert i  
bystrategiarbeidet og oppfølgingen av denne. Fra DNF deltar 
Mette Thielemann og Arne Hjorth.

Tiltaksplan for handel i Drammen sentrum
Det er bred enighet om at et vitalt og levende Drammen sen-
trum er viktig for byen og regionen. Drammen kommune har 
derfor siden 2011, sammen med Byen Vår Drammen og DNF, 
jobbet med en tiltaksplan for handelen i Drammen sentrum. 
Arbeidsgrupper fra næringslivet har vært i sving, det er avholdt 
frokostmøte om temaet og en rekke prosjektmøter. På kort sikt 
er fire tiltak anbefalt og fått tverrpolitisk tilslutning:  
Oppussing av bybroa for kr. 50 mill kr, bedre fremkommelig-
heten for gående i sentrum om vinteren, lengre og felles 
åpningstider i sentrum og reduksjon i P-avgiften i sentrum. 
Tiltaksplanen er iverksatt i 2012.

Samarbeid mellom sentrum og kjøpesentrene
Varehandelen i Drammen sentrum og kjøpesentrene rundt 
byen er til daglig konkurrenter. Dette til tross, har Varehandel-
gruppen i DNF startet et prosjekt for å se på hva sentrum og 
kjøpesentrene kan samarbeide om. Man er så langt enige om 
at økt fokus på varehandel gjennom redaksjonelle innspill er 
noe man kan samarbeide om.  Videre i fellesskap å demme opp 
for handelslekkasjen ut av Drammensregionen og stimulere til 
å synliggjøre regionen som shoppingdestinasjon. Hele Vare-
handelgruppen i DNF, som består av senterlederne ved alle 
kjøpesentrene i Drammensregionen, Byen Vår Drammen og 
DNF rykket våren 2012 inn en kronikk om dette i Drammens 
Tidende.

Bybroen og stengte veier grunnet dette
I forbindelse med den pågående rehabilteringen av bybroen 
ble flere veier i Drammen sentrum stengt uten varsel og delvis 
unødvendig. Dette kombinert med nytt kjøremønster over Øvre 
Sund bro har vært utfordrende for varehandelen i Drammen 
sentrum gjennom 2012. DNF og Byen Vår Drammen har både 
vært «vaktbikje» og samarbeidspartner i forhold til kommunen 
i denne saken.

Byutvikling på Strømsø
Den videre byutvikling på Strømsø er av stor betydning for 
næringslivet. Gamle næringsområder transformeres til bolig-
formål. DNF forstår at fortetning i sentrum er nødvendig for 
en bærekraftig utvikling av Drammen. Ikke desto mindre er 
det viktig med kortreise arbeidsplasser for våre stadig flere inn-
byggere. At arealkrevende virksomhet i stor grad fortrenges fra 
stadig mer verdifulle sentrumstomter er en forståelig utvikling. 
Disse får vi søke plassert andre steder i regionen, men det må 
fortsatt være fokus på etablering og utvikling av sentrumsnære 
og mangfoldige arbeidsplasser. Dette har DNF påpekt i flere fora 
gjennom året.

Utvikling av Sundlandsområdet
Dette er et stort område som både vil gi mange nye sentrums-
nære boliger og næringsliv. Utviklingen av området er avhengig 
av etablering av en tilfartsvei fra Kreftingsgate, også omtalt som 
nedre del av ny Konnerudnedføring eller Tilfartsvei Vest.  
Området skal i stor grad utvikles av Rom eiendomsutvikling. 
Det jobbes på flere områder for å få utvikling av Sundland-
området realisert og DNF er involvert i flere av disse prosessene.

Drammen som konferanseby
Etter at Drammen ble endestasjon for Flytoget mener vi  
potensialet for å utvikle byen som konferanseby er stort. DNF 
har i 2012 tatt noen initiativ særlig overfor hotellene. Dette 
arbeidet vil fortsette i tiden som kommer.

Hjerte for Byen
I et samarbeid mellom Byavisa, PWC og DNF ble Drammen 
Yards i november tildelt prisen Hjerte for Byen. 10 virksomheter 
var nominert og ble presentert i Byavisa gjennom året. Et godt 
tiltak for å synliggjøre næringslivet i Drammen generelt, de 10 
nominerte og Drammen Yards spesielt.

Den digitale omdømmekampanjen ”Bli med inn!”

Drammen Yard - her representert ved (f.v) Per Knutsen sammen med 
Trygve Haugen (formann på verkstedet), plassert i innmaten på en 
kabelkarusell
Foto: Bente Elise Wemundstad
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Lier Næringsråd

Lier Næringsråd (LNR) ble stiftet 18. mars 1997. Den 1. juli 
2012 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med DNF.  
Denne avtalen erstatter tidligere avtale fra mai 2003. Avtalen 
med DNF skal bidra til å gi kvalitet og kontinuitet i arbeidet 
med å styrke kontakten mellom bedriftene i Lier. LNR er en 
selvstendig forening, likestilt med DNF og øvrige næringsråd i 
et felles samarbeid.

Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lier- 
regionens næringsinteresser. 
LNR skal være en nøytral og upolitisk organisasjon og koor-
dinerende organ for medlemmene. Videre skal LNR være den 
naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og 
kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

 
Styret
Siden årsmøtet på Haugestad 20. mars har styret denne  
sammensetning:
Sverre Jan Sørensen (Lierbyen Handelsforening), leder,  
Mona Skaar Thorsrud (Villa Skaar AS), nestleder,  
Per Osmund Espedal (Espedal Handelsgartneri),  
Runar Kristiansen (Eidos AS), Ørnulf Reinsve (Maxbo AS), 
Lene Walle (NAV Lier), Ulf Anders Vatne (Bilia AS).
Varamedlemmer: Bente Kaarbø Skiaker (Lille Stasjon) og  
Kristoffer Brække (Brække Eiendom AS).
Sekretariat: Mette Thielemann (DNF) fram til sommerferien, 
deretter Arne Hjorth (DNF)

Styremøter/styreseminar
Det er avholdt åtte styremøter og 48 saker har vært på  
dagsorden.
Styreseminar ble holdt på Holmen Fjordhotell 15. til 16. novem-
ber. Seminaret ble ledet av Kjell Haukeland, tidligere høyskole-
lektor ved BI Drammen.

Kontaktforum med næringslivet
Dette er et møtested for den politiske og administrative ledelsen 
i Lier kommune og LNR. I 2012 har det vært fire møter med 
totalt 39 saker på agendaen.

Liers politikere møtte Lier Næringsråd –  
på Haugestad 13. mars
I forkant av kommunevalget i 2011, spilte LNR inn saker til de 
politiske partienes programarbeid. Dette møtet hadde som for-
mål å følge opp innspillene samt å få en dialog med de politiske 
partiene om viktige saker for næringslivet i Lier.

Bedriftsbesøk
I samarbeid med Lier kommune er det gjennomført bedrifts-
besøk til: Star/Carboline, Bilia Personbil, Kiwi og ASKO  
Drammen AS.

Facebook for næringslivet  
– kurs på Haugestad 20 mars og 17. oktober
Dette var praktiske kurs der man bl.a. lærte å etablere en egen 
side på facebook, samt hvilke muligheter og utfordringer en 
facebookside gir for bedriften. Kursleder var Roy Hovdan, 
Hovdan.com

Medlemsmøter

Tirsdag 17. april
•	Forslag til Nasjonal Transportplan er presentert. Hva betyr 

dette for Lier og Rv 23? Hva med det øvrige veisystemet i 
Lier? v/ Arne Tønder og Nils Brandt, Statens vegvesen  
region Sør og Trond Johansen; Buskerud fylkeskommune.

•	Medlemspresentasjon ved Lek & Trivsel

Onsdag 5. september
•	Hvordan lages en opplevelse og hvem kan gjøre det? 

v/ Pål K. Medhus, Høve Støtt Hallingdal AS
•	Nytt regionalt reiselivsselskap – VisitDrammensregionen 

v/ prosjektleder Ranveig Lysne Ervik

Sverre Jan Sørensen overrakte Medhus en «jordebærlue», som takk for 
et uvanlig godt foredrag
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Tirsdag 2. oktober
•	NAV?   

Hva kan det brukes til for arbeidsgivere? 
v/ Frank Kolstrud, NAV Lier

•	Hvorfor IA bedrift? 
v/ Runar Hauge, NAV Arbeidslivssenter

•	Regjeringens jobbstrategi  
v/ Kathrine Klepp, NAV Buskerud

Tirsdag 23. oktober
•	Hva skjer når bedriften skifter eier? 

v/ Richard Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS  og Andreas 
Fuglesang, Advokatfirmaet Svensson og Nøkleby

Tirsdag 20. november
•	Vårt miljø – spiller det noen rolle hva vi gjør? 

v/ Astrid Bjerke, Grønn Hverdag
•	Liers lokale miljøutfordringer 

v/ kommunalsjef Synnøve Tovsrud
•	Fremtidens kildesortering 

v/ Johan Remmen, daglig leder RfD

Rv 23 Dagslett – Linnes og frem til E 18 i Lier
I samarbeid med DNF, Røyken Næringsråd og Hurum Nærings-
råd sendte LNR et brev 22. mars til ordførerne i Lier kommune, 
Drammen kommune, Røyken kommune, Hurum kommune og 
fylkesordfører i Buskerud. I brevet ble det påpekt viktigheten av 
at nødvendige planprosesser kommer på plass slik at vei- 
strekningen kan realiseres hurtigst mulig fram til E18 i Lier.
LNR planlegger videre et møte i februar 2013 med bl.a,  
stortingsrepresentanter fra Buskerud og fra Transport- og  
kommunikasjonskomiteen. Dette for å holde trykket oppe i 
forhold til å få realisert denne viktige veistrekningen.

Frokostmøte på Haugestad 5. desember
Tema var oppstart av felles plansamarbeid Lier kommune og 
Drammen kommune for Lierstranda og Brakerøya. Prosjektet 
har flere faser, der en forstudie nå er avsluttet.
Møtet var i samarbeid med de to kommunene, LNR og DNF.

Frokostmøtet 5. desember. F.v. Synnøve Tovsrud (Lier kommune)  
Bertil Horvli (Dammen kommune) og Kari Kiil (Asplan Viak)

Lier Næringsråd har hatt godt besøkte medlemsmøter i 2012. Her fra møtet 5. september på Haugestad 
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Nedre Eiker Næringsråd

Nedre Eiker Næringsråd ble stiftet 10. september 1999 og er en 
upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i 
Nedre Eiker. DNF har den administrative ledelsen av nærings-
rådet. Det er utviklet et godt og nødvendig samarbeid med 
Nedre Eiker kommune.
 
Gjennom samarbeidet med DNF får medlemmene i Nedre 
Eiker Næringsråd tilgang til de mange medlemsaktiviteter som 
DNF arrangerer. Dette gir næringslivet mulighet til å utvide sitt 
nettverk ved å få nye interessante forbindelser.

Styrets sammensetning
Nedre Eiker Næringsråd har et bredt sammensatt styre med 
representasjon både fra næringslivet og kommunen. Det holdes 
regelmessige styremøter der disse deltar:
Jon Sandnes, (Sparebanken Øst), Ronny Andersen,  
(Arro Elektro AS), Tom Vidar Børresen, (Trelleborg Offshore 
Norway AS), Lars Fevang, (Engene Eiendom AS),  
Kjell Øverby, (Bermingrud Entreprenør AS),  
Bjørn Gevelt, (Nedre Eiker Bondelag), Walter Welo, (Gulden 
Kunstverk), Anders Høiback, (Isachsen Entreprenør AS),  
Liv Marit Olsen, (Mjøndalen Handels og Serviceforening) 
Trond Anke, (Buskerud Storsenter & Krokstad Senter) og  
Jack Fossum (Fossum Bygg AS)
Deltagelse fra Nedre Eiker kommune:
Ordfører Bent Inge Bye, varaordfører Turid Solberg Thomassen, 
rådmann Bengt Nystrøm, rådgiver Tor Harald Skaug,  
fagansvarlig utvikling Anette R. Bastnes og  
kommunalsjef Siri M. Skøien.  
Administrasjon og sekretariat: Arne Hjorth, DNF.

Styremøter
I 2012 har det vært avholdt fire styremøter. Tre av møtene er 
holdt i rådhuset, ett møte er holdt på Mjøndalen stadion.

Frokostmøter 
Alle frokostmøtene har blitt avsluttet med et innlegg om nytt fra 
Nedre Eiker kommune. Disse har blitt holdt av ordfører  
Bent Inge Bye, varaordfører Turid Solberg Thomassen og  
rådmann Bengt Nystrøm.

Frokostmøte i rådhuset 9. februar:
•	Utdeling av næringsrådets næringslivspris for 2011  

v/ ordfører Bent Inge Bye
•	Gjeldskrise i Europa – hva skjedde og hva blir konsekvensene 

for norsk næringsliv? 
v/ banksjef Odd Morten Ramberg, Danske Bank

•	Samarbeid mot svart økonomi i Buskerud 
v/ Lena Reitan, leder av SMSØ Buskerud og Helge Dammen, 
Skatt Sør

Frokostmøte i rådhuset 3. mai:
•	«Raskere tilbake» ved hjelp av spesialhelsetjenesten 

v/ Øyvind Mørk, Hokksund Rehabiliteringssenter
•	Planstrategi for Nedre Eiker kommune 

v/ Anette R. Bastnes, Nedre Eiker kommune
•	«Kulturhælja» i Nedre Eiker 

v/ Jorun Larsen, Nedre Eiker kommune

Frokostmøte i rådhuset 20. september:
•	Nytt regional reiselivsselskap – VisitDrammensregionen 

v/ prosjektleder Ranveig Lysne Ervik
•	Press på arealer både til bolig og næring – hva da med dyrket 

mark? v/ Otto Galleberg, Fylkesmannens landbruksavdeling

Frokostmøte på Mjøndalen stadion 8. november
•	Orientering om nytt stadion 

v/ Kenneth W. Karlsen, sports- og administrasjonssjef i 
Mjøndalen Toppfotball

•	Vestaksen Eiendom og utbyggingsplaner for Stadionkvartalet 
v/ prosjektsjef Morten Hotvedt

Næringsrådets næringslivspris for 2011
Det var første gang næringsrådet delte ut en næringslivspris. 
Ordfører Bengt Inge Bye sto for utdelingen i frokostmøte  
den 9. februar 2012.  Prisen, som var et trykk fra Tofteloftet, 
tilfalt Gulden Kunstverk AS v/ Walter Welo og Bibbi Lund.

Dialogmøte om offentlige anskaffelser
Møtet ble holdt i samarbeid med Nedre Eiker kommune i 
rådhuset den 24. april. Det ble orientert om de lover og regler 
som styrer offentlige innkjøp samt hvilke krav som stilles fra 
kommunen ved valg av leverandør.

Høring av Konseptvalgutredning (KVU) for  
godsterminal i Drammensområdet.
I brev til Jernbaneverket den 30. mai meddelte næringsrådet at 
de ikke ønsker etablering av en arealkrevende godsterminal i 
Nedre Eiker kommune. Næringsrådet foreslår at det i nær fram-
tid etableres et intermodalt godsknutepunkt på Holmen i  
Drammen. Dette vil være en miljømessig god løsning der 
håndtering av gods vil kunne skje i et nært samspill med båt, 
bane og bil.

Prosjekt Buskerudbyen – høring Areal- og  
transportplan 2012-23
Nedre Eiker Næringsråd gav i september sin tilslutning til en 
felles høringsuttalelse utarbeidet av næringsrådene i Buskerud-
byen, NHO Buskerud og LO Buskerud. I høringen ble det lagt 

I frokostmøte 3. mai. ble næringslivet kjent med Siri M. Skøien som 
begynte som kommunalsjef for tekniske tjenester 2. mai
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vekt på å sikre nødvendige næringsarealer tilpasset et mang- 
foldig næringsliv samt at det må gis rom for fleksibilitet knyttet 
til utnyttelse av arealene. Det ble videre understreket betyd-
ningen av å styrke regionens kollektivtilbud og at man må ha et 
variert boligtilbud for å sikre rekruttering av arbeidskraft.

Revisjon av kommuneplan – næringslivets  
medvirkning
Revisjonen gjelder både kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel.
I styremøte 8. november vedtok næringsrådet å opprette en 
referansegruppe fra næringslivet samt at frokostmøter i 2013 ble 
benyttet til å orientere om arbeidet.

Steinberg stasjon – nei til nedleggelse 
I brev til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit 
Kleppa den 29. februar, argumenterte næringsrådet for at  
Steinberg stasjon ikke måtte legges ned.
Saken fikk etter hvert et gledelig utfall, da Stortinget på slutten 
av året gjorde vedtak om at stasjonen skulle opprettholdes.

Noen av de andre sakene som har vært behandlet i 
næringsrådets styremøter:
•	Planer for boligutbygging i Åsen
•	Buskerud Park og status i forhold til utbygging
•	Planstrategi for Nedre Eiker kommune
•	Næringsareal på Ryghkollen
•	Ny rundkjøring Mjøndalsbrua, Bruveien, Trelleborg
•	Mangelfull skilting for parkering i Mjøndalen

Næringsrådets Næringslivspris for 2011 ble utdelt i frokostmøtet 9. februar 2012 i Nedre Eiker rådhus. Ordfører Bent Inge by overrakte prisen til 
Gulden Kunsverk AS, representert ved Walter Welo og Bibbi Lund
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Svelvik Næringsråd

Svelvik Næringsråd ble stiftet 16. september 2009. 
Det er inngått en samarbeidsavtale med DNF som bl.a. gir  
medlemmene i Svelvik tilgang til alle DNF sine aktiviteter.

