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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 11 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 seks ansatte og kontorer i Næringslivssenteret 
i Drammens Børs. Totalt har vi 850 medlemsbedrifter. 
Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, 
sekretariats- og forretningsførerinntekter, og deler av 
avkastningen på foreningens fondsmidler på 24 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

Rådet i DNF 
Foto: Sønstrød Fotografene

Styret i DNF 2011

Formann: 
Direktør Trond I. Østgaard, Handelshøyskolen BI Buskerud.
Første gang valgt i 2002. Valgt som formann for 1 år i 2011

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 
2010.

Adm. direktør 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 ASA og ETV-
Nettverket i Drammensregionen. Valgt som styremedlem for 2 
år i 2011.

Sverre Jan Sørensen, leder av Lier Næringsråd.
Valgt som styremedlem for 1 år i 2011.

Varamedlemmer til styret i DNF:
Senterleder Stine Søsveen, Gulskogen Senter og Varehandel-
gruppen.
Valgt som varamedlem for 1 år i 2011.

Avdelingsleder Svein Ove Pettersen, Rambøll Norge AS og  
Nettverk for Byggenæringen. Valgt som varamedlem for 1 år i 
2011.

Styret i Kapitalfondet 2011
Steinar Asheim (formann). Petter Langum (viseformann). 
Rolf B. Vedal (styremedlem). Knut Smeby (varamedlem). 
Alle valgt i 2010 for 2 år.
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 
2011. 

Rådet

Æresmedlemmer
Sverre Bruusgaard, (1986), Rolf A. Berg, (1997), Emil Onshuus, 
(1997) og Jørgen R. Låker, (2002).

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

Ansatte
Hans-Petter Tonum (daglig leder)
Arne Hjorth
Mette Thielemann
Hilde Fevang
Toril Berg van Putten
Trude Ween Rustad
Erik Dalheim

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 2011 /23. februar 2012

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

 Dag Lindseth Andersen Sverre Jan Sørensen  Stine Søsveen Svein Ove Pettersen Hans-Petter Tonum
 Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Daglig leder

Styrets beretning 

Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847 og 2011 er dermed foreningens  164. år. Foreningens visjon sier at 
Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid. Vår visjon, styrets 
strategi-, mål- og handlingsplan, resultater fra medlemsundersøkelser og annen dialog med medlemmene har også i 2011 vært basis 
for styrets og administrasjonens prioriteringer.

DNF har vært i en spennende organisasjonsutviklingsprosess gjennom 10-15 år. Fra å være en lokal handelsstandsforening med om 
lag 100 bedriftsmedlemmer, til å ha blitt en regional næringslivsforening med 850 bedriftsmedlemmer. DNF ivaretar nærings- 
rådsoppgavene i Drammen, mens de lokale næringsrådene ivaretar lokale saker i sin kommune. Samarbeidet med politisk og 
administrativ ledelse i alle kommunene fungerer godt. Samtidig ser vi at store og viktige saker i økende grad berører næringslivet i 
flere av våre kommuner, og da kan det være naturlig å samordne innsatsen. Det har DNF et godt apparat for gjennom en dyktig  
administrasjon og engasjerte tillitsvalgte. Vår erfaring med å jobbe med et regionalt perspektiv er gode og blir stadig utviklet, og er 
en viktig del av vår strategi.  Derfor har vi i 2011 bl.a. startet med samlinger hvor de tillitsvalgte i nettverkene og i næringsrådene 
møtes for å bli kjent med hverandre og å utveksle erfaringer på tvers.  

DNF er opptatt av å sikre fremtidig kompetanse til vår region. Derfor er det en glede å samarbeide med de lokale utdannings- 
institusjonene om ulike tiltak som studentmedlemskap, mentorordninger, traineeprogrammer og bestemannspriser m.m. Dette er 
viktig for sikring av kompetent arbeidskraft til regionen på sikt. Mange av studentene i Drammen sier at de håper å finne  
spennende jobbmuligheter i Drammensregionen etter studiene.  Interessen for etter- og videreutdanning er også stor. Det lover godt 
for et næringsliv i en stadig tøffere konkurranse, der kunnskap og kompetanse kan utgjøre forskjellen på hvem som lykkes og ikke.

Parallelt med regionaliseringen har et godt knippe nettverk vokst frem i DNF. Nå har vi ikke mindre enn 11 av dem, på tvers av 
kommunegrensene. Om lag 100 tillitsvalgte bidrar til drifting og utvikling av våre nettverk og næringsråd, i tillegg til ”hovedstyret” 
i DNF på 9 personer. Styret rekrutteres blant annet fra de styrende organer for DNFs nettverk og fra de næringsråd vi er sekretariat 
for. DNF har også enkelte sekretariatsoppgaver og en rekke samarbeidsrelasjoner til private og offentlige instanser i regionen. 

Næringslivets konkurranseevne i vår region har hovedfokus i vårt arbeid. Vi er spesielt opptatt av næringsutvikling og gode  
rammevilkår for næringslivet. Næringsvennlige arealer tilpasset et variert og robust næringsliv, ikke minst med god frem- 
kommelighet for både de næringsdrivende og befolkningen, er avgjørende for å lykkes i å sikre en god region fremover. I styret 
jobber vi kontinuerlig med videreutvikling av DNF-konseptet til medlemmenes og næringslivets beste i vår region. Sentralt i vårt 
arbeid står årlige strategisamlinger samt løpende fokus på mål og handlingsplan gjennom året. Vi setter stor pris på innspill fra 
medlemmene underveis. 

I DNF forsøker vi å ivareta vår oppgave som arenaskaper gjennom våre nær 100 arrangementer årlig. Dette er en stor og variert 
meny med noe for en hver smak som: Frokostmøter, kurs, seminarer, konferanser, nettverkssamlinger og sosiale sammenkomster. 
Arrangementene er både i regi av næringsrådene, nettverkene eller generelle tilbud til hele  medlemsmassen. Det er utgitt 6 trykte 
utgaver av Info-bladet og hjemmesidene på internett har vært svært godt besøkt med over 50.000 besøk i 2011.

Det ble avholdt rådsmøte 17. februar og generalforsamling 29. mars. Styret har hatt 7 møter, samt en strategisamling. Formann har 
vært direktør Trond I. Østgaard fra Handelshøyskolen BI i Drammen. Hans-Petter Tonum er daglig leder.  Administrasjonen har 
bestått av 5 ansatte som utgjør 4,6 årsverk som fordeler seg med 4 kvinner og 2 menn. DNF har i tillegg videreført avtalen med Erik 
Dalheim om rådgivning. Arbeidsmiljøet er bra, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2011. 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 etterfølges 3 av styrets 9 medlem-
mer er kvinner. 

Årsregnskapet for 2011 viser et underskudd på kr. 32.834, som belastes egenkapitalen som pr. 31.12.11 er på kr. 1.781.574.   
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 2011 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. DNFs kontor er  
lokalisert i Børsen, Drammen. Styret retter en stor takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i 2011.
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Regionale saker 

Buskerudbyprosjektet
Arbeidet med Buskerudbyen har for DNF i 2011 basert seg på 
en felles uttalelse fra næringsrådene i Øvre og Nedre Eiker, Lier, 
Kongsberg Næringsforening og Drammen Næringslivsforening 
av 24.02.11 vedrørende utkast til Planprogram – Felles areal og 
transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023. 
I uttalelsen er det en regional enighet om å sikre næringsarealer 
med en optimal lokalisering sett i forhold til vei, bane, effektive 
kommunikasjonssystemer og energitilførsel. 
Vi vil ha et effektivt kollektivsystem også knyttet til arbeids-
reiser, bedret fremkommelighet for næringstransport og sikring 
av et variert boligtilbud. 
Det understrekes i denne sammenheng at en videreutvikling av 
regionens næringsliv er avhengig av regulering av nødvendige 
næringsarealer med en lokalisering som sikrer bærekraftig 
transport av mennesker og gods. En kartlegging / utredning av 
behovet for næringsarealer må baseres på en optimal  
befolkningsvekst og næringslivets behov for arealer og arbeids-
plasser. Reguleringer av næringsarealer må derfor i begrenset 
grad legge føringer på næringers art. 
I løpet av året er det gjennomført en kartlegging av transport-
behovet og en mulighetsstudie knyttet til næringslivets  
fremtidige behov for næringsarealer. Dette er vesentlige  
elementer i det kunnskapsgrunnlaget som skal innarbeides i det 
endelige planforslaget for Buskerudbyen som er planlagt  
behandlet politisk i løpet av 2012. Erik Dalheim er DNFs  
representant inn i planarbeidet.

RV 23
Økt trafikk sammen med en dramatisk brann i Oslofjord- 
tunellen viser igjen et akutt behov for ytterligere  
investeringer på hele strekningen frem til E18. Manglende 
sikkerhet i Oslofjord-tunellen har nå i flere måneder resultert 
i at denne er stengt for tungtrafikk med dertil store ulemper 
for næringslivet. Det er i dag bred lokal politisk enighet om at 

nødvendige bevilgninger må komme på plass knyttet til den 
kommende behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP). 
Fagetatenes forslag til NTP vil foreligge i februar 2012. Nød-
vendige reguleringer knyttet til byggetrinnet Mørkåstunellen er  
gjennomført med aksept for brukerbetaling i de berørte  
kommuner. 
Ved årsslutt er det fra veimyndighetene kommet opp forslag om 
en rask oppstart av et nytt tunelløp under Oslofjorden. Dette er 
fra næringsliv og lokale politiske myndigheter møtt med et krav 
om at det parallelt må gis nødvendige bevilgninger knyttet til 
veiutbedring på hele strekningen frem til E18.  DNFs oppfølging 
av R23 skjer i tett samarbeid med Lier Næringsråd.

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 også fører til en 
raskest mulig oppstart og bygging av et moderne nytt sykehus i 
vår region. 
I løpet av året har en politisk ønsket lokalisering på Gullaug blitt 
skrinlagt. Dette var en lokalisering basert på en vurdering av en 
rekke lokaliseringer i vår region. Dette har ført til at bygging av 
et nytt sykehus i tilknytning til nåværende sykehus i Drammen 
politisk ble aktualisert. 
For næringslivet i vår region representerer bygging av et nytt 
sykehus en krevende, men meget ønsket utfordring. Dette 
samtidig som det vil representere en vesentlig kunnskapsbase 
innenfor en viktig næring. 

Møte på Stortinget om RV23 i juni
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Intermodalt transportknutepunkt
Drammen Havn er i gjeldende NTP utpekt til å være en  
stamnetthavn. Arealene på Holmen er nå utvidet og tilrettelagt 
for en effektiv lasting og lossing av containere. Planprosesser  
knyttet til jernbane og lokalisering av fremtidig godsterminal 
i vårt område er et viktig element knyttet til videreutvikling av 
havna. For Drammen er det i denne sammenheng også ønskelig 
å få til en flytting av nåværende godsterminal i Nybyen. Mye 
tyder på at jernbanens planavklaring og eventuelle investerings-
beslutninger vil trekke ut i tid. Det er i denne sammenheng 
ønskelig å få på plass lokale løsninger som kan dekke et  
regionalt behov i de nærmeste ti år. DNF mener i denne  
sammenheng at privat kapital også må vurderes. En ny bro fra 
Holmen til Brakerøya / Lierstranda er i denne sammenheng et 
viktig element frem til E18. 

Subsea Valley
Innenfor vår region følger vi nå tett et meget fremtidsrettet 
samarbeid innenfor subsea-miljøet.
Høykompetente bedrifter lokalisert langs aksen Notodden 
– Kongsberg – Drammen – Tranby/Lier – Asker – Sandvika - 
Lysaker og Fornebu, samt deler av Vestfold er organisert som en 
næringsklynge. Dette for utvikling, engineering og produksjon 
av subsea-løsninger. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med 
representanter fra Aker Solutions, FMC Technologies,  
BI Drammen, TESS, Sperre og Subsea House. Gruppen har i 
dag over 80 bedriftsmedlemmer. Disse representerer 20 000 
arbeidsplasser med en omsetning på 40 milliarder kroner og 
en verdensledende teknologi. Elementer av interesse for DNF 
i denne sammenheng er bla. utvikling av kompetanse i et 
høyskole / universitets tilbud, behovet for yterligere kompetanse 
i vår region og videreutvikling av et transporttilbud knyttet til 
Flytoget.

Newton-rom
Newton-rommet lokalisert til tidligere Strømsø skole ble offisielt 
åpnet 31. januar 2011.
Arbeidet med Newton-rom startet i 2008 i regi av ETV nett-
verket. Målet med etableringen, er som en del av en nasjonal  

satsning, å bidra til økt interesse for realfag i skolen.  
Rommet er et undervisningssted beregnet på ungdomsskoler 
og videregående skoler. Gjennom sponsing fra en rekke av våre 
medlemsbedrifter er tilbudet i dag utstyrt med spennende utstyr 
innen fagområde elektroteknikk. For elektrobransjen er  
Newton-rommet viktig for rekruttering av fremtidig  
arbeidskraft.

Samarbeidsavtale mellom DNF og BFK
I juni 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale med Buskerud 
fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av 
næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing 
med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid.
 
Som prioriterte samarbeidsområder i avtalen kan nevnes:
•	Kompetansehevingstiltak.
•	Styrke DNFs eksisterende bransjenettverk, og etablere nye 

nettverk innenfor områder som Buskerud fylkes- 
kommune prioriterer.

•	Vurdere felles deltakelse i spesifikke utviklingsprosjekter.
 
Avtalen gjelder ut 2014. 
Vi ser frem til et godt og fruktbart samarbeid til beste for en 
positiv næringsutvikling i Drammensregionen.

Trainee Drammen 
Trainee Drammen (TD) er et konsept i Drammensregionen 
som skal gi nyutdannede kandidater mulighet til å bli bedre 
kjent med tre lokale bedrifter i et halvannet års traineeprogram, 
6 måneder i hver bedrift. Målet er å gjøre Drammensregionen 
attraktiv som arbeidsmarked for den delen av befolkningen som 
tar høyere utdanning. Ordningen ble lansert våren 2009 og har 
vært gjennomført med et kull på tre traineer hvert år siden. Vi 
hadde i 2011 33 søkere, som er rekord. Antallet deltaker- 
bedrifter har også økt fra 6 i det første året via 8 i 2010 til 11 i 
2011. Programmet eies av BI Drammen og driftes sammen med 
DNF. 

Trainee Drammens tredje kull som startet opp 1. september 
2011 er: Anita Nordahl, Lasse Duane Harrison og Mathias 
Kolstad Holm.

Følgende bedrifter deltar i kull tre (2011-2013): Eltek i  
Drammen, Energiselskapet Buskerud (EB), Nordea i  
Drammen, Norgips Norge i Svelvik, Svensson Nøkleby  
Advokatfirma i Drammen, TESS i Lier, Trelleborg Offshore 
Norway i Krokstadelva og Trio Entreprenør i Drammen.  
For utfyllende info se traineedrammen.no

Sosial sommersamling med representanter fra tre kull Trainee  
Drammen.