Styret 
Knut Morkestrand (bedriftsrådgiver), leder,  
Gunnar Helgerud (Svelvik Produkter AS),
Sven Myhre (A M Lassen AS),  
Gunvor Besseberg (Villa Rørvik),  
Jan Trygve Jensen (Jensen Møbler AS),  
Katrine Birkelid (Esthetica)

Observatører fra Svelvik kommune:
Ordfører Jonn Lislelid, rådmann Svein V. Thorgersen og  
kommunalsjef Arvid Askø
Arne Hjorth, DNF, har sekretærfunksjonen.

Målsetting 
Svelvik Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organi-
sasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle 
eksisterende næringsliv, stimulere til etablering av nye virksom-
heter og tilrettelegge for innovasjon i Svelvik.

Styremøter
I 2012 har det vært avholdt syv styremøter.

 

Årsmøte 
Møtet ble holdt på Gamle Frithjof den 24. mai.  
Knut Morkestrand ble gjenvalgt som leder.
Etter gjennomført årsmøte ble det holdt en orientering om 
Strategisk næringsplan for Svelvik med hovedvekt på arbeidet 
med planens prosjekter.
Årsmøtet ble avsluttet med et utsøkt måltid fra restaurantens 
kjøkken.
 

Frokostmøter
Møtene er bekjentgjort med invitasjoner til medlemmene samt 
annonser i Svelviksposten. Videre har avisen hatt en forhåndsomtale 
av det enkelte møtet. I møtene har ordfører holdt korte innlegg om 
nytt fra kommunen. Næringsrådets leder, Knut Morkestrand, har 
informert om aktuelle saker.

Frokostmøte 16. februar
•	Tinka Town, opprinnelig fra Svelvik og en av gründerne av 

Ravn Studio, forteller om hvordan de har lykkes
•	Viktige funn i nylig gjennomført stedsanalyse for Svelvik 

v/ Ragnhild Skogheim, Norsk institutt for by- og  
regionforskning

Frokostmøte 26. april
•	Kunst som næring 

v/ kunstnerne Hans Martin Øien og Runi Langum
•	Ny kommuneplan for Svelvik – et verktøy for fremtidig 

utvikling v/ kommunalsjef Arvid Askø

Testbelysning av kraftmastene (et prosjekt i næringsplan for Svelvik) ble gjennomført 30. august kl. 23.05



13 

Frokostmøte 13. september
•	-Sammen om svart økonomi – handle hvitt, enklere enn du 

tror v/ Lena Reitan, leder av SMSØ Buskerud og Helge  
Dammen, Skatt Sør

•	Nytt regionalt reiselivsselskap – VisitDrammensregionen 
v/ prosjektleder Ranveig Lysne Ervik 

Frokostmøte 15. november
•	Ny Svelvikvei - mulighetsanalyser 

v/ Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkes-
kommune

•	Svelvikportalen.no  
v/ journalist Gunn Beate Reinton Rulnes

Vekst i Svelvik  
– åpent møte i Svelvik Samfunnshus 19. januar
Næringsrådet inviterte til dialog rundt foreslåtte prosjekter i 
Strategisk næringsplan.
Møtet ble en suksess med over 100 deltagere.

Kurs i salg og service
Ble holdt på Svelvik Produkter den 14. mai. Kursholder var 
Sisilie Rolid.

Vinmonopol til Svelvik
Næringsrådet har vært en sterk pådriver for etablering av et 
vinmonopol i Svelvik.
Det var derfor stor glede da Svelvik Vinmonopol åpnet sine 
dører for kundene den 5. juli.

Lyssetting av kraftmaster  
– et prosjekt i næringsplan for Svelvik
Testbelysning av kraftmastene ble gjennomført 30. august  
kl. 23.05. Rundt 400 mennesker overvar den spektakulære  
begivenheten som fikk svært god pressedekning.

Strategisk næringsplan for Svelvik
Planen ble ferdig i mars måned. Hovedmålsettinger i planen er:
•	Øke attraksjonskraften gjennom mobilisering av befolkning, 

ressurser og kapital
•	Øke attraksjonskraften gjennom tilflytting av mennesker og 

bedrifter
•	Øke attraksjonskraften gjennom økt etableringslyst

Planens 11 prosjekter er: Lysdesign, Skiltplan, Svelvik Portal, 
Klargjøring av næringsarealer, Tiltakspakke for kommunal  
service, Etablering av bytorg/SBV-kinogården, Næringsfora/ 
faddergruppe, Nye gjestebrygger, Ny Svelvikvei, Seilskute til 
Svelvik og Fossekleiva. Det er oppnevnt arbeidsgrupper for 
prosjektene.

Næringslivet utviser stort engasjement for prosjektene i 
næringsplanen gjennom deltagelse i prosjektgrupper. Flere 
bedrifter har bidratt økonomisk for å få realisert planen.  
Arbeidene med planens prosjekter har vært en hovedsak for 
næringsrådets styre gjennom 2012.

Sosial samling og utdeling av næringspriser for 
2012 på Gamle Frithjof 6. desember
Ordfører Jonn Lislelid stod for utdelingen av næringsrådets 
priser for 2012. Det ble utdelt tre priser. Årets nykommer ble 
tildelt journalist Gunn Beate Reinton Rulnes. Årets gründer ble 
tildelt Pål Audun Høyen, Gamle Frithjof. Næringslivsprisen for 
2012 ble tildelt Bente Stensland og Hans Aamodt,  
Homansberget Camping.
Etter prisutdelingen var det middag og uforglemmelig under-
holdning av Knut Harald Sommerfeldt. 

Noen andre saker fra styremøtene:
•	Høring Planprogram for kommuneplanen 2012 – 2024
•	Kommuneplan 2012 – forslag til samfunnsdel
•	Lekepark i sentrum
•	Gjestehavn i Svelvik – studentoppgave ved BI Drammen
•	Vekst i Svelvik

F.v.: Gunn Beate Reinton Rulnes, Pål Audun Høyen, Bente Stensland, 
Hans Aamodt og ordfører Jonn G. Lislelid Foto: Svelviksposten

Ranveig Lysne Ervik fra VisitDrammensregionen
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Øvre Eiker Næringsråd

Den 16. august 2005 ble det inngått en samarbeidsavtale med 
Drammen Næringslivsforening (DNF). Gjennom avtalen påtar 
DNF seg sekretærfunksjonen for næringsrådet samt at  
medlemmene i Øvre Eiker Næringsråd får tilgang til alle  
medlemsaktiviteter i DNF.

Styret 
Steinar Haugerud (Hypteck AS), leder, Svein Holm Rust (Eiker 
Næringspark AS), Bertil Hogganvik (Hogganvik Verktøy &  
Plast AS), Knut Kolberg (Kolberg Gård), Edgar Ellingsen  
(RVS AS), Øyvind Mørk (Hokksund Rehabiliteringssenter), 
Anders Skarra (Øvre Eiker Bondelag) og Marianne M. Svendsen 
(Interiørhandleriet)
Fra Øvre Eiker kommune deltar:
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad, rådmann Øyvind Hvidsten og 
kommunalsjef Morten Lauvbu.
Arne Hjorth, DNF, har sekretærfunksjonen.

Målsetting for Øvre Eiker Næringsråd
”Øvre Eiker Næringsråd er en upolitisk og uavhengig interesse-
organisasjon for næringslivet i Øvre Eiker kommune.  
Næringsrådet skal samle alle gode krefter i arbeidet med å ut-
vikle eksisterende næringsliv samt stimulere til etablering av nye 
virksomheter i kommunen. Videre skal rådet ivareta nærings-
livets interesser både overfor kommunale og andre  
offentlige instanser”.

Styremøter
Det har i 2012 vært avholdt seks styremøter.

Frokostmøter
Det er gjennomført seks frokostmøter med godt frammøte. 
Møtene har vært holdt i rådhuset. I alle møtene har ordfører gitt 
oss siste nytt fra Øvre Eiker kommune. Noen møter har startet 
med kulturelle underholdningsinnslag.

Frokostmøte 8. februar
•	Dagens politiske situasjon i Norge og hvilke utviklingstrekk 

kan vi forvente med bakgrunn i 22. juli 2011?  
v/  Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten 

•	Samarbeid mot svart økonomi i Buskerud  
v/  Lena Reitan, leder av SMSØ Buskerud og  
Helge Dammen, Skatt Sør

Frokostmøte 15. mars
•	Betydningen av god produktdesign 

v/  Atle Tærum, Skott Gård
•	Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 og ny fylkes-

strategi for samme periode 
v/ Trond Johansen, leder av Hovedutvalg for samferdsel i 
Buskerud fylkeskommune

•	Årsmøte i Øvre Eiker Næringsråd

Frokostmøte 10. mai
•	Jordbruk og landskap i endring 

v/ Oskar Puschmann, Norsk institutt for skog og landskap
•	Radon – kort om lover og forskrifter 

v/ Øyvind Krogstadmo, Friske Rom AS

Frokostmøte 6. september
•	Nytt regionalt reiselivsselskap - VisitDrammensregionen 

v/ prosjektleder Ranveig Lysne Ervik
•	Fiber til næringslivet i Øvre Eiker 

v/ Morten Braarud, Øvre Eiker Fibernett

Frokostmøte 25. oktober
•	Innovasjon Norge – tjenester og finansieringsmuligheter for 

næringslivet i Øvre Eiker 
v/ Britt Haraldsen, assisterende dir. Innovasjon Norge 
Buskerud-Vestfold

•	Prosjekt samarbeid skole/næringsliv 
v/ prosjektleder Kari Solberg Økland, Øvre Eiker kommune

Frokostmøte 6. desember
•	Subsea Valley – et kraftsenter for utvikling med engineering 

og produksjon av Subsea-løsninger – hvordan kan nærings-
livet i Øvre Eiker dra nytte av dette nettverket? 
v/ daglig leder Erik Jølberg, TESS AS

•	Samarbeid skole/næringsliv 
v/ prosjektleder Kari Solberg Økland, Øvre Eiker kommune

•	Samarbeid om handels- og sentrumsnæringer i Hokksund 
v/ prosjektleder Kari Solberg Økland, Øvre Eiker kommune

Erik Jølberg, daglig leder TESS,  på frokostmøtet 6. desember 
Foto: Roys Pressetjeneste

Trond Johansen, leder av Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkes-
kommune, på frokostmøte 15. mars Foto: Roys Pressetjeneste
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Sommeravslutning for medlemmene 13. juni
Årets sommeravslutning ble lagt til nye Hokksund ungdoms-
skole som har blitt et signalbygg i  Hokksund sentrum. Etter at 
rektor Kjølv Eidhammer hadde ønsket forsamlingen velkom-
men, ble det en omvisning i den flotte skolen. Før matserverin-
gen holdt rektor et innlegg om samarbeid skole/næringsliv og 
om hvordan næringslivet kunne gjøre nytte av skolens nærings-
livsrom. Trubadur Yngve F. Kristiansen sørget for at forsamlin-
gen moret seg kostelig etter matserveringen.

Strategisk næringsplan for Øvre Eiker kommune 
for perioden 2011 til 2015
Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 14. desember 2011. 
Fagkomité 3 utgjør politisk styringsgruppe der næringsrådet 
er representert med Steinar Haugerud og Edgar Ellingsen med 
Svein Holm Rust og Marianne M. Svendsen som vararepresen-
tanter.
Overordnet visjon er: Sammen utvikler vi næringskommunen 
Øvre Eiker.
Overordnet mål er: Øvre Eiker er den mest attraktive nærings-
kommunen i nedre Buskerud.
Kari Solberg Økland er ansatt som prosjektleder for gjennomfø-
ring av planens innsatsområder som er: Næringsarealer,  
Kommunal service, Kommunale innkjøp, Rekruttering,  
Kommunikasjon og omdømme, Kulturnæringer, Landbruks-
næringer, Handels- og sentrumsnæringer, Helsenæringer, Plass-
krevende næringer og Offentlig virksomhet.

Prosjekt samarbeid skole/næringsliv  
I samarbeid ungdomsskolene i Øvre Eiker og Øvre Eiker 
kommune har næringsrådet anmodet medlemmene om å 
delta i prosjektet. Her vil elevene få kunnskap om arbeidsliv og 
næringslivet i Øvre Eiker og bedriftene har mulighet til å  
profilere seg med tanke på framtidig arbeidskraft.

Prosjekt Buskerudbyen  
– høring Areal- og transportplan 2012-23
Øvre Eiker Næringsråd gav i september sin tilslutning til en 
felles høringsuttalelse utarbeidet av næringsrådene i Buskerud-
byen, NHO Buskerud og LO Buskerud. I høringen ble det lagt 
vekt på å sikre nødvendige næringsarealer tilpasset et mang- 
foldig næringsliv samt at det må gis rom for fleksibilitet knyttet 
til utnyttelse av arealene. Det ble videre understreket betyd-
ningen av å styrke regionens kollektivtilbud og at man må ha et 
variert boligtilbud for å sikre rekruttering av arbeidskraft

Informasjonsbrosjyre om næringsrådet
Det er utarbeidet en brosjyre som gir en kortfattet  
informasjon om Øvre Eiker Næringsråd. Brosjyren vil egne seg 
godt i forhold til rekruttering av nye medlemmer til nærings-
rådet.

Noen andre aktuelle saker fra styremøtene:
•	Prosjekt ”En mer næringsvennlig Drammensregion”
•	RV 35 – Hokksund - Åmodt
•	Løken næringsrområde
•	Buskerudbyen  - jernbanestrekningen Lier - Kongsberg
•	Opplysningsvesenets Fond og økning av festeavgifter
•	Næringslivsrom ved nye Hokksund ungdomsskole
•	Nytt regionale reiselivsselskap - VisitDrammensregionen
•	Eiker Næringspark – status etter tragisk brann
•	Planstrategi for Øvre Eiker kommune
•	Etterbruk av gamle Hokksund ungdomsskole

Årets sommeravslutning ble lagt til nye Hokksund ungdomsskole som har blitt et signalbygg i  Hokksund sentrum. Yngve F. Kristiansen sørget for 
underholdningen Foto: Roys Pressetjeneste
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Nettverkene 

It|arena 
Visjon: Sammen om å skape muligheter, 
kompetanse og fremtidens it-løsninger.

It|arena er et nettverk for alle som har 
interesse innen IKT feltet i Drammensre-
gionen. Vi ønsker å være en tilrettelegger, 
en brobygger og en fasilitator for å få 
positive ting til å skje. 

Våre verdier: Dele – Utvikle – Fremtid

Styre
Nettverket består av 30 medlemsbedrifter, 
og har siden oppstart i 2008 og frem til 
2012 vært organisert gjennom et interim-
styre og DNF som sekretariat.
I mai ble det avholdt årsmøte med valg av 
styre. Styret består av følgende personer:
Jan Erik Jahnsen (CBA Consultants AS), 
leder, Reiulf Lindberg (Atea AS), Silje 
Kjellesvik Norheim (Ganske Enkelt AS), 
Espen Slotsvig (NetSolution AS), Jon 
Birger Ellingsen (EB), Henning Sund 
(Evry AS) og Ole Kristian Aas (Vector 
Technology Group). 
Mette Thielemann (DNF) har sekretær-
funksjonen.
Lars Erik Mehlen har vært ansatt i 50% 
engasjement fra januar til og med mai 
2012. Hovedoppgavene har vært kart-
legging av IKT næringen og medlems-
verving.

Styremøter - årsmøte
Det ble avholdt 7 styremøter i 2011, med 
37 saksnummer.
Noen av de viktigste sakene:
- Formalisering av nettverket ved valg av 
styre på årsmøte

- Arrangemener og møteplasser
- Kompetanse
- Medlemsverving
- Påvirkning og synliggjøring
- Prosjektarbeid: Kartlegging av IKT 
næringen i Drammensregionen.
Årsmøte ble avholdt 15. mai i Drammens 
Børs.
I tillegg hadde styret strategisamling i 
januar og workshop i august.
 
IT messe 18. oktober
It|arena arrangerte IT messe på Union 
Scene med 14 utstillere, speedpresenta-
sjoner og foredrag i toppklasse. 
Foredragene:
Konsernsjef Øystein Moan, Visma Norge 
«Vekst – kjøpt sånn eller blitt sånn»
Daglig leder Egil Leira, Opplærings- 
kontoret for industribedrifter  
«Rekruttering og lærlinger i fokus»
Direktør internett og nye medier Torgeir 
Waterhouse, IKT Norge, 
«Hvor ligger IT-mulighetene – milliarder 
skal brukes, er du klar?»

Developer Evangelist Arif Shafique, 
Microsoft«Windows 8 vil endre på alt!»

Frokostmøte
Et samarbeid mellom It|arena og Athene 
prosjektledelse.
Møtet hadde fokus på VestBalkan – den 
nye lavkost/høykompetanse regionen for 
Norske IT-bedrifter. Deltakerbedriftene 
fikk en innføring i hvordan bedriften 
kan utvikle gode og rimelige tjenester 
på Vest-Balkan. Athene Prosjektledelse 
AS har i flere år arbeidet med utvikling 
av innovasjonssentre og næringsliv på 
Balkan gjennom oppdrag finansiert av 
Utenriksdepartementet. 

 Deputy Head of Mission Jon Hansen 
fra den Norske Ambassaden i Kosovo og 
Direktør for næringsutvikling, Fredrik 
Syvertsen i IKT Norge delte sine  
erfaringer fra regionen.

Fra frokostmøte hos Athene prosjektledelse i desember

DNF har etablert 13 nettverk der vi utøver sekretariatfunksjonen og bidrar med kompetanse.  
Vårt engasjement i nettverkene bidrar til kontinuitet og samhandling mellom nettverkene. 

Et nettverk kan defineres som en varig kontakt mellom mennesker der det innenfor næringsutvikling  
retter seg mot henholdsvis kunnskapsutvikling og styrking av virksomhetenes konkurranseevne.