Kongsberg

Hokksund
Drammen

Asker

Tranby
Sandvika

Fornebu
Oslo

    Notodden

Bø

Lunde

Uvdal

Horten

Tønsberg

Sandefjord
Telemark Vestfold

Mjøndalen
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Arrangementer 2011 

Januar Ledersamling - Fra møteplass til businessrelatert samarbeidsarena - IT arena

Fellessamling - Næringsrådene i DNF

Lunsjmøte - Vekst i bedriften  - Nettverk for ledere

Februar Frokostmøte - Samhandlingsreformen - DNF`s helsefremmede kompetansenettverk

Lunsjmøte - Hvordan få de beste hodene? - Nettverk for ledere

Frokostmøte - Effektiv erfaringsoverføring og kunnskapsintegrering - hvordan er det mulig? - Waterhole Buskerud

Samling - Hvordan gå fra møteplass til samhandlingsarena? - It-arena og HiBu

Frokostmøte - Buskerudbyen - Nedre Eiker Næringsråd

Frokostmøte - Ny pensjonsreform og smaken av kultur - Øvre Eiker Næringsråd

Samling - Interiør/logistikk - Logistikknettverket

Frokostmøte - Fremtid for byggenæringen

Mars Møteforum Drammen i samarbeid med SIF og Norsk Møteforum

BI studenforenings næringslivsdag  - Student i dag - Leder i morgen - i samarbeid med BIS

Lunsjmøte - Nettverk for ledere

Samling - Hvilke muligheter og utfordringer innen IKT vil vi få i fremtiden? - It-arena og HiBu

Bedriftsbesøk hos Aker Solutions - Lier Næringsråd

Frokostmøte - Helsefremmende lederskap - DNF`s helsefremmende kompetansenettverk

Frokostmøte - Forskning, forebygging og håndtering av stress - Waterhole Buskerud

Johan Halvorsen Musikkfest

Frokostmøte - Korrupsjon som hovedtema - I samarbeid med Svensson & Nøkleby

Årsmøte - Lier Næringsråd

Generalforsamling - DNF

Frokostmøte - Interkulturell kommunikasjon - Samarbeid mellom Norsk-Tysk Handelskammer,  
Drammens Handelskammer og DNF
Samling - Stressmestring med Yoga - Vekstnettverket

April Møte - Utfordringer i Drammens næringspolitikk - I samarbeid med Drammen kommune og  
Byen Vår Drammen
Lunsjmøte  - Ulike lederstiler - Nettverk for ledere

Frokostmøte - Bedre hukommelse - mer tid til overs - Waterhole Buskerud

Studietur til København -  Nettverk for byggenæringen

Folkehelsedagen i Eiker 

Vårsymposium - Et samarbeid mellom NITO Buskerud, Rådet for Drammensregionen, Personalhuset AS, 
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Handelshøyskolen BI i Drammen og DNF
Frokostmøte - Rutetilbud for busser/Unibuss - Svelvik Næringsråd

Samling - Hvilke IKT muligheter ligger i samfunnsmessige utfordringer og fremtidstrender? - It|arena i samarbeid 
med Høgskolen i Buskerud
Frokostmøte -  RV23 hovedveisystemet i ytre Lier - Samarbeid med  Lier Næringsråd, Røyken Næringsråd og 
Lier kommune.
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Mai Lunsjmøte - Arbeidsrett - Nettverk for ledere

Frokostmøte -  Hvorfor er toppfotballen viktig for næringslivet og lokalsamfunnet? - Nedre Eiker Næringsråd

Møteforum for bygg og anlegg - I samarbeid med Norsk Møteforum og SIF

Samling - IKT næringens plass i et fremtidig Drammen  - It|arena i samarbeid med Høgskolen i Buskerud

Frokostmøte - Prosjekt Buskerudbyen - Øvre Eiker Næringsråd

Bil 2011 - Fritt levert Drammen - Største bil-happening i Drammen noen sinne

Frokostseminar - Styrets rolle og krav til formelle rutiner -  I samarbeid med VISMA

Medlemsmøte  - Kunnskap - Fremtidsmuligheter - Nettverksbygging  - DNF`s helsefremmende  
kompetansenettverk
Byvandring - Bli kjent med Strømsøs fortid og nåtid - Oddbjørn Lervik, Drammen Guideforening

Samling - Vekstutfordringer og lederens rolle - Vekstnettverket

Juni Sommeravslutning -  Økonomi - Ledernettverket i DNF i samarbeid med PWC

Samling med - Logistikknettverk Buskerud - Kongsberg Maritime som vertskap

Sommeravslutning - Nedre Eiker Næringsråd 

Sommeravslutning - Øvre Eiker Næringsråd

Medlemsmøte - Presentasjon av Næringslivsundersøkelsen 2011 - Lier Næringsråd

Sommerfrokost - Kompetanse - it|arena

August Medlemsmøte - Sykemelding/orientering om IA - Nettverk for ledere

Begeistringskveld -  Med full gass på godt og vondt - Kompetanseuka 2011

Frokostmøte - Alle data i skyene? - Samarbeid med It|arena, ATEA og Allegro Drammen

September Frokostmøte - Enneagrammet et verktøy til inspirasjon og selvutvikling - Svelvik Næringsråd

Samling -  Mediestrategi - Vekstnettverk Buskerud i samarbeid med DNF, Driv Inkubator og Kvinnovasjon

Medlemsmøte - Hva mener våre politikere om næringslivet i Lier - Lier Næringsråd

Frokostmøte - Korrupsjon - Øvre Eiker Næringsråd

Frokostmøte - Samhandlingsreformen - et felles løft? - DNF`s helsefremmende kompetansenettverk

Medlemsmøte - LEAN – verktøy for å endre kultur og nå forretningsmål - Ledernettverket

Frokostmøte - QR kode, merkevarebygging, reklame-og promofilm - Samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, 
Norfilm, Oktan og Kreativ Arena
Samling - Drammen Havn - Logistikknettverket

Næringslivets dag  - I samarbeid med SIF og Mediehuset Drammens Tidende

Frokostmøte - Miljøsertifisering - Nedre Eiker Næringsråd

TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp

Medlemsmøte - Rikets tilstand - foredrag ved Harald Stanghelle - Lier Næringsråd

Frokostmøte -  Tiltaksplan for handel og næring i Drammen sentrum -  i samarbeid med Byen Vår Drammen og 
Drammen Kommune
Frokostmøte - Næringsklynger - hvordan lykkes, foredrag av Prof. Erik W. Jakobsen - Waterhole Buskerud

Seminar -  Kultur for næring i Drammens teater - I samarbeid med Drammen Operakor
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Oktober Frokostmøte -  Helhetlig formuesforvaltning - I samarbeid med Formueforvaltning

Samling  - Viken Filmsenter - Studio Drammen

Frokostmøte -  Utsikten for norsk økonomi i lys av Nasjonalbudsjettet v/Knut A. Magnussen DNB Nor -  
Waterhole Buskerud
Lunsjmøte - Budsjettering v/Sigmund Landaas PWC - Nettverk for ledere

Profileringsarena for DNFs medlemmer

Frokostmøte - Strategisk Næringsplan for Drammen - It|arena

Frokostmøte - Litteraturuka/Made in Drammen  - I samarbeid med BI Drammen og  
Buskerud Fylkeskommune
Arrangement for nye medlemmer

Næringslivsseminar - JCI Norways Nasjonalkongress

Frokostmøte -  Løsrivelse v/Stig Inge Bjørneby - I samarbeid med Kirkens Bymisjon

Frokostmøte -  Areal og transportplan for Buskerudbyen - Øvre Eiker Næringsråd

November Samling -  Å bruke egne ressurser for å hjelpe hverandre til videre vekst - Vekstnettverket

Samling - Kvalitet gjennom ord og poesi v/Jon Mile - Oppdatering av siste trender v/Allegro - Kreativ Arena

Medlemsmøte - Merkevarer med mening v/Tina Wågønes - Nettverk for ledere

Frokostmøte - Attraktive boformer - Nettverk for byggenæringen i samarbeid med DNF, og Buskerudbyen

Kompetanseseminaret  - Bedriftens avtaler - nyttige og konkrete tips - I samarbeid med Svensson Nøkleby  
Advokatfirma, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma, PWC, Ernst & Young og Deloitte
Samling - Kompetanse - Logistikknettverket

Frokostmøte - Areal- og transportplan hva er næringslivets behov? - Nedre Eiker Næringsråd

Møteforum Drammen i samarbeid med SIF og Norsk Møteforum

Medlemsmøte - Liers Næringsliv - status og muligheter for utvikling - Lier Næringsråd

Frokostmøte -  Hva er ditt behov for areal -  Transport i Buskerudbyen 2023? - Waterhole Buskerud

Frokostmøte - Fremtidsmuligheter for næringsutvikling i Svelvik - Svelvik Næringsråd

Samling - Business på tvers av kulturer - nyskapning og vekst - I samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og 
Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning
Medlemsmøte - Buskerudbyen - Lier Næringsråd  i samarbeid med Lier kommune og Buskerudbyen

Møte for bilbransjen hos Motorforum

Desember Nettverksamling med julebord -  Kompetanse

Frokosmøte -  Gjeldskrise i Europa” v/Frode Lindbeck Sparebanken Øst - Øvre Eiker Næringsråd

Møljeaften 

Foredragsholdere på Kompetanseseminaret 11 
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Presseklipp
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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 Drammens-
regionen. 
Vi ønsker å være en tilrettelegger, en 
brobygger og en tilrettelegger for å få 
positive ting til å skje. 
Våre verdier: Dele – Utvikle – Fremtid

Interimstyre
Nettverket består av 25 medlemsbedrifter, 
og har siden oppstart i 2008 vært organi-
sert gjennom et interimstyre med DNF 
som sekretariat. I mai ansatte nettverket 
en daglig leder på engasjement i 50% stil-
ling frem til 31.12.11. Hovedoppgavene 
har vært kartlegging av IKT næringen,  
medlemsverving, arrangementer og å 
være et talerør for it|arena i saker og 
prosjekter som bl.a. næringsplan for 
Drammen.
Interimstyret har i 2011 bestått av:
Reiulf Lindberg, Umoe IKT AS
Jan Erik Jahnsen, CBA Consultants AS
Silje Kjellesvik Norheim
Daglig leder: Lars Erik Mehlen, Mehlen 
Utvikling AS
Sekretær: Mette Thielemann, Drammen 
Næringslivsforening

Medlemsmøter og arrangementer
it|arena gjennomførte 8 samlinger i 2011. 
•	19. januar – Ledersamling med 

workshop Mål: Se på hvordan vi kan 
gå fra å være en møteplass til å bli 
en businessrelatert samarbeidsarena 
lokalt. 

•	9. februar - ”Hvordan gå fra møteplass 
til samhandlingsarena?” Møtet var 
en oppfølger til ledersamlingen, men 
henvendte seg til et bredere publikum. 

•	13. april – «Hvilke IKT muligheter 
ligger i samfunnsmessige utfordringer 

og fremtidstrender?»
•	11. mai - «Strategisk næringsplan for 

Drammen» - Hvilken plass skal IKT 
næringen ha i et fremtidig Drammen?

•	21. juni - Sommerfrokost hos Imente. 
Tema: Kompetanse. Nyheter i 
Exchange og Sharepoint.

•	31. august – Alle data i skyen –  
Office 365.

•	19. oktober. Videreføring av dialog og 
innspill til strategisk næringsplan for 
Drammen.

•	1.desember - DNFs nettverkssamling 
med julebord.

Kartleggingsprosjekt
it|arena søkte om finansering fra  
Innovasjon Norge for å kartlegge IKT 
næringen i Drammensregionen, og fikk 
bevilget kr 75 000,- til dette arbeidet.
Formål med kartleggingen:
•	Å få total oversikt over eksisterende 

kompetanse, grundig kompetanse-
profil med flere dimensjoner, både 
teknologi og bransjefokus.

•	Finne ”grupperinger” hvor man har 
tangerende kompetanse. 

•	Finne ut av fremtidsvyer og vekst-
ambisjoner.

•	Hvor ligger utfordringer og mulig-
heter fremover sett med bedriftenes 
øyne?

•	Stimulere til vekst og samhandling.
•	Påvirke og informere om trender og 

satsingsområder nasjonalt/interna-
sjonalt.

•	Benytte resultatene til videre strategisk 
arbeid for å sikre riktig retning for 
it|arena og medlemmene. 

I første fase ble undersøkelsen sendt ut til 
alle medlemmer og øvrige IKT bedrifter 
i Drammensregionen i november, og 
besvarelsene ble mottatt i desember.
Fase to innebærer personlig kontakt og 
utdyping av mottatt informasjon, og er 
planlagt vinteren 2012.

Innspill til strategisk næringsplan for 
Drammen kommune
it|arena har hatt en arbeidsgruppe som 
har jobbet med innspill til strategisk 
næringsplan for Drammen. Formålet har 
vært å se på hvilken plass IKT næringen 
skal og bør ha i et fremtidig Drammen. 
Innspillene ble presentert for byens  
politikere i frokostmøtet 19. oktober. 

Møte med politikerne i forbindelse med Næringsplan for Drammen
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Nettverk for vekstbedrifter
Nettverket ble etablert i desember 2010, 
og eies av Kvinnovasjon Buskerud  
(etablert av SIVA). Driv Inkubator har 
hatt prosjektlederrollen i 2011, og DNF 
har bistått på sekretariatsiden. Tina 
Wågønes fra Athene Prosjektledelse har 
vært prosjektleder på oppdrag fra Driv 
Inkubator og Mette Thielemann i  
Drammen Næringslivsforening har  
fungert som sekretær for nettverket. 

Formål 
Formålet med nettverket er å lære av 
bedriftene hvordan de har lykkes med å 
bli en vekstbedrift, for å kunne videreføre 
denne kunnskapen til små gründer-
bedrifter og dermed bidra til å skape flere 
vekstbedrifter i Norge. 

Kriterier for medlemskap
At bedriften har eksistert i ca. 10 år, 
har minimum 10 ansatte og 10 millio-
ner kroner i omsetning. I 2011 har det 
vært 10 medlemsbedrifter i nettverket. 
Flertallet av disse bedriftene er drevet av 
kvinner. I første omgang har fokuset vært 
på bedrifter som er etablert i Buskerud og 
nærområdet, men på sikt ser vi på  

muligheten for å bygge et større nettverk 
– også med internasjonale bedrifter.

Samlinger
Nettverket har hatt 4 samlinger i år, 
med intensjon om å bidra til ytterligere 
utvikling, vekst og synliggjøring for 
medlemsbedriftene - samt skape et rom 
for utveksling av verdifull erfaring de 
imellom. 
•	15. februar -Kvinnovasjons- 

konferansen på Kongsberg.
•	31. mars - Samling hos Synergi Helse 

i Drammen med fokus på stress-
mestring. 