Vi ser at vårt arbeid med nettverk bidrar til:
- å øke innovasjonsevnen i eksisterende næringsliv
- å øke samarbeidet mellom bedriftene og med andre bransjemiljøer
- å øke samarbeidet mellom næringsliv og utdannelsesinstitusjoner
- å øke profileringen av bransjene i Drammensregionen
- å øke interessen for nyetableringer i en attraktiv Drammensregion

I sum vil dette være positivt for de virksomhetene som deltar i de ulike nettverkene.
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Nettverk for vekstbedrifter

Formål 
At bedriftene gjennom kompetanse-
bygging og erfaringsutveksling skal vokse 
ytterligere. I tillegg ønsker initiativ-
takerne Driv Inkubator, Drammen 
Næringslivsforening og Kvinnovasjon å 
lære av hva som skal til for å lykkes med 
å bli en vekstbedrift, og å overføre denne 
kunnskapen til gründerbedrifter. Vekst-
bedriftene inviteres til noen samlinger 
per år, rundt temaer som skal bidra til 
ytterligere utvikling, vekst og synlig-
gjøring for bedriftene - samt skape et rom 
for utveksling av verdifull erfaring. Det 
ble avholdt fire fagsamlinger i 2012, kom-
binert med dialog og erfaringsutveksling.

Mentorprogram
Et skreddersydd mentorprogram for 
Vekstbedriftene ble startet opp i 2. halvår 
2011, finansiert av Innovasjon Norge. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne er 
meget gode.

Besøk fra Nærings- og handels- 
departementet (NHD)
23. oktober besøkte NHD tre av vekst-
nettverkets bedrifter. 
Formålet med arrangementet var å skape 
økt dialog mellom Nærings- og handels-
departementet og næringslivet.  
Bedriftene som fikk besøk var Nofas 
Management, Athene Prosjektledelse og 
Norway Fashion Group. Vår erfaring er at 
dette ble en matnyttig dag. 
Bedriftene holdt gode innlegg, delte 
sine erfaringer og belyste på godt og 
vondt hvordan det er å være gründer 
og næringsdrivende i Norge. Kunstner 
Esther Buchmann var med oss hele dagen 
for å lage visuelle notater. 

Studio Drammen
Nettverket ble etablert 6. september 2007 
og omfatter film, lyd, musikk til bilde, 
radio og tv-reklame.

Visjon for Studio Drammen
Nettverket skal inspirere, styrke kompe-
tanse og fremme samarbeidet innenfor 
filmmiljøet i regionen.

I 2012 har arbeidsgruppen bestått av:
Børge Solem (Catapult Film AS), Rune 
Temte (Spindfilm), Jorunn Tveit (Danvik 
Folkehøgskole), Lasse Gulbrandsen 
(Sound Track Productions), Jo Vestly 
(Jo Vestly Produksjon) og Samuel Noko 
(Noko-Filmproduksjon).
Tone Østerdal (Buskerud fylkeskom-
mune) har deltatt i arbeidsgruppens 
møter. Sekretærfunksjonen blir ivaretatt 
av Arne Hjorth, DNF.

Arbeidsgruppen har hatt fem møter i 
2012. En hovedsak har vært samarbeids-
prosjekt med Vestfold Filmforum og 
Østfold Filmforum. Videre har arbeids-
gruppen ansvar for gode programmer til 
medlemssamlinger. Her har nettverket 
hatt svært god nytte av samarbeidsavta-
len som DNF har inngått med Buskerud 
fylkeskommune.

 

Samarbeid mellom Studio Drammen 
Vestfold Filmforum og Østfold  
Filmforum
Det ble i september måned inngått en 
samarbeidsavtale. Avtalen skal bidra til 
at forholdene legges til rette for bran-
sjeutvikling innen film og TV-serier i 
regionen, og at man jobber i fellesskap 
mot etablering av et regionalt filmfond. 
Fondet skal kunne gå inn med grunn-
finansiering eller toppfinansiering av 
filmer og TV-serier der store deler av 
produksjonen skjer i regionen.

Samarbeidsprosjektet har fått tildeling 
på kr 200 000 fra Oslofjordfondet til et 
forprosjekt som skal avklare potensial og 
behov for en fremtidig regional satsing 
som kombinerer en ambisiøs film- og 
TV-produksjon med lokal kulturarv og 
bærekraftig stedsutvikling.
Frode Ramstad Johansen, Østfold- 
forskning, er engasjert som prosjektleder

Samlinger for medlemmer

Samling på Pigen Café & Bar 25. januar
Viken Filmsenter AS – daglig leder Tom 
Rysstad presenterer visjoner og tanker
om hva filmsenteret kan bidra med. Videre 
praktisk informasjon knyttet til søknader 
etc. 

Samling hos Danvik Folkehøgskole 8. mars
Rollen som manusforfatter v/ dramaturg 
Arthur Johansen 
Danvik Folkehøgskole sin TV- og film-
linje v/ Jorunn Tveit, Danvik Folkehøg-
skole
Samling hos Catapult Film 21. juni
Kurs/workshop om lys v/ stillsfotograf 
Stian K. Elton
Samling hos Drammen Havn, Maritim 
storstue 13. november 
Foredrag av Gaute Grøtta Grav,  
programleder på TV2. Tema: Casting til 
sine program og hvordan «Farmen» byg-
ges opp og planlegges. 
Orientering om samarbeidet med  
Vestfold Filmforum og Østfold Film- 
forum v/ Geir Bergersen, leder av  
Vestfold Filmforum
Robert Depuis fortalte om, og viste sin 
siste film «Exit» Underholdning av  
trubadur Yngve F. Kristiansen

Samling 25. januar: Nytilsatt daglig leder  
Tom Rysstad (t.h.) fikk mange spørsmål 

Fra bedriftsbesøket hos  
Norway Fashion Group
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Nettverkene 

Buskerud Bilbransjeforening  
avd. Drammen
Med bakgrunn i at Buskerud Bilbransje-
forening ønsket et mer formalisert samar-
beid blant bilforhandlere i Drammensre-
gionen, tok DNF høsten 2004 initiativ til 
å skape nytt liv i Drammensavdelingen av 
Buskerud Bilbransjeforening.

En arbeidsgruppe som forbereder fel-
lesmøtene har bestått av:
Hans Erik Kosberg (Kverneland Bil 
Drammen), Jan Lie Amundsen (Toyota 
Drammen), Tor Arne Ballo (Albjerk Bil 
Drammen) og Arne Hjorth (DNF). Sist-
nevnte har sekretærfunksjonen.

Hans Erik Kosberg representerte 
nettverket i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Bad og Fjordhotell den 14. juni.

Fellesmøter
Det er gjennomført fem fellesmøter for med-
lemmene. Vertskap for møtene har vært:
Albjerk Bil Drammen, Bilbutikken AS, 
Toyota Lier, Bilia Lier, Albjerk Bil Lier.
 
Prosjekter for 2013
Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som 
sammen med Byen Vår Drammen skal 
se på mulige fellesprosjekter. Gruppen 
består av Preben Nordal (Albjerk Bil), 
Per-Einar Hågå (Toyota) og Ulf Anders 
Vatne (Bilia)

Felles ettermarkedsannonsering i  
Drammens Tidende
Denne type annonsering, utviklet av 
bilbransjen i Drammen, har fått mye 
oppmerksomhet rundt om i Norge. 
Konseptet er så langt solgt til bilbransjen i 
Finnmark, Østfold og Tønsberg.

Møte med politikere i Drammen/ 
Buskerudbyen hos Bilia onsdag 22. februar 
Agenda for møtet var orientering om 
prosjekt Buskerudbyen der et av målene 
er redusert bilbruk.

Mediestrategi i bilbransjen v/ Petter 
Tandberg, TIBE
Dette var hovedsak i fellesmøte den 
15. februar. I dagens samfunn er alt av 
informasjon kun et tastetrykk unna. Kun-
dene vet mye, surfer mer, ser mer og leser 
mer. Tanberg kom med følgende råd til 
bilbransjen:
Ha fokus på det som kunden er opptatt 
av. Vær aktiv på de digitale medier der 
kunden er. Egne nettsider må brukes som 
en aktiv salgskanal.

Behandlede saker
Her følger en oversikt over noen av de 
saker som er behandlet:
•	Miljømerking av biler i forretningene
•	Lønnsoppgjøret 2012
•	Felles åpningstider 
•	NAF –  tilbud om samarbeidsavtale 

om Anbudsportal og EU kontroll
•	Samarbeidsavtale med Drammens 

Tidende knyttet til annonsering

DNF’s helsefremmende  
kompetansenettverk
Kick off for nettverket ble arrangert 16. 
november i 2010
Visjon: Norges ledende helsefremmende 
kompetansenettverk.

Arbeidsgruppen har i 2012 bestått av:
Roger Gjøvaag (Synergi Helse), Øyvind 
Mørk (Hokksund Rehabiliteringssenter), 
Iris Hesla (St. Joseph Medisinske senter), 
Stig Bruset (Regnbuen Helsesenter), Ellen 
Larsen-Nyhus (MSD), Runar Lie (NAV), 
Hilde Eide og Heidi Kapstad (Høgskolen 
i Buskerud)
Sekretariat Mette Thielemann og Arne 
Hjorth (DNF).

Arbeidsgruppen har gjennomført seks 
møter. Videre har et utvalg fra arbeids-
gruppen hatt  møter knyttet til målset-
ting om å arrangere en helsekonferanse i 
Drammen våren 2013.
Helsekonferansen har vært en av hoved-
sakene i arbeidsgruppens møter. Videre 
har arbeidsgruppen hatt fokus på å plan-
legge gode faglige medlemssamlinger. 

Ellen Larsen-Nyhus representerte 
nettverket i DNF sin strategisamling på 

Holmsbu Bad og Fjordhotell den 14. juni.

Samlinger for medlemmer

Samling 21. mars –  
Regnbuen Helsesenter, Lierskogen
•	Frokostservering og omvisning 
•	Orientering om Regnbuen Helsesenter  

v/ fastlege og eier Stig Bruset 

Samling 9. mai –  
Hokksund Rehabiliteringssenter
•	Frokostservering og omvisning
•	Fra kurbad til spesialisthelsetjeneste 

v/ daglig leder Øyvind Mørk
•	Tjenestetilbudet ved HRK v/ Trine 

Lise Haagensen, leder fysikalsk 
avdeling

•	Innaktivitet – hovedproblemet ved 
kronisk sykdom. Hvordan behandle 
dette? v/ Jan Helgerud, professor 
NTNU

Samling 16. oktober –  
frokostmøte hos MSD
•	Om MSD og omvisning i bedriftens 

nye lokaler v/ Ellen Larsen-Nyhus, 
MSD

•	Vitensenteret helse og teknologi 
Omvisning og orientering ved Hilde 
Eide, Høgskolen i Buskerud

Samling 29. november –  
frokostmøte hos Synergi Helse 
•	Synergi Helse og Synergi Medisinske 

Senter v/ Anne Marie Besseberg og 
Kristine Hagelund

•	Ansattes helse som kostnadsdriver  
v/ Jill Jahrmann, Synergi Helse

Jill Jahrmann, Synergi Helse
Foto: Lars Myhren Holand
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El-core  
– Kjernen av elektrobedrifter
Nettverket ble etablert i januar 2004. Det 
består av 66 bedrifter innen elektro-
teknisk virksomhet samt Høgskolen i 
Buskerud og BI Drammen.
Styret har denne sammensetning:
Dag Lindseth Andersen (Eltek ASA) 
leder, Jan Henning Quist (ECT AS), 
Jostein Holdhus (EB), Arvid Siqve-
land (Høgskolen i Buskerud), Trond I. 
Østgaard (BI Drammen), Hans Henrik 
Bruusgaard (Draka AS), Ola Storrusten 
(Miltronic AS), Erik Dalheim (DNF).
Arne Hjorth (DNF) har sekretær- 
funksjonen.
Visjon: Drammensregionen skal være 
det ledende kompetansemiljøet i Norge 
innen elektroteknikk.
Mål: Økt verdiskaping i de elektrotek-
niske virksomheter i Drammensregionen 
ved:
•	Samarbeid om prosjekter
•	Samarbeid om forskning
•	Høyne/styrke utdanningstilbud
•	Bevisstgjøring av nettverkets kompe-

tanse
Styremøter - årsmøte
Det er avholdt seks styremøter og 36 
saker har vært på dagsorden. Årsmøtet 
ble holdt i Drammens Børs den 19. april. 
Dag Lindseth Andersen ble gjenvalgt som 
leder. Etter gjennomført årsmøte ble det 

holdt en orientering om Newton-rom 
Drammen ved leder av prosjektstyret, 
Jostein Holdhus (EB).

Dag Lindseth Andersen representerte 
El-core i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Bad og Fjordhotell den 14. juni.

El-core deltok med stand på Nærings-
livets Dag den 19. september på Union 
Scene.

Samlinger for medlemmer:
Torsdag 14. februar – hos Husbanken
Husbankens satsningsområder innenfor 
elektroteknologi  v/ seniorarkitekt Rina 
Ihlen
Arena Helseinnovasjon – et verdi- 
skapende nettverk som utvikler
kunnskaps og teknologibaserte helse og 
omsorgsløsninger
v/ prosjektleder Hilde Holm
Prosjekter i regi av El-core
v/ styreleder Dag Lindseth Andersen 
Torsdag 25. september – frokostmøte 
hos ECT AS
Energi- og miljø – elektrobransjen må 
tilbake i førersetet v/ Jørgen Festervoll, 
Adapt Consulting AS
Torsdag 13. november – bedriftsbesøk 
til Drammen Fjernvarme AS
Orientering om virksomheten etterfulgt 
av interessant omvisning 

Newton-rom i Drammen – det første i 
Norge innen elektroteknikk

Rommet ble offisielt åpnet 31. januar 
2011 og er et undervisningssted  
beregnet på ungdomsskoler og videre-
gående skoler. I rommet er det spennende 
utstyr innen fagområde elektroteknikk.  
For elektrobransjen vil Newton-rommet 
være viktig for rekruttering av fremtidig 
arbeidskraft. Nært opptil 2000 elever har 
hittil hatt undervisning i rommet.
Det er utvist meget stor interesse for 
Newton-rommet som i dag har 26 
samarbeidspartnere fra El-core-bedrifter, 
organisasjoner, Drammen kommune og 
Buskerud fylkeskommune. Newton-rom 
Drammen er organisert med et prosjekt-
styre som ledes av Jostein Holdhus (EB) 
Arne Hjorth (DNF) er sekretær for 
prosjektstyret.

Varehandelgruppen 
Målet med Varehandelgruppen er å 
stimulere til økt samarbeid kjøpesentrene 
seg i mellom og med den øvrige varehan-
delen i Drammensregionen. Varehandel-
gruppen i DNF består av senterlederne 
ved kjøpesentrene i Drammensregionen, 
daglig leder i Byen Vår Drammen AS og i 
DNF. Gruppen ble etablert i 2003 og  
samles om lag fire ganger pr år for 
diskusjoner og faglig påfyll. Vare-
handelgruppen jobber med å synlig-
gjøre varehandelen og dens betydning 
i Drammensregionen. Den rapporterer 
kvartalsvis omsetningstall og julehandel 
til Drammens Tidende. Hvert år reiser 
gruppen på studietur for å bli inspirert 
av varehandel andre steder i Europa. 
En samling som Varehandelgruppen av 
senterledere fra kjøpesentrene og repre-
sentanter for varehandelen for øvrig i en 
region er helt unik.

Varehandelgruppen har i 2012  
jobbet med følgende saker:
•	Erfaringsutveksling 
•	Handelslekkasje til konkurrerende 

sentre utenfor regionen
•	Fokus på Varehandelens betydning i 

Drammensregionen
•	Hvordan utvikler varehandelen i 

Drammensregionen seg?
•	Drammens Tidende og mer varehan-

delstoff
•	Felles kvartalsvis rapportering av 

omsetning og ukentlig rapportering av 
omsetning til  Drammens Tidende

•	DNFs Nettverkssamling
•	Studietur

Varehandelgruppen:  
Trond Anke fra Buskerud Handelspark
Stine Søsveen fra Gulskogen 
Ingunn Brekke fra Liertoppen 
Lennarth Gryting fra Magasinet
Sissel Haug fra Torget Vest og CC
Asgeir K. Svendsen fra Ticon Forvaltning 
(Torget Vest til 1. mars, CC til 1. juni, og 
Konnerudsenteret)
Roy Birger Evensen fra Byen Vår  
Drammen
Hans-Petter Tonum fra Drammen 
Næringslivsforening

Varehandelgruppen i DNF (Hans-Petter Tonum ikke til stede da bildet ble tatt)

NEWTON-ROM
I DRAMMEN INNEN ELEKTRO / ELEKTROTEKNIKK
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Nettverkene

Logistikknettverk Buskerud
Logistikknettverk Buskerud er et initiativ 
for å videreutvikle Drammensregionen 
og Buskerud som et ledende kompetanse- 
senter innen logistikk i Norge. Rent 
omdømmemessig skal vår region bli 
oppfattet som både effektiv og miljø-
vennlig på logistikk. Bak initiativet 
står Drammen Havn, BI Drammen, 
Drammen Næringslivsforening, NHO 
Buskerud m.fl. Initiativet er støttet av 
Rådet for Drammensregionen (regionale 
utviklingsmidler). 87 personer fra 58 
virksomheter er medlemmer av  
Logistikknettverk Buskerud. 2012 har 
dessverre vært preget av lav deltagelse og 
sågar avlysninger grunnet dette. Derfor 
har både styringsgruppemøter og sam-
linger siden i våres i stor grad vært brukt 
til å utvikle logistikknettverket til noe 
som interesserer i større grad. Med håp 
om er mer aktivitet 2013.

Prosjektets misjon (Logistics mission):
Fremme forskning og kompetanse-
utvikling for å støtte logistikkaktører i 

Buskerud i deres bestrebelser på å oppnå 
førsteklasses operasjonell dyktighet.

Prosjektets visjon (Logistics vision):
Logistikknettverk Buskerud skal være et 
ledende kompetansesenter innen  
logistikk i Norge. Rent omdømme- 
messig skal Buskerud og ”Buskerudbyen” 
bli oppfattet som både effektiv og miljø-
vennlig på logistikk. Logistikknettverket 
skal gjennom gode caser og konsepter få 
frem løsninger som kan implementeres i 
praksis.

Studietur til Molde
8. og 9. mai med 10 deltagere hvor Høg-
skolen i Molde hadde laget et interessant 
og spennende faglig logistikkprogram 
for oss.

Samlinger
•	16. februar hos FMC på Kongsberg 

med ulike logistikktemaer.
•	3. september hos Drammen Havn 

med utvikling av Logistikknettverket 
som tema.

Styringsgruppe 
Tre møter i styringsgruppen som har 
bestått av:
Einar Olsen (leder) Drammen Havn
Odd-Eivind Gabrielsen Bring Logistics
Robert Steen KID Interiør Logistikk AS
Arne Larsen Toyota Logistics Services 
Norway AS
Leif Arne Berget Back Up Shipping 
Service AS
Hans-Petter Tonum Drammen Nærings-
livsforening
Trond I. Østgaard BI Drammen
 

Nettverk for ledere
Ledernettverket  hadde 34 medlemmer 
ved utgangen av året, som er ledere i 
små og mellomstore bedrifter. Lederne 
representerer ulike bransjer og har ulik 
spisskompetanse, men har et felles ønske 
om  kompetanseheving, erfarings- 
utveksling og dialog med andre ledere. 
Nettverket er en arena for faget ledelse, 
og har en arbeidsgruppe, som etter inn-
spill fra medlemmene, former innholdet i 
nettverksmøtene.

Arbeidsgruppen har bestått av:
Truls Moholdt (Office Interiør AS), leder
Sigrid Hilsen (Papirbredden Innovasjon 
AS) Carl Aaby (Extra Servicepartner 
AS) Kathrine Kreutzer (Xtra Personell 
Buskerud)  
Mette Thielemann (DNF) har sekre-
tariatsfunksjonen.

Aktiviteter 
Det er etablert en fast møteplass  
månedlig i Drammens Børs. 
Nettverket møtes fra kl 1100-1300 den 
første onsdagen hver måned, til faglig 
påfyll og mingling.

Temaer i 2012
•	04. januar – Mediehåndtering, hos 

Mediehuset Drammens Tidende
•	01. februar – Minglelunsj på Glass
•	14. mars – Slik øker du trafikken, og 

omsetningen, på nettstedet ditt  
v/Henning Sund, Evry

•	11. april – Bedriftsbesøk hos Arctic 
Trucks Norge AS

•	18. april – Om DNF, næringslivets 
rammebetingelser og utfordringer v/
Hans-Petter Tonum 

•	02. mai – Salgsstrategi ved Knut Eikre 
Larsen

•	06. juni – Sommerlunsj på tak- 
terrassen i Drammens Børs

•	10. oktober – Et verdiskapende styre 
v/Christian Fredrik Magnus, Visma

•	14. november – Bedriftsbesøk hos 
Papirbredden Innovasjon  
v/ Sigrid Hilsen

•	05. desember - Workshop om  
kommunikasjon og personlighets-
typer v/Gry Hvål Gundersen og 
Kristin Haftorn Johansen, Fønix 
Kompetanse AS 

Ledernettverket på Næringslivets dag
Ledernettverket stod på stand på 
Næringslivets dag i september. Brosjyrer 
ble utdelt og erfaringer utvekslet.

Ledersamling på Norefjell SPA Resort 
6.-7. september
Ledelse og lederutvikling var hovedtema 
for en svært vellykket samling.
Geir Kalstad ved Conforte AS var  
fasilitator. Han holdt innlegg,  
inspirerte til diskusjon og dialog gjennom 
workshops, gruppearbeid og rollespill. 
Foruten det faglige var også det sosiale 
vektlagt. Latteren satt løst når alle var 
samlet til myrfotball etterfulgt av fest-
middag.

Ledersamling på Norefjell SPA Resort 6.-7. september
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Kreativ Arena
Nettverket ble etablert under en samling 
på Pigen Café & Bar 31. mai 2006. Det 
består av reklamebyråer, designere og 
grafisk bransje.

Nettverkets visjon er:
Kreativ Arena skal synliggjøre bransjen, 
fremme kreativitet, kompetanse og 
fagmiljø.

Det er etablert en arbeidsgruppe som i 
2012 har bestått av:
Puk Jegsen (Puk Jegsen Reklame), Sissel 
Slåttedal (Form & Fantasi), Jon Gjerde 
(Jon Gjerde Productions),  
Ståge Marthinsen (A-Å Grafisk Design 
og Reklame AS), Svein Erik Francke-
Enersen (Allegro Drammen).
Anders Wengen (Buskerud fylkes-
kommune) har deltatt i arbeidsgruppens 
møter.
Arne Hjorth (DNF) har hatt sekretær-
funksjonen.

Arbeidsgruppen har gjennomført syv 
møter der hovedfokus har vært å finne 
fram til gode programmer for medlems-
samlingene.

Svein Erik Francke-Enersen representerte 
nettverket i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Bad og Fjordhotell den 14. juni.

Kreativ Arena deltok med stand på 
Næringslivets Dag den 19. september på 
Union Scene.

Synliggjøring av medlemmer i  
Kreativ Arena
Arbeidsgruppen har startet et arbeid med 
et bokprosjekt der medlemmer i Kreativ 
Arena skal synliggjøres overfor nærings-
livet i Drammensregionen. Prosjektet 
støttes av Buskerud fylkeskommune og 
boken vil bli distribuert bl.a. til alle med-
lemmene i DNF. En mulig utgivelse vil 
være i løpet av første halvår 2013. 

Samarbeid Høgskolen i Buskerud og 
studiet i Visuell kommunikasjon
Kreativ Arena har tidligere benyttet 
studenter til kommunikasjonsstrategi 
og nettsider for nettverket. Det er nå 
et ønske om et tettere samarbeid med 
høgskolen. I den sammenheng vil repre-
sentanter fra høgskolen bli invitert til et 
møte i arbeidsgruppen på nyåret 2013.

Frokostmøte i Drammens Børs 14. 
februar med svært stor deltagelse
Kreativ Arena inviterte i samarbeid med 
Buskerud fylkeskommune og DNF med-
lemmer og andre interesserte til frokost-
møte med tema facebook for bedrifter.
Det ble over 100 deltagere som hørte 
Kristian Osestad fra Idium fortelle om 
hvordan man skal utnytte verdens største 
markedsplass effektivt. 

Samlinger for medlemmer
Medlemssamlingene er gjennomført i 
samarbeid med Buskerud fylkes- 
kommune. 

Sommeravslutning og sosialfaglig  
samling på Pigen Café & Bar 14. juni
Hovedprogram var: Programvare – 
muligheter og nyheter ved representanter 
fra Adobe. Kvelden ble avrundet med 
et show «Åssen gåre a» ved humoristen 
Dagfinn Nordbø

Frokostmøte i Drammens Børs  
14. november.
Trendseminar ved Richard Wold fra  
Allegro (Bildet under).  
Trubadur Yngve F. Kristiansen sørget for 
god underholdning.  

Drammen Marketing
Nettverket ble etablert ved en kick off på 
Pigen Cafe & Bar den 20. november 2012.

En arbeidsgruppe startet i juni måned 
med å forberede oppstart av nettverket. 
Gruppens deltagere var:
Anne-Line Andreassen (Duni AS), 
Marianne Ødegaard (Eiendomsmegler1), 
Håvard Haug (Tibe),  
Svein Aas (Drammens Tidende),  
Jon Birger Ellingsen (EB).
Arne Hjorth (DNF) har sekretær- 
funksjonen for nettverket.

Arbeidsgruppen har gjennomført tre 
møter i 2012.

Nettverkets målgruppe
De som jobber med markedskommuni-
kasjon på operativt og strategisk nivå.

Visjon for nettverket
«Styrket fagkompetanse»

Nettverket vil kunne bidra til:
•	Å komme ut av sin egen lille «trygge» 

boks
•	Å slippe å reise til Oslo for å få faglig 

påfyll
•	Å bli flinkere i egen jobb
•	Å synliggjøre at en markedssjef har 

verdi for selskapet
•	Å få flere nyetableringer i Drammen
•	Å få et større arbeidsmarked for  

markedsførere i Drammen
•	Å få en god kontakt med høgskolene
•	Å «fylle Drammen med innhold»

Anne-Line Andreassen representerte 
nettverket i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Bad og Fjordhotell den 14. juni.

Drammen Marketing deltok med stand 
på Næringslivets Dag den 19. september 
på Union Scene.

Kick off på Pigen Cafe & Bar  
20. november kl. 19.00
Samlingen ble en suksess. Rundt 50 
interesserte personer hadde funnet veien 
til Pigen denne kvelden. Hovedforedrags-
holder var Tomas Oberg, senterdirektør 
på Aker Brygge. Han fortalte levende om 
hvordan man arbeider med markedsfø-
ring av Aker Brygge og om viktigheten av 
å være en god leder.
Fra aktive deltagere kom det etter fore-
draget mange innspill knyttet til innhold i 
fremtidige samlinger.
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DNFs HR nettverk
Et nettverk for internasjonalt rettede  
bedrifter som støttes av  
Drammens Handelskammer.

Målsetting med nettverket
Nettverket skal være en verdifull og  
resultatorientert arena som gir deltagerne 
bistand i egen rolle og til egen bedrift.

Etter initiativ fra Nina Fjeldhaug Green 
(Valeo Ressurs), ble det holdt et  
sonderingsmøte rundt interessen for  
nettverket hos Drammen Næringslivs-
forening den 4. september.  
 
Oppstartsamling 9. oktober
Denne ble holdt hos Drammen Nærings-
livsforening. Deltagelsen var liten, men det 

var enighet om å fortsette arbeidet med 
nettverket samt forsøke å rekruttere flere 
interessenter.

Samling hos Eltek AS 14. november
Tema for samlingen var «Mål og målsty-
ring» Marianne Ringstad (Eltek) og Lisbeth 
Jensen (Honeywell) holdt hvert sitt innlegg 
om hvordan de internt jobber med dette 
tema.

Sekretariat deles mellom Mette Thielemann 
og Arne Hjorth i DNF.

Nettverkene

Nettverk for byggenæringen
Visjon: Den mest attraktive møteplassen 
for byggenæringen.
Formål: Nettverket skal gjennom  
relasjonsbygging gi økt kunnskap og 
skape bedre business.

Mål: 
•	Bedret omdømme for Byggenæringen 

i regionen.
•	Felles tiltak for å øke rekruttering til 

næringen.
•	Utvikle nettverket for Byggenæringen 

i Drammen, samt fremme samarbeid 
mellom bedrifter i nettverket. 

Arbeidsgruppen har gjennomført  
6 arbeidsmøter i 2012, og består av:
Anders Wang (Varme og Bad AS), leder, 
Ellen Kolstad (Wilh. Kolstad AS),  
Svein-Ove Pettersen (Rambøll AS),  
Stig Møllersen (Multiconsult AS),  
Hakon Lærum (Utleiesenteret AS),  
Heine Lund-Olsen (Cowi AS),  
Jørgen Knätter (Veidekke ASA),  
Edgar Ellingsen (RVS AS),  
Bjørn Breian (Bøhmer Entreprenør AS).
Mette Thielemann og Arne Hjorth (DNF) 
har sekretariatsfunksjonen.

Arrangementer:

20. februar – frokostmøte i Drammens 
Børs om byutvikling på Strømsø.
Innledning v/Bertil Horvli, byutviklings-
direktør i Drammen Kommune, foredrag 
om FutureBuilt ved Birgit Rusten og  
klimaeffektiv byutvikling på Strømsø ved
Øysten Bull-Hansen, Drammen  
kommune.

31. mai - Skjenkestua i Schultzgate var 
oppmøtested, et fantastisk nyrestaurert 
tømmerhus fra 1600-tallet. 
God mat og hyggelig atmosfære. Deretter 
gikk turen til Marienlyst skole der leder 
av Drammen Eiendom, Paul Røland, stod 
for orientering og omvisning. Kvelden 
ble avsluttet med byvandring fra tidligere 
Strømsø skole til Strømsø Torg. Charlotte 
Helleland fra Alliance Arkitekter fortalte 
om strategiske plasser knyttet til  
fremtidsutvikling av Strømsø.

Drammensdebatten
Nettverk for byggenæringen tok initiativ til 
en debatt om byutvikling i Drammen.
«Hvordan bygge Drammen videre?   
Bolig – næring – regionutvikling»
Debatten ble arrangert i samarbeid med 
DT og Drammensbiblioteket, og ble en stor 
suksess med over 300 deltakere.
Mange ville vite mer om hva politikere og 
eiendomsutviklere mente om fremtidens 
byutvikling.

Prosjekt
Nettverket arrangerte studietur til Berlin 
11.-13. april.
På programmet var blant annet  
sightseeing i Berlin med fokus på  
arkitektur og byutvikling, med  
skandinavisktalende guide. Berlin er den 
tyske hovedstaden og en sentral  
destinasjon for kultur, historie og shopping. 
Etter flere tiår med hærverk forårsaket av 
Berlin muren (1961 -1989), er Berlin i dag 
det fremste symbolet på det gjenforente 
Europa og i seg selv spennende og ene-
stående. 

Nettverksbygging var en viktig del av turen, 
og det var satt av tid til en opplevelsesrik 
og gastronomisk festaften, hvor nettverkets 
medlemmer ble bedre kjent med  
hverandre. 

Drammensdebatten - «Hvordan bygge Drammen videre?  Bolig – næring – regionutvikling» 
Foto: Petter von Krogh
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Stiftelsen Børsgården
Daglig leder i DNF er forretningsfører og 
sekretariatet tar seg av den daglige  
driften.   Stiftelsen Børsgården eier 
Børskvartalet i Drammen. Som  
forretningsfører har DNF ansvaret for 
alle typer gårdeierfunksjoner. DNF opp-
nevner 2 av 5 styremedlemmer; Geir Ivar 
Pettersen (Styreleder) og Rolf B. Vedal. 
Styret består forøvrig av: Jens Petter  
Hansen oppnevnt av LTL Buskerud, 
Johan Fredrik Bruusgaard oppnevnt av 
finansnæringen og Kari Ulleberg opp-
nevnt av Drammen Tingrett.

Drammens Handelskammer
Daglig leder i DNF er forretningsfører 
og sekretariatet tar seg av den daglige 
driften.  Drammens Handelskammer 
fungerer som et notarialkontor for 
sertifisering av eksportdokumenter som 
opprinnelsesbevis, fakturaer m.m. og 
utsteder tolldokumentet ATA-carnet. 
DNF oppnevner 1 av 3 styremedlemmer; 
Hans Eid Grøholt. Styret består for øvrig 
av Jan T. Røkaas (styreleder) oppnevnt av 
skipsmeglerne og Sjur Lothe oppnevnt av 
Drammen Håndverk og Industriforening.

Papirbredden Innovasjon
Papirbredden Innovasjon AS er et 
regionalt innovasjonsselskap som DNF 
er aksjonær i. Selskapets målsetting er 
å skape flere kunnskapsbaserte arbeids-
plasser i Buskerud. 

Lydia og Harald Lyches Fond
DNF er sekretariat og tilrettelegger 
søknader for styret. Fondet deler årlig ut 
betydelige midler til sosiale, kulturelle 
og allmennyttige formål i Drammen og 
nærmeste omegn.  
DNF oppnevner 2 av 3 styremedlemmer; 
Jørgen R. Låker (formann) og John Erik 
Nilsen. Styret består for øvrig av Lajla 
Lamm-Kittelsen oppnevnt av Drammen 
Tingrett.

Drammen Næringslivsforenings 
Stipendiefond
DNF er sekretariat og tilrettelegger 
søknader for styret. Fondets formål er 
å gi studenter fra Drammensregionen 
stipendier for studier ved norske eller 
utenlandske høyskoler/universiteter
eller stipendier til annen relevant yrkes-
praksis i Norge eller utlandet. Fondet 
deler årlig ut stipendier for om lag 
150.000. DNF oppnevner 2 av 3 styre-
medlemmer; Kjell Lauritsen og  
Torild B. Lothe. Styret består for øvrig 
av Jan T. Røkaas (styreleder) oppnevnt 
Drammens Handelskammer.

Trainee Drammen
Trainee Drammen var i 2012 et  
samarbeid mellom BI Drammen, som 
var initiativtager og programeier, DNF og 
utvalgte bedrifter i Drammens- 
regionen. I samarbeidet utplasseres årlig 
3 nyutdannede bachelorgradstudenter 
hos bedriftene som er tilknyttet  
programmet. BI vedtok like før jul å  
avvikle BI Drammen (og BI Kristiansand) 
som en del av en strukturomlegging.  
Eierskapet til Trainee Drammen ble, 
mvf 01.01.13, overført til DNF, som også 
har arbeidsgiveransvaret for traineene. 
Hans Jørgen Høy er engasjert videre som 
prosjektleder i Trainee Drammen.

 
Næringsrådene
DNF er sekretariat for næringsrådene i 
Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og 
Sande, som er under etablering. Bedrifts-
medlemmene i disse kommunene er både 
medlemmer i næringsrådet i  
kommunen og i DNF. Fra alle  
kommunene, unntatt Lier, mottar DNF 
et økonomisk bidrag fra kommunene 
til sekretariats-funksjonen. DNF mottar 
også medlemskontingenten fra med-
lemmene. Driften i næringsrådene er 
finansiert av kommunene, prosjektmidler 
og DNF.