•	31. mai - Samling hos Athene  
Prosjektledelse med vekstutfordringer 
og lederens rolle som tema.

•	01. september - Samling i Børsen med 
tema mediestrategi. 

•	01. november - Samling på Teater-
cafeen med evaluering og workshop 
i fokus.

 
Medlemmene ga uttrykk for at de var 
fornøyd med innhold, form og drifting av 
nettverket. De kom også med konstruk-
tive og gode innspill til temaer og ønsket 
innhold for 2012.

Mentorordning
Høsten 2011 fikk deltakerne i Vekst-
nettverk Buskerud tilbud fra Innovasjon 
Norge om å delta i en mentorordning. 
Dette innebærer at man som deltaker får 
sin egen mentor og deltar på fire  
utviklingsseminarer. 
Programmet gjennomføres av AFF 
(Administrativt forskningsfond ved 
Norges handelshøyskole), og  går over en 
periode på ca ett år.
Noen av medlemmene meldte seg på, og 
er nå med i programmet.

Tina Wågønes, Athene Prosjektledelse, vår 
engasjerte og dyktige prosjektleder i 2011.

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 2011 har arbeidsgruppen bestått av:
Børge Solem (Catapult Film AS), Rune 
Temte (Spindfilm), Jorunn Tveit (Danvik 
Folkehøgskole), Lasse Gulbrandsen 
(Sound Track Productions), Steinar 
Danielsen (Deon),
Samuel Noko (Noko-Filmproduksjon).
Sekretærfunksjonen blir ivaretatt av Arne 
Hjorth, DNF.

Børge Solem representerte Studio 
Drammen i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Spa den 22. juni.

Arbeidsgruppen har hatt seks møter i 
2011. Hovedinnsatsen har vært konsen-
trert om å få hovedkontoret for regionalt 
filmsenter til Drammen. Videre har 
arbeidsgruppen ansvar for gode pro-
grammer til medlemssamlinger.

Regionalt filmsenter – hovedkontoret 
ble lagt til Drammen
De fleste fylkene i Norge er tilknyttet et 
regionalt filmsenter, men fylkene rundt 
Oslofjorden har fremstått som en ”hvit 
flekk på kartet” Fylkene Akershus, Bus-
kerud, Vestfold og Østfold ble enige om å 
etablere et regionalt filmsenter. Kampen 
om hvor hovedkontoret skulle ligge stod 
mellom Fredrikstad, Larvik og Dram-
men. Medlemmene i Studio Dammen 
utviste et stort engasjement med lobby-
virksomhet overfor offentlige myndighe-
ter og styremedlemmer i Viken Filmsen-
ter. Videre ble pressen bevisst brukt for å 
synliggjøre filmmiljøet i Drammen. Det 
var stor glede blant Studio Drammen sine 
medlemmer da det i november måned 
ble klart at Drammen ble valgt som 
hovedkontor for Viken Filmsenter.

Samlinger for medlemmer
Medlemssamlingene er gjennomført i 
samarbeid med Buskerud fylkeskom-
mune.

Samling i Kino City 10. februar
•	Viken Filmsenter og prosessen fram 

mot etablering v/Thea Breivik, Buske-
rud fylkeskommune

•	Norsk Filminstitutt – innblikk i støt-
teordninger v/ avdelingsdirektør Ivar 

Køhn
•	Kortfilmprosjekt «Sandwich» v/ regis-

sør Bjørn Erik Pihlmann Sørensen
 
Samling hos Danvik Folkehøgskole  
27. april
•	Bli kjent med Danvik Folkehøgskole 

v/ rektor Tore Seierstad
•	Innblikk i science-fiction filmen 

”Paul” v/ Arne Kaupang

Samling i Drammens Børs 12. oktober
•	Hovedkontoret til Viken Filmsenter 

kan bli lagt til Drammen v/ Thea Brei-
vik, Buskerud fylkeskommune

•	Hvordan kan Studio Drammen 
medvirke til hovedkontoretablering i 
Drammen?

Studio Drammen ble kjent med ”Paul”  
den 27. april. Animert av Arne Kaupang.
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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  
fellesmøtene har bestått av:
Ann Kristin Vilsvik, Bertel O. Steen  
Buskerud, Hans Erik Kosberg,  
Kverneland Bil Drammen, Jan Lie 
Amundsen, Toyota Drammen og Arne 
Hjorth, DNF. Sistnevnte har sekretær-
funksjonen.

Christian Aakermann representerte 
bilbransjen i DNF sin strategisamling på 
Holmsbu Spa den 22. juni.

Fellesmøter
Det er gjennomført syv fellesmøter for  
medlemmene. Vertskap for møtene har vært:
Kverneland Bil Drammen, Albjerk Bil Lier, 
Toyota Lier, Bilia Lier, Motor Forum  
Drammen.
 

Bilutstillingen «Fritt levert Drammen» 
ble en stor suksess
Utstillingen var bilbransjens «gave» til 
Drammen by sitt 200 års jubileum.
Ordfører Tore Opdal Hansen åpnet 
utstillingen. De besøkende fikk se de siste 
nyheter fra ulike bilmerker samt veteran-
biler. Videre var det kåring av Drammens 
kuleste bil samt tilrettelagte aktiviteter 
for hele familien. Det hele ble avsluttet 
med stor fest for utstillere, sponsorer og 
samarbeidspartnere. 
 

Etterutdanning for bilbransjen ved  
BI Drammen – eksamensfest i  
Drammens Børs
Det var 18 personer som gikk opp til 
eksamen i desember 2010 og alle bestod 
med gode karakterer. I den anledning 
holdt bilbransjen stor eksamensfest i 
Drammens Børs den 10. februar. Festen 
ble sponset av Buskerud Bilbransje-
forening.
 
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.
Behandlede saker
Her følger en oversikt over noen av de 
saker som er behandlet:
•	Felles annonsekampanjer – hvordan 

øke bransjens attraktivitet?
•	Lønnsoppgjøret 2011
•	Viking Drammen – orientering fra 

nye eiere
•	Felles åpningstider
•	Nyheter fra Buskerud Bilbransje-

forening

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

Arbeidsgruppen har i 2011 bestått av:
Roger Gjøvaag (Synergi Helse), Øyvind 
Mørk (Hokksund Rehabiliteringssenter), 
Iris Hesla (St. Joseph Medisinske senter).
Sekretariat Mette Thielemann og Arne 
Hjorth (DNF).
Nils Petter Olsen (ProAktiv Helse)  
representerte nettverket i DNF sin  
strategisamling på Holmsbu Spa  
den 22. juni.
Arbeidsgruppen har hatt åtte møter i 
2011. Gruppen har hatt fokus på  
Samhandlingsreformen som skal settes 
i gang fra 1. januar 2012. Videre har det 
vært viktig å planlegge medlems- 
samlinger med gode programmer.

Samlinger for medlemmer
Samhandlingsreformen har gått igjen 
som en rød tråd i samlingene.

Samling 1. februar i Sundgaten  
selskapslokaler
•	Samhandlingsreformen  

v/ samhandlingsdirektør Eva Håheim 
Pedersen, Vestre Viken Helseforetak

•	Hva skjer i kommunene i  
Drammensregionen i forhold til  
reformen? v/ samhandlingsleder  
Inger Johanne Flingtorp, Drammen 
kommune

•	Hvordan være en god nettverks-
bygger? v/ Nils Petter Olsen, ProAktiv 
Helse

Samling i Idrettens Hus 15. mars
Helsefremmende lederskap v/ Erik  
Slinning og Runar Haugen fraVida+.