Nettverkene
DNF er sekretariat for våre 13 nettverk: 
IT Arena, Nettverk for vekstbedrifter, 
Studio Drammen, Buskerud Bilbransje-
forening avd. Drammen, DNFs helse-
fremmede kompetansenettverk, EL-core 
– Kjernen av elektrobedrifter, Vare- 
handelgruppen, Nettverk for ledere, 
Logistikknettverk Buskerud, Kreativ 
Arena, Nettverk for byggenæringen, 
Nettverk for markedsfører (ny i 2012) og 
HR-nettverk for internasjonalt rettede 
virksomheter (ny i 2012). 
Buskerud fylkeskommune tilfører  
menneskelige- og økonomiske ressurser 
til nettverkene generelt og noen spesielt. 
Noen av nettverkene er tilført regionale 
utviklingsmidler fra Buskerud fylkes-
kommune og noen midler fra  
Invasjon Norge. Noen innhenter en 
ekstra nettverkskontinget. Utover  
vederlagsfri sekretariatsbistand, bidrar 
DNF også litt økonomisk til alle nett-
verkene.  

Etablererveiledning for  
Drammensregionen
DNF overtok i august 2012 den regionale 
etablererveiledningen på oppdrag fra 
kommunene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, 
Drammen, Lier, Svelvik og Sande.  
Ordningen støttes av Innovasjon Norge 
og Buskerud Fylkeskommune.  
Etablererveiledningen organiseres fra 
vårt nyopprettede kontor på Union G60 
av Anne Lise Lervåg. 

Forretningsfører - sekretariat – styrerepresent.

Toril Van Putten hos Drammens Handels-
kammer/DNF hjelper deg gjerne med  
sertifisering av eksportdokumenter og  
utstedelse av ATA Carnet 

Anne Lise Lervåg, rådgiver og veileder i  
Etablererveiledning for Drammensregionen 
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Regionale saker 

Buskerudbyprosjektet
Prosjektet har også i 2012 stått sentralt i DNFs sitt arbeid. 
DNF ved Erik Dalheim sitter i styringsgruppen for prosjektet 
og koordinerer næringsrådenes medvirkning. Det har i 2012 
vært jobbet en del på informasjonssiden mot næringsrådene 
og andre gjennom frokostmøter og særmøter. I september avga 
DNF i fellesskap med de andre næringsrådene i Drammensre-
gionen, NHO Buskerud, LO Buskerud og Kongsberg Nærings-
forening en felles høringsuttalelse til den foreslåtte felles Areal- 
og transportplanen for Buskerudbyen. Vi påpekte bl.a. at planen 
ikke må få for rigide og trange rammer, da vi har et mangfoldig 
næringsliv i endring og utvikling. Videre må det legges til rette 
for midlertidige løsninger i saker hvor planprosessene går over 
flere år. Det må gjennomføres transport- og kollektivanalyser 
for i sikre nødvendig struktur og kapasitet.

Buskerud fylkeskommune
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og DNF er utviklet 
og utvidet i 2012. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av 
næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing 
med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. 
Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og 
etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklings- 
prosjekter. Fra hovdesaklig å dreie seg om kulturnæringer, er 
andre næringsområder bragt inn i samarbeidet i 2012.  

Nytt områdesykehus
Gjennom de senere år har en rekke områder blitt vurdert for 
lokalisering av et nytt sykehus i Drammensregionen. DNF har 
i denne sammenheng ikke deltatt i debatten knyttet til hvor et 
nytt sykehus skal lokaliseres. DNF har sett det som sin oppgave 
og bidra til at en eventuell avklart lokalisering og en så rask opp-
start og bygging av et moderne nytt sykehus i vår region. 
I løpet av året har en politisk ønsket lokalisering på nåværende 
sykehustomt i Drammen blitt lansert og skrinlagt. Flere alterna-
tiver ar aktuelle. For næringslivet i vår region representerer en 
bygging av et nytt sykehus mange muligheter og vil gi positive 
ringvirkninger. Et nytt sykehus vil også representere et løft 
innen en allerede sterk helsenæring.

RV23
Kapasiteten i Oslofjordtunellen er nær sprengt og nytt tunell-løp 
blir trolig bygget om få år. En bro er en bedre løsning, men dette 
vil fordyre og forsinke prosjektet vesentlig. Videreføring av RV 
23 fra Dagslett til Linnes eller Amtmannsvingen  
kommer trolig inn i NTP våren 2013, med byggestart i 2015. 
Det er viktig at man snarest mulig kommer i gang med det 
nødvendige planarbeidet for fortsettelsen fra Amtmannsvingen 
til E18 og inn til Drammen. Den økte trafikkmengden medfører 
nok at det blir et løp til E18 og ett annet inn til Drammen, da 
det allerede belastede Brakerøya trolig ikke vil være i stand til 
å ta i mot den ventede trafikkmengden. Det er også viktig at en 
direkteforbindelse inn i havnområdet medtas i prosjektet. DNFs 
oppfølging av R23 skjer i tett samarbeid med Lier Næringsråd.

Kunnandi
Tanken bak etableringen av Kunnandi er å bidra til at studenter 
ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) får en mulighet til å komme 
nærmere næringslivet. I denne bedriften vil studentene få en 
mulighet til bruke sin teoretiske kompetanse i praksis, knytte 
nettverk og bidra til å fremme seg selv og HiBu igjennom  
Kunnandi. På sikt ønsker vi at denne bedriften skal bidra til å 
styrke HiBu sitt omdømme. I tillegg er det ønsket at bedriften 
skal kunne være et alternativ til de ”tradisjonelle” deltidsjobbene 
som preger studenttilværelsen. Herunder vil erfaring, praksis og 
læring være hovedfokuset til en hver tid, men det skal også være 
muligheter for å få betaling for innsatsen. DNF er aksjonær i 
Kunnandi. 

Subsea Valley
Innenfor vår region følger vi nå tett et meget fremtidsrettet 
samarbeid innenfor subsea-miljøet.
Høykompetente bedrifter mellom Kongsberg og Lysaker er 
organisert som en næringsklynge for utvikling, engineering og 
produksjon av subsea-løsninger. Gruppen har i dag over 100 
bedriftsmedlemmer. DNF var første næringsforening som  
medlem. Disse representerer 25 000 arbeidsplasser, en omset-
ning på over 40 milliarder kroner og en verdensledende tekno-
logi. DNF engasjerer seg spesielt i prosjektet Kortreist kompe-
tanse, som har som målsetning å øke kunnskapen om subsea på 
flere nivåer fra barnehagealder og opp til høyskole.

Arbeidsgruppen ”Kortreist kompetanse” i Subsea Valley hadde et  
spennende program for barn på oljemessen i Asker 24. mai.
Fra venstre: Monica A. Paulsen (FMC), Frode Lund Nielsen (Albatross 
Prosjektledelse), Mette Thielemann (Drammen Næringslivsforening), 
Esther Amb Pettersen (Aker Solutions) og Tomas Elton Haug (TESS).
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Newton-rom
Newton-rom er lokalisert til tidligere Strømsø skole og hadde 
sitt 2. driftsår i 2012. Arbeidet med Newton-rom startet i 2008 
i regi av El-core nettverket (tidligere ETV). Målet med etable-
ring er en del av en nasjonal satsning for å bidra til økt interesse 
for realfag i skolen. Rommet som nå er åpnet er et under-
visningssted beregnet på ungdomsskoler og videregående skoler. 
Gjennom en sponsing fra en rekke av våre medlemsbedrifter er 
tilbudet i dag utstyrt med spennende utstyr innen fagområde 
elektroteknikk. For elektrobransjen er Newton-rom viktig for 
rekruttering av fremtidig arbeidskraft. 

Høyskolestudentene
DNF har samarbeidsavtaler både med Høgskolen i Buskerud 
(HiBU) og med studentorganisasjonen BIS ved BI Drammen. 
DNF tilbyr studentene fullverdig medlemskap i DNF for kr. 150 
pr. skoleår. Vervearbeidet gjøres av studentforeningene selv og 
inntektene tilfaller i sin helhet studentorganisasjonene.  
DNF samarbeider også med BIS om deres Næringslivsdag og 
enkelte andre samlinger og prosjekter. DNF formidler også 
medlemsbedrifter til studieoppgaver og bidrar med mentorer. 

Priser
Under Vårsymposium 2012 delte DNF i samarbeid med BI 
Drammen ut tre priser til det regionale næringslivet. Draka 
Norsk Kabel v/Hans Henrik Bruusgaard mottok prisen for 
Resultatskapende og innovativ bedriftsutvikler. Prisen for 
Innovativ oppstartsvirksomhet gikk til World Cup-arrangøren i 
Skisprint v/Konnerud IL. Logistikkprisen gikk til Jensen Møbler 
AS. Prisen Hjerte for Drammen ble tildelt Drammen Yard  
(se omtale under Drammens-kapittelet). Under vitnemål- 
utdelingen i september ble Fredrik Moen tildelt prisen Årets 
student av DNF.

Newton-rom i Drammen innenfor elektro/elektroteknikk F.v. Trond I. Østgaard, Fredrik Moen (Årets student) og Hans-Petter 
Tonum. 

Fra kick-off for Mentorprogrammet BI Drammen den 14. november. 
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Arrangementer 2012 

Januar Medvirkningsseminar - Drammen kommune - Bystrategi for Drammen

Samling - Studio Drammen

Stormøte - Svelvik Næringsråd - Næringsplan

Bedriftsbesøk - Nettverk for ledere – Besøkt Mediehuset Drammens Tidende

Februar Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartner - Finanskrisen i Europa - hvilken betydning kan dette ha  
for Drammensregionen?
Bedriftsbesøk - Vekstnettverket - Besøkt Arts & Crafts

Frokostmøte - Nettverk for Byggenæringen

Frokostmøte - Svelvik Næringsråd

Medlemsmøte - Logistikknettverk Buskerud

Rådsmøtet

Møte - Nettverk for Bilbransjen

Medlemsmøte - El-core

Frokostmøte - Kreativ Arena - Facebook og økt nett-trafikk

Waterhole Buskerud - Lederskap - hva kreves egentlig?

Frokostmøte - Nedre Eiker Næringsråd 

Frokostmøte - Øvre Eiker Næringsråd

Medlemsmøte - Nettverk for ledere - Bli bedre kjent

Mars Generalforsamling - DNF

Bedriftsbesøk - DNFs Helsefremmende kompetansenettverk  - Besøkt Regnbuen Helsesenter

Årsmøte - Lier Næringsråd

Kurs - Lier Næringsråd - Facebook grunnkurs for bedrifter

Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartner - Jobb smartere og fokusert – skap verdier for din bedrift

Waterhole Buskerud - Jeg - en merkevare?

Frokostmøte - Øvre Eiker Næringsråd

Medlemsmøte - Nettverk for ledere - Slik øker du trafikken og omsetningen på nettstedet ditt

Samling - Studio Drammen

Worldcup Sprintmiddag

April Frokostmøte - Svelvik Næringsråd 

Dialogmøte - Nedre Eiker Næringsråd - Offentlige anskaffelser

Årsmøte - El-core

Samling – Ledernettverket - Informasjon om DNF og næringslivets rammebetingelser



27 

Medlemsmøte - Lier Næringsråd

Vårsymposium - DNF m. samarbeidspartnere

Waterhole Buskerud  - Å mobilisere sitt beste jeg – selvledelse

Inspirasjonstur - Nettverk for byggenæringen - Til Berlin

Mai Samling - Nettverk for byggenæringen - Look to Strømsø

Bedriftsbesøk - Nettverk for vekstbedrifter - Besøkt Nofas

Årsmøte - Svelvik Næringsråd

Årsmøte - It|arena

Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartnere - Eierskifte /generasjonsskifte

Møte - Svelvik Næringsråd - Sammen om mer fornøyde kunder i sentrum

Frokostmøte - Øvre Eiker Næringsråd

Bedriftsbesøk - DNFs helsefremmende kompetansenettverk - Besøkt Hokksund rehabiliteringssenter

Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartner - Hva er egentlig CRM?

Frokostmøte - Nedre Eiker Næringsråd

Medlemsmøte - Nettverk for ledere 

Juni Samling - Studio Drammen

Ypsilonkonferansen - DNF m. samarbeidspartnere

Faglig samling - Kreativ Arena 

Sommeravslutning - Øvre Eiker Næringsråd

Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartner - Inkluderende Arbeidsliv og HMS-arbeid

Sommerlunsj - Nettverk for ledere

September Waterhole Buskerud -Mer å gjøre med de samme ressursene

Medlemsmøte -El-core

Frokostmøte -Nedre Eiker Næringsråd

Næringslivets dag - DNF - Foredrag og B2B messe

Samling - Studio Drammen

Studietur - Kreativ Arena - Besøkt Arctic Paper, Munkedal Sverige

Frokostmøte - Svelvik Næringsråd

Seminar - Nettverk for ledere - Utvikle deg som leder

Frokostmøte - Øvre Eiker Næringsråd

Medlemsmøte - Lier Næringsråd

Medlemsmøte - Logistikknettverk Buskerud
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Oktober Drammensdebatten - Nettverk for byttenæringen -Hvordan bygge Drammen videre?

Frokostmøte -Øvre Eiker Næringsråd

Frokostmøte -DNF m. samarbeidspartner -Muligheter som skaper ny fremtid - sosiale entreprenører

Medlemsmøte -Lier Næringsråd

It messe -It|arena

Kurs -Lier Næringsråd -Facebook for næringslivet

Bedriftsbesøk  -DNFS helsefremmende kompetansenettverk - Besøkt MSD - Vitensenteret helse og teknologi

Waterhole Buskerud -Inspirasjon til økt arbeidsglede

Lunsjmøte -Et verdiskapende styre

Oppstarts samling -DNFs HR nettverk

Frokostmøte  - DNF m. samarbeidspartnere - Bli inspirert til å innovere mer

Medlemsmøte -Lier Næringsråd

November Frokostmøte -DNFs helsefremmende kompetansenettverk -Ansattes helse som kostnadsdriver

Medlemsmøte - Nettverk for vekstbedrifter

Nettverks- og næringsrådssamling med julebord

Kick off - Drammen Marketing

Medlemsmøte - Lier Næringsråd

Waterhole Buskerud - Lang vei tilbake for kriseherjet Europa, mens oljen smører norsk økonomi

Frokostmøte - Svelvik Næringsråd

Samling - DNFs HR Nettverk - Mål og målstyring

Bedriftsbesøk - Nettverk for ledere - Besøkte Papirbredden Innovasjon

Trendseminar - Kreativ Arena - PEJ-gruppens Trendseminar

Samling - Studio Drammen

Bedriftsbesøk - El-core - Besøkt Drammen Fjernvarme

Frokostmøte - Nedre Eiker Næringsråd

Frokostmøte - DNF m. samarbeidspartner  - Vikarbyrådirektivet

Desember Frokostmøte - It|arena  -Vest Balkan – Den nye lavkost/høykompetanse regionen for Norske IT-bedrifter

Juleavslutning - Svelvik Næringsråd 

Frokostmøte - Øvre Eiker Næringsråd

Møljeaften i Drammens Børs

Lunsjmøte - Nettverk for ledere - Adferd og kommunikasjon

Frokostmøte - DNF/Lier Næringsråd m. fl. - Oppstart av felles plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya
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Kommunikasjon

DNF på Facebook i 2012
I en undersøkelse høsten 2011 mente nærmere 50 % av våre 
medlemmer at DNF burde ha egen side på Facebook (FB). 

DNF var oppe på FB i slutten av juni 2012, og FB-siden ble gjort 
kjent for alle våre medlemmer i et Nyhetsbrev den 22. august.  
Den 23. august hadde vi 171 unike følgere (likes), og ved  
årsskiftet var vi oppe i 280 følgere. 

FB har blitt en vellykket kommunikasjonskanal for DNF, hvor vi 
når både medlemmer og andre næringslivsinteresserte.  
Potensialet er stort, og vi ser frem til større aktivitet og flere  
følgere i 2013. 

www.dnf.no - vår største kanal
Det ble publisert nærmere 140 nyhetssaker, og lagt ut rundt  
100 arrangementer på dnf.no i 2012.  I tillegg var det  
over 1.700 påmeldinger til ulike arrangementer via siden. 

Statistikk 2012: 
•	  42.000 Unike besøkende
•	  58.170 Besøk
•	138.200 Sidevisninger

Tallenes tale er klar - dnf.no var vår største, og dermed også  
viktigste kommunikasjonskanal i 2012.

INFO - DNFs medlemsblad
INFO ble i 2012 utgitt i 6 utgaver. Medlemsbladet ble distribuert 
pr. post til ca. 2.000 kontaktpersoner fra vårt medlemsregister, 
samt som pdf. pr. mail. I tillegg har bladet vært tilgjengelig på 
dnf.no, samt linket opp på Facebook. 

Annonsering
DNF har i 2012 annonsert i papiravisene Drammens Tidende, 
Svelviksposten og Lierposten. Det er i all hovedsak de større 
arrangementer som annonseres i Drammens Tidende, og de 
lokale Næringsrådene som annonserer i lokalavisene. 
I tillegg har vi annonsert på dt.no - hovedside og mobilutgave. 
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Æresmedlemmer
Sverre Bruusgaard, utnevnt i 1986
Rolf A. Berg, utnevnt i 1997
Emil Onshuus, utnevnt i 1997
Jørgen R. Låker, utnevnt i 2002
Petter Langum, utnevnt i 2012

Personlige medlemmer
Einar Andreas Fuglesang
John Erik Nilsen
Eva Reinholdt
Tommy Album Rørvik
Jo Sellæg
Per Gunnar Selvig

Pensjonistmedlemmer
Frank E. Andersen (†)
Steinar Asheim
Per H Burud
Jan Eikeland
Hans Jørgen Frank
Finn Grundt
Tore Moritz Larsen
Kjell Lauritsen
Per Nessjøen
Svein G. Nybø
Jan T. Røkaas
Knut Smeby
Rolf B Vedal
Finn Wang
Reidar Chr Hyldetoft 

Studentmedlemmer fra
BI Drammen 
Høgskolen i Buskerud (HIBU)
Andre skoler

Nøkkeltall
Ved utgangen av 2012 hadde DNF 839 bedriftsmedlemmer mot en målsetning på 900. Dette er 15 færre enn ved  
forrige årsskifte. 67 bedrifter har meldt seg inn i DNF i 2012 og 81 er utmeldt, hovedsakelig grunnet fusjoner,  
konkurser og manglende kontingentinnbetaling. DNF har 5 æresmedlemmer, 6 personlige medlemmer, 15 pensjonist  
medlemmer, 21 studentmedlemmer og medlemmer av JCI Drammen. Gruppert og alfabetisk oppstilling over  
medlemmene er gjengitt under og på de neste sider. Utfyllende kontaktinformasjon til våre bedriftsmedlemmer finner 
du på vår Internettside, www.dnf.no. 

Medlemmer

Advokater
Advokat	Sigmund	Løkensgard	•	Advokatene	Barfod	&	Hals	•	Advokatfirma	Grande	&	Co	AS	•	Advokatfirma	Olafsen	AS	•	Advokatfirma	Wellies	
AS	•	Advokatfirmaet	Husaas	•	BB	Megling	•	Deloitte	Advokatfirma	AS	•	Fulford	Pettersen	&	Co	Advokatfirma	DA	•	Svensson	Nøkleby	ANS
Agentur
Agmon	•	Anker	Agentur	AS	•	Arnes	Planteagentur	•	ASI	Automatikk	AS	•	Autohandel	Bedarf	Norge	AS	•	Freuchen	Import	•	Gunnar	Volden	
Agenturer	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Miltronic	AS	•	Nexco	AS	•	Nomi-Import	AS	•	OEM	Automatic	AS	•	Rune	
Kransberg	Agenturer	AS	•	Ultrabody	AS	•	Øvrebø	Rehabilitering	AS
Annen tjenesteyting
3L	Coaching/kompetanse	•	ABC	Skadedyrteknikk	AS	•	Accept	Service	Partner	AS	•	Akasien	Begravelsesbyrå	AS	•	Aktiv	Septikservice	AS	•	Alanti	
AS	•	Anmarkrud,	Marit	•	Athene	Prosjektledelse	AS	•	Berger	Bedriftsutvikling	•	Bowling	1	Drammen	AS	•	Bragernes	Konsert	AS	•	Brageteatret	
AS	•	Bra-Tek	AS	•	Brix	&	Berg	AS	•	Brudepikene	AS	•	Buskerud	Bedriftsidrettskrets	•	Buskerud	Storsenter	Drift	AS	•	Byen	Vår	Drammen	AS	•	
Consilium	Rådgivning	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Dentrade	AS	•	Din	Kjøreskole	AS	•	DinBoligStylist	•	Drammen	Gassverk	(Drammen	
Gasværk	AS)	•	Drammen	Golf,Imjelt	Pitch	og	Putt	AS	•	Drammen	Havn	•	Drammen	Kino	AS	•	Drammen	Museum	•	Drammen	Renholdspart-
ner	AS	•	Drammen	Røde	Kors	•	Drammen	Showteater	•	Drammen	Taxi	BA	•	Drammen	Travbane	•	Drammenlyd	•	Drammens	og	Oplands	
Turistforening	(DOT)	•	Eiker	Trafikkskole	AS	•	Eiker	Vekst	AS	•	Elbas	AS	•	Elite	Service	Partner	AS	•	EMMY	Motivasjon	&	Mestring	AS	•	Eneas	
Energy	AS	•	Energiselskapet	Buskerud	AS	•	Estee	•	Evry	Consulting,	Drammen	•	exenze	-	Sindre	Soltun	•	Finn’s	Ramme	og	Reisetjenester	•	Fos-
sen	Takst	•	Funder	Renovasjon	•	Førstehjelpsundervisning	Svein	Balsgård	•	Glassmester	Norgren	•	Gulden	Kunstverk	AS	•	Gunn	Beate	Reinton	
Rulnes	•	Habberstad	AS	avd.	Drammen	•	Hellum,	Eivind	•	Hokksund	Båt	og	Camping	AS	•	Homannsberget	Camping	•	Honeywell	Life	Safety	
AS	•	Hovdan.com	•	Hverdagshjelpen	AS	•	I2m	Norge	AS	•	IKT-Industri	og	Kompressor	Tjenester	AS	•	Illustrasjonshuset	Marianne	Loraas	•	
Impuls	Hår	og	Velvære	•	Insider	AS	•	ISS	Facility	Services	AS	•	Josefsson	Frisør	•	Kaos-opperatørene	•	Kari	Ulleberg	Glass	AS	•	KIS-ØST	AS	•	
Kjernehuset	i	Lier	•	Knut	Nævra	Spyleservice	•	Kolberg	Gård	•	Komponisten.no-Trond	Nilsen	•	La	Maison	Ypsilon	•	Learn	AS	•	Lek	&	Trivsel	AS	
•	Lierbyen	Handelsforening	•	Lindum		AS	•	LM-Systemer	AS	•	Magasinet	Drammen	AS	•	MetaC	as	•	Mjøndalen	Handels-	og	serviceforening	•	
Model	Day	Studio	AS	•	Moss	Hydro	AS	•	Niam	V	CC	Varehus	Drift	AS	•	Nokas	•	Norsk	Gjenvinning	AS	•	Norsk	Golfutvikling	AS	•	Norsk	Møte-
forum	AS	•	Norsk	Radiokommunikasjon	AS	•	NorTekstil	AS	•	OneCo	Øst	AS	•	Papirbredden	Innovasjon	AS	•	PartyPlanner	•	Polygon	Drammen	
v/Buskerud	Skadebegrensing	AS	•	Prosec	AS	•	Prosec	Sørøst	AS	•	Prozeed	•	Punsj	DA	•	RENS1	UNION	BRYGGE	AS	•	Samtale-Partner	v/	Kristi	
Jøndahl	•	Sand	Entertainment	•	Securitas	Buskerud	•	Sikkerhetsbutikken.net	DA	•	Sissels	Dans	•	Solvask	A/S	•	Spekterfoto	•	Stanley	Security	AS	
•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen	•	Strømsgodset	Fotball	AS	•	Svelvik	Musikkorps	•	Svelvik	Produkter	AS	•	Svend.O.D.Larsen	•	Sønstrød	
Fotografene	-	Arild	og	Pia	•	Teneo	Data	AS	•	Totaltek	Drammen	AS	•	TT	Foto	Torbjørn	Tandberg	•	Utleie	Partner	AS	•	Vindusgalleriet	•	Øvre	
Eiker	Bondeland	•	Øvre	Eiker	Energi	AS	•	Øvre	Eiker	Kommune	•	Øyens	Musikkforetak	•	
Arkitekter
Annet	Format	AS	•	Arkitektfossland	AS	•	Arkitektgruppen	Drammen	AS	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	DRMA	AS	•	Innom	Interiørarkitekt	
AS	•	Plankompaniet	AS	•	Solli	Arkitekter	AS
Bankvirksomhet
Danske	Bank	•	DNB	avdeling	Lier	•	DNB	Bank	ASA	•	DnB	Bank	ASA	(Svelvik)	•	Handelsbanken	•	Nes	Prestegjelds	Sparebank	avd.	Drammen	•	
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Nordea	•	SpareBank	1	Drammen	•	Sparebank	1	Modum	•	Sparebanken	Øst
Bemanningsbyrå
Adecco	Norge	AS	•	Arbeidskollega	AS	•	Backup	Personell	Drammen	•	BIS	Drammen	•	Bjørg	Fjell	AS	•	Consilium	Rådgivning	•	Elite	Service	
Partner	AS	•	Experis	AS	•	G&P	Rekruttering	AS	•	ISS	Personalhuset	AS	•	Jobzone	Buskerud	•	KonPro	AS	•	Manpower	AS	Drammen	•	NAV	
Drammen	•	PedagogHuset	as	•	Personal	Utvelgelse	Drammen	AS	•	Proffice	AS	•	Rekruteringshuset	Mork	AS(Svelvik	næringsråd)	•	Rekrutte-
ringshuset	Mork	AS	•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen	•	TEMP-TEAM	AS	•	Xtra	personell	Norge	AS	
Bil og motor
Albjerk	Bil	Drammen	AS	•	Alternativ	Bil	AS	•	Arctic	Trucks	Norge	as	•	Auto	Materiell	AS	•	Autoassistance	AS	•	BB	Lakk	og	Mekanisk	Verksted	
AS	•	Bertel	O	Steen	Buskerud	AS	•	Bilia	Personbil	AS	•	Bybilen	AS	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Drammen	Karosseri	AS	•	Eiker	Karosseri/
Bilsenter	•	Freuchen	Import	•	Gjervan	Bilskade	AS	•	Hans	Petter	Engebråten	AS	•	Jakobsen	Karosseri	og	Billakk	AS	•	JM	Bil	AS	•	Knut	Nævra	
Spyleservice	•	Kverneland	Bil	Drammen	AS	•	Lier	Bilgjenvinning	AS	•	Maur	Bilpåbygg	AS	•	Motor	Part	AS	•	NAF	avd.	Drammen	og	Opland	•	
Park	Bilutleie	AS	•	RSA	•	Toyota	Drammen	AS	•	Toyota	Norge	AS	•	Western	Bilgummi	AS
Byggenæringen
Advanced	Machine	Company	AS	•	AEO	Øst	AS	•	AK	Arvid	Knutsen	AS	•	Al	Teknikk	AS	•	AMP	Isolering	•	Anleggsgartnermester	Bjørn	Bek-
kevold	•	Arbo	Entreprenør	AS	•	Asker	Entreprenør	AS	•	Bermingrud	Entreprenør	AS	•	BL	KLIMA	•	Blikkenslagermester	Tomm	Skahjem	•	
Blücher	AS	•	Bolig	Consult	AS	•	Bra-Tek	AS	•	Brucon	AS	•	Brødrene	Samuelsen	Malermesterforretning	AS	•	Buskerud	Varmepumpeservice	AS	
•	BVS	Blikkenslagerservice	AS	•	Bygg	&	Eiendoms	Service	AS	•	Byggtapetsermester	Kai	Ekenes	•	Bøhmer	Entreprenør	AS	•	Centrum	Rør	As	•	
Christensen	Teppe	&	Tapet	Håndverk	AS	•	COWI	AS	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	DEMAnor	as	•	Design	&	3	interiør	AS	•	Drammen	Iso-
lering	og	Blikk	•	Drammen	Lift	Utleie	AS	•	Eiker	Grøntmiljø	as	•	Eivind	Haukjem	AS	•	Elementmontasje	•	Elite	Service	Partner	AS	•	Finn	Tek	AS	
•	Follohus	Vest	AS	•	Fossum	Bygg	AS	•	Frøiland	AS	Helge	•	Gevelt	Grustak	&	Entreprenør	AS	•	GK	NORGE	AS	•	Gravograph	Norge	AS	•	H	B	
Motzfeldt	&	Sønn	AS	•	Haki	AS	•	HCR	Drift	AS	•	Head	Bygg	og	Elektro	AS	•	Hegsbroveien	70-72	AS	•	Hobbelstad	&	Rønning	AS	•	Hobro	Bygg	
AS	•	Holtefjell	Totalentreprenør	AS	•	Honeywell	Life	Safety	AS	•	Hovland	Sag	AS	•	Industribelegg	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	Ingeniørfir-
maet	L.S.Solland	AS	•	Isachsen	Entreprenør	AS	•	Ivar	Tanum	Entreprenør	AS	•	Jobzone	Buskerud	•	Johnsrud	Anleggsdrift	AS	•	Kaare	Mortensen	
Buskerud	AS	•	Kaare	Skallerud	AS	•	Konnerud	Rør	AS	•	LIER	GRAVING	OG	TRANSPORT	A/S	•	Lindum		AS	•	Låsgruppen	AS	•	Malermester	
Buer	Drammen	AS	•	Maskinentreprenør	Gjermund	Hellum	•	Metalock	Industrier	AS	•	Mikkelsen	as	•	Mocom		AS	•	Molior	AS	•	Multiconsult	
AS	•	NBBO	Byggtek	AS	•	Nordisk	Sprøytebetong	AS	•	Norgips	Norge	AS		•	Norgips	Norge	AS	(Svelvik)	•	Norsk	Kranpartner	AS	•	Nynäs	AS	
•	Nøste	Entreprenør	AS	•	OBAS	AS	•	OKK	Entreprenør	AS	•	OneCo	Øst	AS	•	Oras	AS	avd.	Buskerud	•	PEWI	AS	•	Plankompaniet	AS	•	PoB.	
Entreprenør	AS	•	Polygon	Drammen	v/Buskerud	Skadebegrensing	AS	•	Protan	AS	•	Quality	Products	&	Services	AS	•	Raddum	Prosjekt	AS	•	
Rambøll	Norge	AS	•	Ramirent	AS,	avd	Drammen	•	Ree	Mining	as	•	RVS	AS	•	Rørleggermester	Lars	Gulbrandsen	•	Saxi	Industrier	AS	•	Siv.	Ing.	
Stener	Sørensen	AS	•	Skanska	Norge	AS	•	SKILT	design	as		•	Steen	&	Lund	AS	•	Stenseth	&	RS	Entreprenør	AS	•	Stilbygg	og	Eiendom	AS	•	Støa	
håndverk	AS	•	Svein	Roar	Andersen	AS	•	Sweco	Norge	AS	•	Titanprodukt	AS	•	Tools	Momentum	AS	•	Totaltek	Drammen	AS	•	Trio	Entreprenør	
AS	•	Tømrermesterene	Bogen	og	Mathisen	AS	•	Utleiesenteret	•	Varme	&	Bad	AS	•	Veidekke	ASA	Div.	Bygg-distr.	Buskerud	•	Vestviken	Bygg	AS	
•	Vito	Teknisk	Entreprenør	AS	•	Våtrom	Entreprenøren	AS	•	Wilh.	Kolstad	AS	•	Yit		as
Eiendom
Aqua	Power	•	Arkato	Eiendom	AS	•	Arken	Eiendom	ANS	•	AS	Andersen	Eiendomsselskap		•	Boligbyggerlaget	USBL,	avdeling	Lier	•	Brække	
Eiendom	•	Buskerud	Eiendomsmegling	AS	•	Buskerud	Næringsmegling	AS	•	Christensen	Eiendom	AS	•	Cibora	Eiendom	AS	•	City	Self-Storage	
Drammen	•	CityProsjekt	•	Consilium	Rådgivning	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Deloitte	Advokatfirma	AS	•	Dialog	Eiendomsmegling		
AS	•	DinBoligStylist	•	DnB	NOR	Eiendom	•	Drammen	Bolig	AS	•	Drammen	Eiendom	KF	•	Eidos	Eiendomsutvikling	AS	•	EiendomsMegler	
1	Buskerud	Vestfold	AS	•	Eiendomsmegler	Dahl	AS	•	Eiendomssenteret	AS	•	Eiker	Eiendomsutvikling	AS	•	Eiker	Næringspark	AS	•	Eken	
Eiendom	A/S	•	Elite	Service	Partner	AS	•	exenze	-	Sindre	Soltun	•	Fevang	AS	•	Hegsbroveien	70-72	AS	•	Hobbymann	Eiendom	AS	•	ISS	Facility	
Services	AS	•	Jensen	Eiendomsutvikling	AS	•	Juve	Næringspark	AS	•	Kirkeng	Eiendom	AS	•	Kjemprud	gård	AS	•	Krogsveen	AS	avd.	Drammen	•	
LIER	GRAVING	OG	TRANSPORT	A/S	•	Malling	&	Co	Drammen	AS	•	Marienlyst	Eiendom	AS	•	Mocom		AS	•	Nedre	Buskerud	Boligbyggelag	
•	Niam	V	CC	Varehus	Eiendom	AS	•	NorgesEiendom	AS	•	Papirbredden	Eiendom	AS	•	Polygon	Drammen	v/Buskerud	Skadebegrensing	AS	•	
Prosjektcompaniet	AS	•	Punsj	DA	•	Rom	Eiendom	AS	•	Santo	Eiendom	AS	•	SH	Invest	AS	•	Sparebanken	Øst	Eiendom	AS	•	Stiftelsen	Børsgår-
den	•	Strøm	Gundersen	AS	•	Svenningsen	Eiendom	A/S	•	Sørvangen	Næringspark	•	Tabas	Eiendom	AS	•	Ticon	Eiendom	AS	•	Union	Eiendoms-
utvikling	AS	•	Utleiemegleren	Drammen	AS	•	Vestaksen	Eiendom	AS	•	
Elektro
A.M.Lassen	AS	•	ABB	AS,	Divisjon	Power	Products,	Transformatorer	•	Abicon	Elektro	AS	•	Arro	Elektro	AS	•	ASI	Automatikk	AS	•	Assistent	
Partner	AS	•	BDM	Elektro	AS	•	Beijer	Electronics	AS	•	Bravida	Buskerud	•	Cadpit	AS	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	EB	Elektro	AS	•	EB	
Energimontasje	AS	•	ECT	AS	•	Elektrisk	Husholdning	og	Maskinserv.	AS	•	Elektrisk	Produktion	AS	•	Eltek	ASA	•	Endress+Hauser	AS	•	Five	
Elektro	AS	•	Garo	AS	•	Generator	Solutions	AS	•	Head	Bygg	og	Elektro	AS	•	Honeywell	Life	Safety	AS	•	Ing.	Mosness	Norstad	AS	•	Ingeniør	Ivar	
Pettersen	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Jeppesen	Installasjon	•	Kaare	Skallerud	AS	•	Kantech	AS	•	L3	Communications	Valmarine	AS	•	luxdesign	
AS	•	Miltronic	AS	•	Nopek	Elektro	AS	•	Norsk	Display	AS	•	OEM	Automatic	AS	•	Olle	Storholt	Consulting	•	OneCo	Øst	AS	•	Otera	Avotech	AS	•	
Otra	Norge	A/S	•	Parlock	AS	•	Power	Control	AS	•	Rac	Tech	AS	•	Rambøll	Norge	AS	•	Thoresen	Ove	E.	Installatør	AS	•	Totaltek	Drammen	AS	•	
Vardar	AS	•	Wilh.	Kolstad	AS
Finansiell tjenesteyting
Conecto	AS	Avd.	Drammen	•	Consilium	Rådgivning	•	Cougar	Invest	•	DNB	Livsforsikring	•	EFR	AS	•	ESP	EierSkifteProsess	DA	•	Formues-
forvaltning	Norge	AS	•	FRAM	Fondene	AS	•	Gjensidige	Forsikring	BA	•	Green-Utengen	AS	•	IC-Finance	AS	•	Kapitol	Forsikringsmegling	AS	•	
Kredinor	•	Oluf	Kolbjørn	Mortensen	•	Santander	Consumer	Bank	AS	•	SG	Finans	AS	•	Strøtvet	AS	•	Tryg	Forsikring	
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Grafisk prod./forlagsvirksomhet
ActiveWEB	•	Aktiv	1	AS	•	Allkopi	Service	Point	AS	•	Buskerud	Digitaltrykk	AS	•	Delbæk	Tekstbyrå	•	Elektronisk	Undervisningsforlag	AS	•	exe-
nze	-	Sindre	Soltun	•	Godt	Sagt	kommunikasjon	AS	•	Harald	Lyche	Holding	AS	•	Hovdan.com	•	Lier	Kopi	&	Trykk	AS	•	Lysvold	Design	•	Mafos	
AS	•	Punsj	DA	•	Pur	Design	•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Saturn	Kommunikasjon	AS	•	Serimaster	AS	•	Signus	AS	•	SKILT	design	as		•	Spekterfoto	•	
Teko	Print	&	Kopi	AS	•	Trykkservice	AS	•	Viscom	AS	•	Zoom	Grafisk	AS
Helse
AktivFot	AS	•	ARENA	HELSE	•	Brage	Medical	AS	•	Bragernes	Behandlingssenter	•	Buskerud	Teknisk	Ortopedi	AS	•	CityProsjekt	•	Consilium	
Rådgivning	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Eikholt	•	Elixia	Drammen	•	EMMY	Motivasjon	&	Mestring	AS	•	Estee	•	Førstehjelpsundervis-
ning	Svein	Balsgård	•	Guts	•	Helse	Consult	AS	•	Helsevekst	Medikal	AS	•	Hjelp	24	as	•	Hokksund	Rehabiliteringssenter	•	Hverdagshjelpen	AS	
•	Josefsson	Utvikling	AS	•	Lille	Trim	•	Matfikseren	Anette	Rydståle	•	MOOV	AS	•	MSD	(Norge)	AS	•	NorTekstil	AS	•	Pinnsvinet	akupunktur	
•	ProAktiv	Helse	Da	•	Samtale-Partner	v/	Kristi	Jøndahl	•	SATS	Drammen	AS	•	Skole	for	Livsmestring	•	Sports	Club	Akropolis	As	•	St.	Joseph	