Frokostmøte hos Conexus 7. september
Samhandlingsreformen – muligheter 
for offentlig/privat samarbeid? v/ Sigrid 
Thielemann, leder av Komiteen for helse, 
sosial og omsorg i Drammen kommune.

Sommeravslutning 25. mai i  
Drammens Børs  
Foredrag av Øyvind Mørk, Hokksund 
Rehabiliteringssenter, om «Helse på 
grønn resept og av Stig Bruset, Regnbuen 
Helse, om friskehuset som skal stå ferdig i 
oktober måned. 

Nils Petter Olsen, ProAktiv Helse, ledet 
en plenums workshop før det hele ble 
avsluttet med en hyggelig middag.

Drammens Børs 16. oktober -  
samhandlingsreformen
Arbeidsgruppen hadde invitert utvalgte 
bedrifter, kommuner og Høgskolen i 
Buskerud til en idémyldring om hvordan 
offentlige og private aktører sammen kan 
bidra til en best mulig vellykket reform.
Innledningsvis presenterte prosjektleder 
Hilde Holm, Papirbredden Innovasjon, 
spennende prosjekter i Arena Helse-
innovasjon.

Over 10 000 mennesker besøkte bilutstillingen 
på Drammen Havn lørdag 21. mai. 

Sommeravslutningen 25. mai i Drammens 
Børs. 
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El-core  
– Kjernen av elektrobedrifter
Nettverket består av 64 bedrifter innen 
elektroteknisk virksomhet samt Høg-
skolen i Buskerud og BI Drammen.  
Nettverket ble etablert i januar 2004. 
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.

Navneendring fra ETV-nettverket til  
El-core – Kjernen av elektrobedrifter
Studentene Ragnhild Ringnes og Kristine 
Louise Solvik ved Visuell kommunika-
sjon, Høgskolen i Buskerud, har gjort en 
utmerket jobb med nytt navn og en ny 
profil for nettverket.
Med bakgrunn i studentenes arbeider 
byttet ETV-nettverket navn til  
EL-core – Kjernen av elektrobedrifter 
høsten 2011. Samtidig ble nye nettsider 
lansert:  
www.el-core.no

Styremøter - årsmøte
Det er avholdt fem styremøter og 25 
saker har vært på dagsorden. Årsmøtet 
ble holdt i Newton-rom Drammen den 
14. april. Etter gjennomført årsmøte var 
orientering om hovedprosjekt Newton-
rom i Drammen v/ Jostein Holdhus leder 
av prosjektstyret.

El-core på messe
Under Næringslivets Dag på Union Scene 
den 20. september hadde El-core egen 
messestand. 

Industribachelor i elektroteknologi 
4-årig ingeniørutdanning med lønn i 
studietiden for elever med fagbrev innen 
elektro
Fra høsten 2008 startet et nytt bachelor-
studie innen elektrofag ved Høgskolen i 
Buskerud. Studiet er utviklet av  
Høgskolen i Buskerud og El-core.

I 2011 var det hele 26 studenter som 
startet på utdanningen. Et viktig  
utdanningstilbud for å sikre bransjen 
kvalifisert arbeidskraft. 

Offisiell åpning av Newton-rom i  
Drammen – det første i Norge innen 
elektroteknikk
Over 70 personer hadde funnet veien 
til Telthusgt 8 (tidligere Strømsø skole) 
da Newton-rommet ble offisielt åpnet 
31. januar. Åpningen fikk svært god 
pressedekning både fra NRK TV, NRK 
Østafjells og Drammens Tidende.
De første elevene kom til rommet  
17. februar.
Arbeidet med Newton-rom startet i 
2008. Rommet er et undervisningssted 
beregnet på ungdomsskoler og videre-
gående skoler, og har spennende utstyr 
innen fagområde elektroteknikk.  For 
elektrobransjen vil Newton-rommet 
være viktig for rekruttering av fremtidig 
arbeidskraft. 
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 pro-
sjektstyret.

Varehandelgruppen 
Målet med Varehandelgruppen er å 
stimulere til økt samarbeid kjøpesentrene 
seg i mellom og overfor den øvrige vare-
handelen i Drammensregionen. 
Varehandelgruppen 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. Varehandelgruppen rappor-
terer også kvartalsvis omsetningstall og 
julehandel til Drammens Tidende. En 
samling av senterledere fra alle kjøpe-
sentrene i en region, som i Varehandel-
gruppen, er helt unik. 

Varehandelgruppen har i 2011  
jobbet med følgende saker:
•	Erfaringsutveksling 
•	Hvordan utvikler varehandelen i  

Dramensregionen seg?
•	Hvordan kan gruppen sette mer fokus 

på varehandel?

•	Drammens Tidende og varehandel-
stoff

•	Er konkurransesituasjonen mellom 
sentre i og utenfor Drammen et  
problem for gruppen?

•	Handelslekkasje til Sandvika  
Storsenter og andre utenfor regionen

•	Omsetningsrapportering
•	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
Asgeir Svendsen og Christine Wangsnes 
fra Ticon Forvaltning (CC/Torget Vest)
Roy Birger Evensen (fra nov 11) fra Byen 
Vår Drammen
Hans-Petter Tonum fra Drammen 
Næringslivsforening

Varehandelgruppen i DNF gjennomfører også årlig en studietur. I mai 2011 gikk turen til Roma.
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Nettverkene

Logistikknettverk Buskerud
Logistikknettverk Buskerud er et initiativ 
for å videreutvikle Drammensregionen 
og Buskerud som et ledende kompetan-
sesenter innen logistikk i Norge. Rent 
omdømmemessig skal vår region bli 
oppfattet som både effektiv og miljø-
vennlig på logistikk. Bak initiativet står 
Drammen Havn, Handelshøyskolen BI – 
BI Drammen, DNF, NHO Buskerud m.fl. 
Initiativet er støttet av Rådet for  
Drammensregionen (regionale utvi-
klingsmidler). 110 personer fra 85  
virksomheter er medlemmer av  
Logistikknettverk Buskerud.

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 misjon  
(Logistics vision):
Logistikknettverk Buskerud skal være et 
ledende kompetansesenter innen  
logistikk i Norge
Rent omdømmemessig skal Buskerud og 
”Buskerudbyen” bli oppfattet som både 
effektiv og miljøvennlig på logistikk. 

Logistikknettverket skal gjennom gode 
caser og konsepter få frem løsninger som 
kan implementeres i praksis

Samlinger
•	15. februar hos Kid Interiør med sjø, 

bil og bane som hovedtema
•	7. juni hos Kongsberg Maritime 

med logistikk lokalt og globalt som 
hovedtema

•	12. september hos Drammen havn 
med logistikk-knutepunktet havna 
som hovedtema

•	10. november hos BI Drammen med 
kompetanse som hovedtema  

Styringsgruppe
 - Einar Olsen (leder), Drammen Havn
 - Odd-Eivind Gabrielsen,  
Bring Logistics

 - Jarle Klaveness,  
Kongsberg Auto-motive

 - 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 Næringslivsforening

 - Trond Østgaard, BI Drammen

Nettverk for ledere
Ledernettverket  hadde 30 medlemmer 
ved utgangen av året. Disse 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:
Nettverkets leder, Truls Moholdt, Office 
Interiør AS (tidligere Ergo-Teknikk)
Sigrid Hilsen, Papirbredden Innovasjon
Carl Aaby, Extra Servicepartner
Kathrine Kreutzer, Xtra Personell
Ken-Robin Utvik, Kelly Services

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

Temaer i 2011
•	05. januar – Vekst i bedriften v/Carl 

Aaby, Extra Servicepartner
•	02. februar – Rekruttering v/Filip 

Skogstad
•	09. mars – BI Studentsamfunns 

Næringslivsdag på Papirbredden
•	06. april – Ulike lederstiler v/Lars 

Lund Roland, ELAR Consulting 
•	04. mai – Arbeidsrett v/Sven Olav  

Larsen, Advokatfirma Svensson 
Nøkleby

•	01. juni – Økonomi v/Sigmund  
Landaas, PwC med påfølgende  
sommeravslutning i Børsen. 