Medisinske	Senter	•	Stiftelsen	Fontenehuset	Drammen	•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen	•	SUPERTAN	AS	•	Synergi	Helse	AS	•	Uloba	BA	
•	Ultrabody	AS	•	Vestre	Viken	HF	•	Villa	Skaar	AS	•	Øvrebø	Rehabilitering	AS
Hotell- og restaurantvirksomhet
Børsen	Festlokaler	&	Catering	•	Clarion	Collection	Hotel	Tollboden	•	Comfort	Hotel	Union	Brygge	•	Condelica	AS	•	Consilium	Rådgivning	•	
Cool	Cat	Company	AS	•	Drammen	Skutebrygge	•	Dreggen	Kro	og	Vertshus	•	First	Hotel	Amassadeur	•	Fredfoss	Konferansesenter	AS	•	Fruene	
Haugestad	•	Gamle	Frithjof	AS	•	Gamle	Frithjof	AS	avd.	Hotvet	Gård	•	Glass	•	LA	VIDA	Tapas	Revolucion	•	Norgescatering	AS	•	NorTekstil	AS	•	
Oss2	i	Drammen	AS	•	Rica	Park	Hotel	Drammen	•	Sanden	Hotell	AS	•	Sibu	Cafe	Papirbredden	AS	•	Sofus	&	Oscar	AS	•	Teatercafeen	Drammen	
•	Villa	Rørvik	•	Åspaviljongen	AS
IKT
3C	Technology	AS	•	ActiveWEB	•	Addovation	AS	•	AdiTech	AS	•	Apasje	DA	•	Atea	AS	•	Auke	Consult	•	Autra	AS	•	Bibliotekservice	AS	•	bWise	
AS	•	CBA	Consultants	AS	avd.	Drammen	•	Cinevation	AS	•	Click	Media	AS	•	Complete	IT	&	Tele	AS	•	Conexus	AS	•	Datacompaniet	AS	•	
Dataservice	Andre	Sveen	•	Dulram	AS	•	EB-Kontakt	AS	•	EB-Kontakt	AS	(Svelvik)	•	Eiker	IT	•	Emergeit	AS	•	EPOS	Consulting	•	Evcon	AS	•	
Evry	Consulting,	Drammen	•	Experis	AS	•	Ganske	Enkelt	AS	•	Get	avd.	Asker	og	Buskerud	AS	•	IKT	Axxess	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	
IPLink	AS	•	ISPHuset	Nordic	AS	•	IT-avdeling	AS	•	iTet	Drammen	•	Itum	AS	avd.	Drammen	•	KonPro	AS	•	L3	Communications	Valmarine	
AS	•	Luminus	Webkom.	AS	•	MDS	Norge	AS	•	Modern	Software	Group	AS	•	NetCom	at	Work	avd.	Drammen	•	NetSolution	AS	•	Nordialog	
Drammen	•	Norsk	Radiokommunikasjon	AS	•	Opplæringskontoret	for	Industribedrifter	i	Buskerud	•	Peritus	AS	•	Ravn	Studio	AS	•	Relacom	
AS,	avd.Mjøndalen	•	Rune	Johnsen	Consulting	•	Signal	Teknikk	AS	•	Singh	Web	&	IT	•	Siteman	AS	•	Teknisk	Support	•	Telekjøp	Drammen	AS	•	
TeleMeny		•	Teneo	Data	AS	•	to-be-more	as	•	Viscom	AS	•	Vitari	AS
Import
ATM	Brovig	AS	•	Autohandel	Bedarf	Norge	AS	•	Cavotec	Norge	AS	•	Crown		Imperial	Norge	AS	•	Esthetica	•	Freuchen	Import	•	H.	Kulberg	
Profilbyrå	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Nomi-Import	AS	•	Park	og	Kombimaskiner	AS
Industri
Aass	Bryggeri	•	Adax	AS	•	AEO	Øst	AS	•	Aker	Subsea	AS	•	Amcor	Flexibles	Drammen	AS	•	ATM	Brovig	AS	•	Aulie	Lompebakeri	as	•	Auro	
AS	•	Bama	Industri	AS	•	Belegningsteknikk	AS	•	Boco	Europe	AS	•	Bra-Tek	AS	•	Buskerud	Blikk	&	Sveis	AS	•	Carboline	Norge	AS	•	Consilium	
Rådgivning	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Design	&	3	interiør	AS	•	Draka	Norsk	Kabel	AS	•	Drammen	Fjernvarme	AS	•	Drammen	Slip	&	
Verksted	A/S	•	EB	Kraftproduksjon	AS	•	EB	Nett	AS	•	Enter	Kompetanse	AS	•	Hellefoss	AS	•	Hellik	Teigen	AS	•	Hogganvik	Verktøy	&	Plast	AS	•	
HTS	Maskinteknikk	AS	•	H-vinduet	Fjerdingstad	AS	•	Hypteck	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Jason	Enginering	AS	•	Jensen	Møbler	•	JH	Interiør	
AS	•	JR	Automasjon	AS	•	L3	Communications	Valmarine	AS	•	Lindum		AS	•	Lyche	Konvolutt	AS	•	Metallhuset	Bergsøe	A/S	•	Mills	DA	avd.	
Drammen	•	Nefab	Packaging	Norway	AS	•	NKT	Cables	AS	•	Nopco	Paper	Technology	AS	•	Norsk	Gjenvinning		Metall	AS	•	Norsk	Signode	AS	•	
Nortech	AS	•	NorTekstil	AS	•	NPT	AS	Norsk	produksjonsteknikk	•	OceanSaver	AS	•	OneCo	Øst	AS	•	Opplæringskontoret	for	Industribedrifter	
i	Buskerud	•	PG	Construction	AS	•	Polygon	Drammen	v/Buskerud	Skadebegrensing	AS	•	Prosess-Styring	A/S	•	Protan	AS	•	Rani	Plast	AS	•	Saxi	
Industrier	AS	•	SBV	TECHNOLOGY	AS	•	SCA	Hygiene	Products	AS	•	SKILT	design	as		•	Svea	Maskiner	AS	•	Svelvik	Maskin	AS	•	Teknisk	Pro-
duksjon	AS	•	Titanprodukt	AS	•	Totaltek	Drammen	AS	•	Trelleborg	Offshore	Norway	AS	•	Trioplast	AS	•	Vasshella	AS	•	Vinn	Industri	Drammen	
AS
Konsulentvirksomhet
3C	Technology	AS	•	Aksena	AS	•	Anund	Wigen	•	Aristo	•	ASI	Automatikk	AS	•	Athene	Prosjektledelse	AS	•	Aud	Halvorsen	Interiørdesign	•	Ber-
ger	Bedriftsutvikling	•	BizTec	•	Bra-Tek	AS	•	Castor	Kompetanse	•	CityProsjekt	•	Consilium	Rådgivning	•	CR	Group	AS	•	Deloitte	AS	•	Dibe	AS	
•	DinBoligStylist	•	Drammen	Kalkulasjon	ANS	•	Driv	Inkubator	AS	•	Dulram	AS	•	Effectum	AS	•	Eikholt	•	El	&	Messeservice	AS	•	EM	teknikk	
AS	•	EMMY	Motivasjon	&	Mestring	AS	•	Energisparhus	Norge	AS	•	EPOS	Consulting	•	Erik	Dalheim	Rådgivning	•	ESP	EierSkifteProsess	DA	•	
Estee	•	Evry	Consulting,	Drammen	•	exenze	-	Sindre	Soltun	•	Experis	AS	•	eye4it	ans	•	FG	Consult	AS		•	Fønix	Kompetanse	AS	•	Ganske	Enkelt	
AS	•	Golder	Associates	AS	•	Gunn	Beate	Reinton	Rulnes	•	Habberstad	AS	avd.	Drammen	•	Heitmann	PLUS	AS	•	Hovdan.com	•	Human	Result	
•	Høy-Business	Consulting	•	IKT	Axxess	AS	•	Ingeniør	Compagniet	AS	•	Insam	AS	•	InterProsjekt	AS	•	ITC	Nordic	AS	•	JCO	Prosjektrering	•	
Josefsson	Utvikling	AS	•	Kaare	Skallerud	AS	•	Kantech	AS	•	Kløvig,	Eyolf	Soot	•	KonPro	AS	•	Lauritzen	as	•	Lek	&	Trivsel	AS	•	LM-Systemer	AS	
•	Lotech	Consulting	AS	•	Mafos	AS	•	MetaC	as	•	Morkestrand,Knut,bedriftsrådgivning	•	Nofas	AS	•	Norsk	Møteforum	AS	•	Novum	Consulting	
•	ASOlle	Storholt	Consulting	•	Oluf	Kolbjørn	Mortensen	•	Pedagog	Til	Tjeneste	•	PedagogHuset	as	•	PricewaterhouseCoopers	AS	•	ProffMedia	
Partner	AS	•	Prosjektcompaniet	AS	•	Punsj	DA	•	Railway	Management	Services	AS	•	Rambøll	Norge	AS	•	Realist	Drammen	AS	•	Regnskapsfører	
1	•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Rørleggermester	Lars	Gulbrandsen	•	Samtale-Partner	v/	Kristi	Jøndahl	•	Singh	Web	&	IT	•	Siteman	AS	•	Siv.	Ing.	Stener	
Sørensen	AS	•	SKJ	Consult	•	Spekterfoto	•	Sweco	Norge	AS	•	Teknisk	Support	•	Teneo	Data	AS	•	TQM	Kvalitetspartner	AS	•	Ultrabody	AS	•	
Valeo	Ressurs	AS	•	Vasshella	AS	•	Veritech	AS	•	Viscom	AS	•	Vitari	AS	•	Yttreeide	AS
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Markedsføring- og reklame- og media
ActiveWEB	•	Aktiv	1	AS	•	Allegro	Drammen	AS	•	Appell	Reklamebyrå	•	A-Å	Reklamebyrå	•	BIS	Drammen	•	Bjørns	Marketing	•	Catapult	Film	
AS	•	CityProsjekt	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	Delbæk	Tekstbyrå	•	DEON	•	Drammens	Tidende	•	EB-Kontakt	AS	•	Evry	Consulting,	
Drammen	•	exenze	-	Sindre	Soltun	•	Faktureringsservice	sør	as	•	Form	&	Fantasi	•	Godt	Sagt	kommunikasjon	AS	•	Gunn	Beate	Reinton	Rulnes	•	
H.	Kulberg	Profilbyrå	AS	•	Hovdan.com	•	Lierposten	AS	•	Luminus	Webkom.	AS	•	Lysvold	Design	•	Mafos	AS	•	Media	Direct	Norge	AS	•	Mor-
ten	Halvorsen	AS	•	Mosaikk	Reklame	AS	•	Nelstrøm	Dekor	AS	•	Norfilm	AS	•	Oktan	Øst	AS	•	Oluf	Kolbjørn	Mortensen	•	ProffMedia	Partner	AS	
•	Puk	Jegsen	Reklame	•	Punsj	DA	•	Pur	Design	•	Radio	Metro,	avd.	Buskerud	•	Ravn	Studio	AS	•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Saturn	Kommunikasjon	
AS	•	Serimaster	AS	•	Signus	AS	•	Singh	Web	&	IT	•	Siteman	AS	•	SKILT	design	as		•	Sound	Track	Productions	AS	•	Spekterfoto	•	SUPERTAN	
AS	•	Svelviksposten	•	Tastetrykket	Design	og	Reklame	•	Text	&	Design	AS	•	Tibe	Drammen	•	to-be-more	as	•	TV8	Buskerud	as	•	Viscom	AS	•	
Vulkan	media	AS	•	Wessel-Berg	Profilering	•	Zoom	Grafisk	AS	•	
Offentlig
Consilium	Rådgivning	•	Direktoratet	for	økonomistyring	region	Drammen	•	Drammen	Scener	AS	•	kultur	nettavis	KLASSISK	GYLNE	SNITT	
(talerør	for	kultur/kunst/musikk)	•	Lier	Asvo	AS	•	NAV	Arbeidslivssenteret	i	Buskerud	•	NAV	Lier	•	NAV	Svelvik	•	NAV	Øvre	Eiker	•	OneCo	Øst	
AS	•	Rådet	for	Drammensregionen	•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen
Regnskap/Revisjon
AC	Regnskap	DA	•	Accepta	AS	•	Account	Line	AS	•	Account	Regnskap	AS	•	Accountor	Drammen	AS	•	Accuro	Regnskap	AS	•	Amesto	Acco-
untHouse	AS	•	Andersen	Regnskap	&	Bedriftsrådgivning	AS	•	Arken	Økonomitjeneste	AS	•	AT	Regnskap	AS	•	Balanse	Regnskapsbyrå	•	BDO	
AS	•	Bern	AS	•	Conduco	AS	•	Deloitte	AS	•	Din	Revisor	AS	•	DMC	Regnskap	AS	•	Drammen	Data	AS	•	Drammen	Revisjon	AS	•	Ernst	&	Young	
AS	•	Follestad	Regnskap	AS	•	IC-Finance	AS	•	Kopstad	og	Kure	Revisjon	AS	•	Lier	Regnskapskontor	as	•	Netledger	Drammen	AS	•	Pricewater-
houseCoopers	AS	•	Regnskapsbyrået	AS	•	Regnskapsfører	1	•	RevisorGruppen	Drammen	AS	•	Revisorkollegiet	AS	•	Steen	&	Jensen	Økonomi	
AS	•	Svein	Larsen	Revisjon	AS	•	Svelvik	Regnskapskontor	AS	•	Thor	Ivar	Tangen	•	Visma	Services	Norge	AS	•	Økonor	Drammen	•	Økonor	Lier,	
Røyken og Hurum - Hurum Regnskap AS
Reisebyrå
AmiSol	Travel	AS	•	Berg-Hansen	Reisebyrå	AS	•	Buss-	og	Reise-Service	AS	•	JRK	Turbusser	AS	•	Rambergs	Eventbyrå	•	Reisecompaniet	AS	•	
Reiselyst AS
Transport og logistikk
Air	Liquide	Norway	AS	•	Auto	Transport	Service	AS	•	B.H.	Ramberg	A/S	•	Back	Up	Shipping	Service	AS	•	Bring	Cargo	AS	•	Budbil	1	Drammen	
AS	•	City	Self-Storage	Drammen	•	Consilium	Rådgivning	•	Cordinator	Logistics	AS	•	Dvc	Budbiler	•	El	&	Messeservice	AS	•	H.Strøm	AS	•	Hof-
mann	Renotec	AS	•	Holship	Norge	SA	•	JRK	Turbusser	AS	•	Juel	Fuglerud	Transport	•	LEMAN	Norway	AS	•	Lindum		AS	•	Myhre	Transport	AS	
•	Nefab	Packaging	Norway	AS	•	Nettbuss	Travel	Drammen	AS	•	Norges	Lastebileier-Forbund	Buskerud	•	NorTekstil	AS	•	Opplæringskontoret	
for	Industribedrifter	i	Buskerud	•	Scandinavian	Shipping	Drammen	AS	•	Schenker	AS	•	Statnett	Transport	AS	•	Svensrud	Transport	AS	•	Tollpost	
Globe	AS	avd.	Drammen	•	Transportmegleren	AS	•	Transportsenteret	A/S	•	Utengen	Transport	as	•	Vegfinans	AS	•	ViaBaltic	Norge	AS
Utdanning
Akademiet	Drammen	as	•	Arbeidsinstituttet	Buskerud	•	BIS	Drammen	•	Danvik	Folkehøyskole	•	DDD-3D	Norway	/	Sikker	Strek	•	EMMY	
Motivasjon	&	Mestring	AS	•	Folkeuniversitetet	Sør-Øst	•	Handelshøyskolen	BI	Drammen	•	Høgskolen	i	Buskerud	•	Opplæringskontoret	for	
Industribedrifter i Buskerud
PedagogHuset	as	•	Reaktorskolen	AS	•	St.	Hallvard	videregående	Skole	•	Studentsamskipnaden	i	Buskerud	•	Åssiden	videregående	skole	•	
Varehandel-detalj-engros
ALFA	Solskjerming	•	Anund	Wigen	•	Arctic	Trucks	Norge	as	•	Arne	Skarra	AS	•	AS	Eiker	Damsag	&	Høvleri	•	ASKO	Drammen	•	Aulie	Lompe-
bakeri	as	•	Bella	Fliser	og	Interiør	AS	•	Bergans	Fritid	AS	•	Berger	Gård	•	Beslagteknikk	AS	•	BL	KLIMA
Bo	Bedre	Design	AS	•	Boco	Europe	AS	•	Brage	Medical	AS	•	Bra-Tek	AS	•	Buskerud	Ferdigplen	AS	•	Canon	Business	Center	Buskerud	•	
Centrum	Optikk	•	City	Self-Storage	Drammen	•	CityProsjekt	•	Coop	Obs!	Buskerud	Storsenter	•	Crown		Imperial	Norge	AS	•	Culina	-	Sverre	H	
Lageraaens	Eftf	AS	•	Cutshim	Frisør	&	Negler	v/Frisør	Jorun	Mandt	Johnsen				•	Da	Nor	Produkter	AS	•	Drammen	Emballasje	AS	•	Drammen	
Papir	Engros	K/S	•	EFG	HOV+DOKKA	AS	avd.	Drammen	•	Eiker	Lås-service	AS	•	Eiker	Senter	•	Engebret	Sko	A/S	•	Engedalen	Industrier	
AS	•	Engene	Invest	AS	•	Erling	Sande	A/S	•	Eugen	Ellingsen	AS	•	exenze	-	Sindre	Soltun	•	Falk	Møbler	AS	•	Flisgiganten	interiør	import	AS	•	
Floriss	Blomster	Svelvik	•	Fretex	AS	•	Freuchen	Import	•	Frukt	og	juletregården	•	G.	K.	Melsom	A/S	•	G-Tex	•	Halvorsen	Holding	AS	•	Helsevekst	
Medikal	AS	•	Holmestrand	Byggsenter	AS	avd.	Krokstadelva	•	Honeywell	Life	Safety	AS	•	Høyer	AS	•	Ide	&	Inspirasjon	AS	•	Interiør	Compagniet	
AS	•	Interiørhandleriet	•	Interoptik	Optika	AS	•	It!	Anne	Johnsen	•	Jason	Enginering	AS	•	Joggen	Sport	AS	•	Joreltor	AS	•	KID	Interiør	•	Kinnarps	
A/S	•	KIWI	Minidrift	AS	•	KMS	Interiør	AS	•	Knut	Ødegaard	&	Co	AS	•	Konica	Minolta	Business	Solutions	Norway	AS	•	Kontorcompaniet	AS	•	
Kontorland	AS	•	Kremmer’n	Klær	•	Krone	Hanssen	Scandinavia	AS	•	La	Maison	Ypsilon	•	Lauritzen	as	•	Lek	&	Trivsel	AS	•	Lier	Blomster	atelier	
•	Lille	Stasjon	V/	Skiaker	•	Lothe	AS	•	Maxbo	Ivar	Haugen	AS	•	Maxbo	Stormarked	Lier	AS	•	Meny	Union	Brygge	•	Metallhuset	Bergsøe	A/S	•	
Myhrene	AS	•	Mylna	Gruppen	AS	•	Nefab	Packaging	Norway	AS	•	Niam	V	Torget	Vest	Drift	AS	•	Nomi-Import	AS	•	Norsk	Radiokommunika-
sjon	AS	•	NorTekstil	AS	•	Office	Interiør	AS	•	Olaf	E.	Olsen	•	Olje	og	Energi	Senteret	AS	•	Optiker	Wøllo	•	Osmund	Espedal	Handelsgartneri	
AS	•	Park	og	Kombimaskiner	AS	•	Per	Kristensen	Dagligvare	AS	•	Prozeed	•	Pt.	Pedersen	&	Berg	AS	•	Ricoh	Norge	AS	•	Rimi	Svelvik	•	Sand	
Entertainment	•	Scandinavian	Home	Products	AS	•	Scan-Med.	As	Norway	•	Sektor	Liertoppen	Drift	AS	•	SKG	Emballasje	AS	•	Smørgrav	Sag	
•	Spar	Svelvik	•	Steen	&	Strøm	Senterservice	AS	Gulskogen	Drift	•	Step	In	•	SUPERTAN	AS	•	Tarkett	AS	•	TB	Maskin	AS	•	TESS	DRAMMEN	
AS	•	Validus	AS	•	Vammen-fritid.no	•	Vangen	Mat	A/S	Spar	Holsfjorden	•	Vestviken	Serveringsautomater	AS	•	Victoria	Drammen	AS	•	Øvrebø	
Rehabilitering	AS	•	



34 34 

Resultatregnskap DNF 2012

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2012 2011

INNTEKTER
Kontingenter / service avgift  2 757 575 2 851 960  2 492 700 
Administrasjonsinntekter  1 078 661 1 206 000  958 761 
Annonseinntekter info blad  179 088 183 750  175 820 
Driftstilskudd fra Kapitalfondet  650 000 650 000  750 000 

SUM INNTEKTER  4 665 324  4 891 710  4 377 281 

KOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader 2  2 792 451  2 821 703  2 560 599 
Husleie inkl.parkering  278 812 243 621  274 614 
Felleskostnader Næringslivssenteret  176 096 205 000  197 994 
Driftskostnader kontorhold  362 595 354 250  337 718 
Info-blad og årsberetning  75 880 175 000  204 870 
Kurs og seminarer ansatte  2 616 15 000  17 402 
Bil- og reisekostnader  15 861 6 500  6 574 
Revisjon  66 800 52 500  63 450 
Regnskapshonorar  108 791 120 225  101 984 
Oppmerksomheter  12 044 20 000  10 059 
Medlemskontingenter  27 750 40 000  37 750 
Porto  155 907 147 000  142 085 
Møtekostnader  138 584 150 000  125 754 
Diverse kostnader  38 211 55 000  32 803 
Prosjekter  305 126 500 000  347 983 
Avskrivninger  30 800  3 243 

SUM KOSTNADER  4 588 324  4 905 799  4 464 882 

Resultat før finanskostnader  77 000  -14 089  -87 601 

Netto finansinntekter  16 180 12 500  10 367 
Renteinntekt innskudd Børsgården  36 825 45 000  44 400 

Finanskostnader / inntekter  53 005  57 500  54 767 

ÅRSRESULTAT  130 005  43 411  -32 834 
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Balanse DNF pr. 31.12.12

EIENDELER Note 31.12.2012 31.12.2011
ANLEGGSMIDLER

Driftsløsøre, inventar og utstyr 3  103 050  17 850 
Investeringer i aksjer 4  50 001  50 001 
Leieboerinnskudd i Stiftelsen Børsgården 1  1 000 000  1 000 000 
Sum anleggsmidler  1 153 051  1 067 851 

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 6  600 649  271 451 
Andre fordringer  180 093  179 578 
Prosjekter, til gode 7  313 097 
Bankinnskudd 5  1 472 461  2 035 624 
Sum omløpsmidler  2 566 301  2 486 653 

SUM EIENDELER  3 719 352  3 554 504 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01  1 781 577  1 814 408 
Årets resultat  130 004  -32 834 
Egenkapital  1 911 582  1 781 574 

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld  163 003  94 109 
Skyldig skattetrekk  201 271  202 782 
Skyldig arbeidsgiveravgift  185 313  175 663 
Skyldige feriepenger  465 987  428 038 
Skyldig merverdiavgift  265 601  267 661 
Påløpne kostnader  81 855 
Prosjekter, ubrukte midler 7  444 741  604 677 
Sum kortsiktig gjeld  1 807 771  1 772 930 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  3 719 352  3 554 504 

Drammen, den 31. desember 2012 /28. februar 2013

 
 Trond I. Østgaard Gerd Barth Thorsby   Steinar Haugerud                     Trond Åsheim             Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning 
 Formann Viseformann Styremedlem                           Styremedlem                             Styremedlem

 Dag Lindseth Andersen Knut Morkestrand  Stine Søsveen Svein Ove Pettersen Hans-Petter Tonum
 Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Daglig leder
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Noter DNF 2012

Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2012
Regnskapsprinsipper.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god  
regnskapsskikk for små foretak.

Tjenester inntektsføres ettehvert som de utføres. Kontingenter inntektsføres for det året de gjelder. Driftstilskudd fra Kapitalfondet 
inntektsføres for det år det er innvilget.

Note 1 Leieboerinnskudd Stiftelsen Børsgården.

Leieboerinnskudd, Stiftelsen Børsgården,   kr 1.000.000.

Rentegodtgjørelse i.h.t. Nibor.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser.
 

2012 2011

Lønn inkl. feriepenger  2 330 193  2 116 683 

Arbeidsgiveravgift  346 930  316 525 

Andre personalkostnader  85 328  97 390 

Pensjoner  30 000  30 000 

 2 792 451  2 560 598 

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 5.

Godtgjørelse daglig leder  678 497  631 020 

Revisors godtgjørelse  66 800  63 450 

Styrets godtgjørelse 0 0 

Brutto lønn og sosiale kostnader til traineeer kr. 2.596.954,-, er dekket 
av deltagervirksomhetene og inngår ikke i ovennevnte lønnskostnads-
oversikt.
   
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om  
obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller 
kravene i denne lov.
 

 Note 3 Varige driftsmidler 

 Anskaffelseskost pr 1.1 17 850 

 Tilgang 31/1-12  116 000 

 Samlede avskrivninger  -30 800 

 = Bokført verdi 31.12  103 050 

 Årets avskrivninger  -30 800 

 Økonomisk levetid  5 år 

Note 4 Investering i aksjer. 

80.000 aksjer i Inkubator Sundland AS a pål. kr 1. 
Kostpris kr 100.000 er nedskrevet i sin helhet i 2004. 
Aksjer i Papirbredden Innovasjon AS 2007. 
Kostpris kr 100.000 er nedskrevet med kr 50.000,- i 2010. 

Note 5 Skattetrekksmidler

Av totale bankinnskudd er kr 202.328 bundet til betaling 
av skyldig skattetrekk, tilsvarende tall for 2011 er kr 203.282

Note 6 Kundefordringer/tap på krav

2012

 Kundefordringer 625 649

- avskrevet enbloc -25 000

 I balansen pr. 31.12. 600 649

 Tap på fordringer 0

 Note 7 Prosjekter

Ubrukte:
Varehandelgruppa 16 216 

Newton rom 143 236 

IT Arena 144 363 

Bilbransjen 38 586 

Ledernettverket 43 163 

Svelvik Næringsråd 23 652 

Prosjekt Øvre Eiker 24 453 

Busk.bilb. Utanning BI 10 718 

Vår symposium 354 

444 741 

Til gode:

Lier Næringsråd -8 
Næringslivssenteret -1 484 
Buskerud Fylkeskommune -33 590 
Etablerer Veiledning -278 016 

-313 097 
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Årsregnskap Kapitalfondet 2012 

KOSTNADER Note 2012 2011  INNTEKTER Note 2012 2011

Drifts- og prosjekt-
tilskudd til DNF

650 000 750 000 Bankrenter 1 150 496 156 998

Andre kostnader 91 537 119 527 Obligasjonsrenter etc. 1 309 110 391 297

Obl.nedskr. overkurs 14 464 14 464 Utbytte eiendomsaksjer 1 89 247 68 813

Utbytte egenkapitalbevis 1 139 618 260 321

Utbytte utenlandske aksjer 1 15 000 5 000

Gevinst (-Tap) nto.v/realisasjon 1 466 064 -11 768

Årsresultat (Gevinst) 413 535 0 Årsresultat (tap) 0 13 330

Sum  1 169 536 883 991 Sum  1 169 536 883 991

Balanse pr 31.12.

EIENDELER Note 2012 2011  EGENKAPITAL OG GJELD Note 2012 2011

Anleggsmidler: Egenkapital:

Norske obl. og langsiktige Egenkapital pr. 01.01 24 680 946 24 694 276

renteplasseringer 1 4 126 039 6 198 035 Årsresultat (-tap) 413 535 -13 330

Utenlandske obligasjoner 1 2 553 463 2 417 887 Egenkapital pr. 31.12  25 094 481 24 680 946

Hedgefond 1 1 003 338 1 003 339

Eiendom 1 2 865 916 2 211 250 Kortsiktig gjeld:

Norske børsnoterte aksjer 1 Annen kortsiktig gjedl 0 0

og egenkapitalbevis 1 5 196 659 5 021 564

Utenlandske aksjer/fond 1 3 643 830 3 138 830

Sum anleggsmidler  19 389 245 19 990 905 Sum egenkapital og gjeld 25 094 481 24 680 946

Omløpsmidler:

Bankinnskudd 1 5 705 236 4 690 041

Andre fordringer 0 0

Sum omløpsmidler  5 705 236 4 690 041

Sum eiendeler  25 094 481 24 680 946

Note 1
Aktivaklasse: Bokført verdi Markedsverdi Renter/utbytte Resultat ved realisasjon

 31.12.2012 31.12.2012  

Bankinnskudd 5 705 236 5 705 196 150 496 0

Norske obligasjoner og langsiktige renteplasseringer 4 126 039 4 136 383 309 110 61 277

Utenlandske obligasjoner 2 553 463 2 577 437 0 404 787

Hedgefond 1 003 338 1 057 624 0 0

Eiendom 2 865 916 2 825 209 89 247 0

Norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis 5 196 659 4 771 165 139 618 0

Utenlandske aksjer/fond 3 643 830 3 489 210 15 000 0

Sum anleggsmidler 25 094 481 24 562 224 703 472 466 064

Med virkning fra 1. januar 2010 ble Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og avsetninger, innfusjonert i  
Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Inntil 35% av årlig avkastning kan tilføres foren- 
ingens drift, inntil 15% til prosjekter etter vedtak i rådet og resterende tillegges kapitalen. Styret består av Steinar 
Asheim (formann), John Erik Nilsen (viseformann), Rolf B. Vedal, Trond Østgaard, Torild Bratt Lothe  og Knut Eikre 
Larsen (møtende varamedlem). Daglig leder er styrets sekretær. 
Styret har vedtatt en strategi i tråd med fondets vedtekter om en konservativ  forvaltning. 
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Revisors beretning
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Budsjett DNF for 2013

Budsjett 2013 Regnskap 2012

INNTEKTER
Kontingenter / service avgift 2 948 150  2 757 575 
Administrasjonsinntekter 1 207 000  1 078 661 
Annonseinntekter Drammen 24 185 000  179 088 
Driftstilskudd fra Kapitalfondet 577 000  650 000 

SUM INNTEKTER  4 917 150  4 665 324 

KOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader  2 941 322  2 792 451 
Husleie inkl.parkering 283 400  278 812 
Felleskostnader Næringslivssenteret 200 000  176 096 
Driftskostnader kontorhold 299 000  362 595 
Info-blad og årsberetning 32 000  75 880 
Kurs og seminarer ansatte  2 616 
Bil- og reisekostnader 10 000  15 861 
Revisjon 55 000  66 800 
Regnskapshonorar 107 000  108 791 
Oppmerksomheter 20 000  12 044 
Medlemskontingenter 30 000  27 750 
Porto 140 000  155 907 
Møtekostnader 155 000  138 584 
Diverse kostnader 35 000  38 211 
Prosjekter 613 000  305 126 
Avskrivninger 33 200  30 800 
SUM KOSTNADER  4 953 922  4 588 324 

Resultat før finanskostnader  -36 772  77 000 

Netto finansinntekter 12 500  16 180 
Renteinntekt innskudd Børsgården 40 000  36 825 
Finanskostnader / inntekter  52 500  53 005 
ÅRSRESULTAT  15 728  130 005 

KONTINGENT/SERVICEAVGIFT 2013
Bedriftsmedlemskap gruppe 1 omsetning < 1,5 mill. kr. 1 300
Bedriftsmedlemskap gruppe 2 omsetning 1,5 – 10 mill. kr. 2 750
Bedriftsmedlemskap gruppe 3 omsetning 10 – 50 mill. kr. 5 500
Bedriftsmedlemskap gruppe 4 omsetning > 50 mill. kr. 8 600
Personlig medlemskap 500
Studentmedlemskap (gjelder for skoleåret) 150
Pensjonister og medlemmer av JCI Drammen (Junior Chamber) 150



Drammen Næringslivsforening
Næringslivssenteret i Børsen
Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
Postboks 11, 3001 Drammen
Telefon:  32 26 42 10
Telefax:  32 26 42 39
E-post:  dnf@dnf.no
www.dnf.no

Returadresse:

Drammen Næringslivsforening
Postboks 11, 3001 Drammen
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