•	17. august – Sykmelding/orientering 
om IA v/Runar Lie, Arbeidslivs-
senteret NAV

•	07. september – Innføring i LEAN v/
Kristin Haftorn Johansen, Fønix  
Kompetanse og Sven Danielsen, 
Aksena

•	13. oktober - Budsjettering v/Sigmund 
Landaas, PwC

•	02. november – Merkevarer med 
mening v/Tina Wågønes, Flying Pigs 
Consulting

•	01. desember – DNFs  
nettverkssamling med julebord

Hvem passer nettverket for?
 - Daglige ledere evt. distriktsledere med 
juridisk- og eller personalansvar i en 
bedrift.

 - Ledere som har et ønske om å møte 
andre i samme situasjon.

 - Ledere som har ambisjoner og ønsker 
om å utvikle seg i rollen.

 - Ledere som er villige til å sette av tid 
til månedlige møter, og ta aktivt del i 
dialog og erfaringsutveksling.

Lars Lund Roland var gjest ved lunsjmøtet 
 6. april hvor lederstiler var tema.
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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 
2011 har bestått av:
Puk Jegsen (Puk Jegsen Reklame), Sissel 
Slåttedal (Form & Fantasi), Jon Gjerde 
(Wildenschow Entertainment), Ståge 
Marthinsen (A-Å Grafisk Design og 
Reklame AS), Svein Erik  
Francke-Enersen (Allegro Drammen).
Arne Hjorth (DNF) har hatt sekretær-
funksjonen.

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

Ståge Marthinsen representerte  
Kreativ Arena i DNF sin strategisamling 
på Holmsbu Spa den 22. juni.

Frokostmøte i Drammens Børs med stor 
deltagelse
Kreativ Arena inviterte medlemmer og 
andre interesserte til frokostmøte  
8. september. 
Møtet var i samarbeid med DNF,  
Buskerud fylkeskommune, Norfilm og 
Oktan Reklamebyrå.
 
Temaene var:
•	Merkevarebygging  

v/Frode Karlberg, Oktan Reklamebyrå
•	Reklame og Promofilm 

v/ Rune Bjelkarøy, Norfilm
•	QR-koder 

v/ Ann Kristin Sønstelie, Grøseth 
Trykk, Oslo

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

Trendseminar på Pigen Café & Bar  
27. januar
For tredje året stod Kreativ Arena 
for medlemssamling om nye trender. 
Denne gang for våren 2011 og året 2012. 
Trendene ble presentert av Hege Irene 
Torgersen og Maria Prøis Rønneberg fra 
Allegro Drammen.
 
Kreativ samling i Drammens Børs  
1. november
Oppdatering på de siste trender for høst/
vinter 2012/2013 v/ Hege Irene  
Torgersen, Allegro Drammen.  
Kreativitet gjennom ord og poesi v/ Jon 
Mile, daglig leder av Portåsen (bildet).

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 7 
arbeidsmøter i 2011, og består av:

 - Anders Wang (Varme og Bad AS), 
leder av nettverket

 - Ellen Kolstad (Wilh. Kolstad AS)
 - Jan B. Steen (Steen & Lund AS)
 - Svein-Ove Pettersen (Rambøll AS)
 - Stig Møllersen (MulticonsultAS)
 - Hakon Lærum (Utleiesenteret)
 - Heine Lund-Olsen (CowiAS)
 - Jørgen Knätter (Veidekke)
 - Mette Thielemann og Arne Hjorth 
(DNF), sekretariat

Arrangementer: 

22. februar – frokostmøte i Drammens 
Børs.
Møtet startet med bedriftspresentasjoner 
av lokale bedrifter: Holtefjellgruppen og 
Protan. Hovedinnlegg: ”Fremtid for  
byggenæringen” ved Jomar Talsnes  
Heggdal, fra Byggenæringens Landsfor-
bund.

8. november – frokostmøte i Drammens 
Børs, i samarbeid med Buskerudbyen 
og DNF. 
Tema: Attraktive boformer v/Sissel 
Engblom, Asplan Viak. Her er noe av 
innholdet i foredraget:
•	Dagens boligsammensetning i  

Buskerudbyen, hva slags boliger som 
er bygget de siste årene – sett i forhold 

til befolkningssammensetning 
•	Byggetrender ellers på Østlandet, 

tetthetsgrader etc. 
•	Virkemidler for fortetting 
•	Eksempler på hva som er attraktive 

boformer for ulike livsfaser i sammen-
lignbare byområder

Prosjekt:
Nettverket arrangerte studietur til Køben-
havn 7.-8. april.
16 personer deltok på en innholdsrik tur. 
På programmet stod omvisning på  
Rambølls hovedkontor i Ørestaden. 
Kontoret har plass til 2000 ansatte, og har 
et moderne og helsetilpasset konsept. De 
har bevisst satset på trapper fremfor heis, 
som et helsefremmende tiltak. Vi fikk høre 
foredrag om Øresund forbindelsen, hvor to 
alternative løsninger ble utredet samtidig; 
tunnel eller bro, hvor valget falt på tunnel. 
Besøket ble avsluttet med en spasertur/
omvisning i Ørestaden.

Dag to fikk var det lagt opp til omvisning 
på taket av Tivoli Kongress Centre, for å se 
på utvendige anleggsgartnermesterarbeider.  
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. Deltakerne var meget fornøyde 
med turen, og ny studietur står allerede på 
programmet for 2012.

Fra studieturen, besøk og omvisning på  
Rambølls hovedkontor i Ørestaden.
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Drammen Næringslivsforening  

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 kvar-
talsvise møter med den politiske- og administrative ledelsen i 
Drammen kommune. I Kontaktutvalget behandles tyngre  
strategiske saker med betydning for Drammens og ofte  
regionens næringsliv. Det er Drammen kommune som har 
ansvaret for Kontaktutvalget, men DNF har i alle år hatt en 
fremskutt rolle i utvalget og forbereder møtene sammen med 
kommunen. I Kontaktutvalget sitter:
Fra DNF: Formann Trond I. Østgaard, daglig leder Hans-Petter 
Tonum og rådgiver Erik Dalheim (observatør), Roy Birger 
Evensen fra Byen Vår Drammen AS, Per Steinar Jensen fra 
NHO Buskerud, Kim Belaska fra LO Buskerud, Dag Andersen 
fra Eltek (og DNF), Jostein Sveen fra Rica Park Hotel, Christian 
Falk Pedersen fra Ticon, Odd Eivind Gabrielsen fra Bring  
Logistic og Kristin Ørmen Johnsen fra Høgskolen i Buskerud.

Kontaktforum
DNF og nettverkene våre er engasjert i en rekke saker som 
ikke er betydningsfulle nok til å komme inn på sakslisten til 
Kontaktutvalget. Drammen kommune og DNF ble i 2011 derfor 
enige om å etablere et eget forum på administrativt nivå for 
behandling av andre saker. Kontaktforums møter vil også være 
kvartalsvise og legges i forkant av møtene i Kontaktutvalget. I 
Kontaktforum sitter:
Fra DNF: Daglig leder Hans-Petter Tonum, Arne Hjorth og 
Mette Thielemann.
Fra Drammen kommune: Konstituert byutviklingsdirektør  
Bertil Horvli og planlegger Kari Lien. I tillegg kan forumet  
suppleres med deltagere fra DNFs nettverk, eller fra kommunen 
ved behandling av saker hvor det er hensiktsmessig.

Drammenssaker DNF har jobbet med i 2011
Her følger litt om et utvalg viktige Drammenssaker. Noen av 
sakene kan betraktes som regionale, noen regionale saker kan 
betraktes som Drammenssaker og noen saker kan oppfattes som 
begge deler. Se derfor også kapitler Regionale saker på side 4. 

Næringsplan for Drammen
DNF har i 2011 jobbet sammen med Drammen kommune om 
utarbeidelsen av en Næringsplan for Drammen. Det har vært 
nedsatt arbeidsgrupper som jobbet frem et planforslag før  
sommeren. Opprinnelig skulle næringsplanen behandles 
politisk i 2011, men er utsatt for å samkjøres med bystrategi-
prosessen. 

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 søkes integrert i 
bystrategiarbeidet.

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 2011 
gjennomført to hovedkampanjer: En påskekampanje i SE & 
HØR med fokus på omdømme og befolkningsvekst og en høst-
kampanje i Dagens Næringsliv med fokus på næringsvekst.

Tiltaksplan for handel i Drammen sentrum
Det er bred enighet om at et vitalt og levende Drammen 
sentrum er viktig for byen og regionen. Drammen kommune 
har derfor i 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 skal iverksettes i 2012. 
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www.drammen.no

Gepard [Acinonyx jubatus]
Sulten gasellejeger

Noen jaktmarker er bedre enn andre. Drammen er en av dem.
Og ikke uten grunn. År etter år har utallige gasellebedrifter vist at byen har et særdeles godt klima for 
næring og vekst. I tillegg bidrar den strategiske beliggenheten til at Drammensregionen blir mer og mer 
attraktiv, både som arena for næringsvirksomhet og ikke minst som bosted. Lyst til å vite mer? 
Gå inn på www.drammen.no og se hva byen kan tilby deg og din bedrift.
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Bystrategi for Drammen
I byjubileumsåret 2011 lanserte Drammen kommune en  
bystrategiprosess mot neste byjubileum i 2036. Det vil bli lagt 
opp som en bred medvirkningsprosess for næringsliv, lag/ 
forening og befolkningen, også utenfor Drammens kommune-
grenser. DNF har vært tett integrert i prosessen fra dag 1.  Store 
deler av 2012 er planlagt brukt til utarbeidelse, forankring og 
formelle beslutninger for den nye bystrategien. 

Bygaven til Drammens 200-års jubileum
DNF har organisert arbeidet med næringslivets bygave til 
Drammens 200-års jubileum i 2011. Gaven er den inter-
aktive installasjonen Vannpaviljong, formet av den engelske 
vannskulpturkunstneren William Pye. Prosjektet har hatt en 
kostnadsramme på 10 mill kr og 40 aktører fra næringslivet 
har medvirket, DNF med kr. 500.000. Arbeidet har vært ledet 
av en bygavekomite med Knut Smeby som leder og Kathrine 
Kirkevaag som eminent prosjektleder. Bygaven ble overlevert 
kommunen 18. juni 2011 under et eget jubileumsarrangement 
på nye Strømsø Torg, hvor installasjonen også er plassert. 

Noen andre Drammenssaker DNF har jobbet med i 
2011:

•	Byutvikling på Strømsø
•	Utvikling av Sundlandområdet
•	Utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnssonsgate
•	Ny Konnerudnedføring  

(nedre del fra Kreftingsgate til Sundland)
•	P-hus (På Shell-tomta og ved jernbanestasjonen)
•	Mangfoldig boligbygging 
•	Utbygging av Travbanenområdet
•	Markagrensen
•	Drammen som konferanseby
•	Gründervirksomhet (Papirbredden Innovasjon, 

gründersenter, ungdomsbedrifter)
•	Offentlig saksbehandling
•	Taxinæringen

Stiftelsen Børsgården
Daglig leder i DNF er forretningsfører, 
og sekretariatet i DNF tar seg av den 
daglige driften. Stiftelsen Børsgården 
eier Børskvartalet i Drammen sentrum. 
Som forretningsfører har DNF ansvaret 
for alle typer gårdeierfunksjoner. Styret 
har i 2011 bestått av Haakon Fossen 
(styreleder) og Geir Ivar Pettersen, begge 
oppnevnt av DNF, og Jens Petter Hansen, 
Johan Fredrik Bruusgaard og Kari  
Ulleberg.

Drammens Handelskammer
Daglig leder i DNF er forretningsfører. 
Den daglige driften tar sekretariatet i 
DNF tar seg av.  Drammens Handelskam-
mer fungerer som et notarialkontor for 
legalisering av eksportdokumenter som 
opprinnelsesbevis, fakturaer m.m., og 
utsteder tolldokumentet ATA-carnet. 
Styret har i 2011 bestått av Jan T. Røkaas 
(formann), Sjur Lothe og Hans Eid  
Grøholt som er oppnevnt av DNF.

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. Styret har i 2011 
bestått av Jørgen R. Låker (formann) 
og  John Erik Nilsen fra DNF, samt Lajla 
Lamm-Kittelsen.

Drammen Næringslivsforenings 
Stipendiefond
Herunder Johan Bruusgaards Minde.
DNF er sekretariat, og tilrettelegger 
søknader for styret. Fondet som er på 2,1 
mill kr har som formål er å gi studenter 
fra Drammensregionen stipendier for 
studier ved norske eller utenlandske 
høyskoler/universiteter, eller stipendier til 
annen relevant yrkespraksis i Norge eller 
utlandet. Fondet deler årlig ut stipendier 
for om lag 150.000,-. Styret har i 2011 
bestått av Jan T. Røkaas (formann), Rolf 
A. Berg og Kjell Lauritsen, de to sist-
nevnte oppnevnt av DNF.

www.dnf.no
dnf.no er foreningens kanskje viktigste 
kommunikasjonskanal. Her finner man 
oppdatert informasjon om DNF, våre 
nettverk, næringsrådene, våre aktiviteter, 
nyheter og medlemmer. På dnf.no kan 
medlemmene også legge ut presenta-
sjoner av sin virksomhet, film og tilbud 
til andre medlemmer på Markedsplassen, 
som ble lansert i begynnelsen av 2012. 
Internettsidene våre er populære med 
over 5.000 besøkende månedlig.

Infobladet
Dette er foreningens trykte informasjon 
til medlemmene og utkommer med 6 
nummer i året. Her presenteres nyheter 
fra våre nettverk, næringsrådene,  

Drammen, prosjekter og arrangementer. 
Infobladet fungerer også som en reklame 
for DNF, da den ofte legges ut i resep- 
sjoner og plasser hvor andre får  
anledning til å stifte litt bekjentskap med 
oss.

Årets avgangsstudent
To av avgangsstudentene var nominert 
til prisen som ”årets avgangsstudent”. 
En jury med medlemmer fra Drammen 
Næringslivsforening, BIS Drammen 
og BI Drammen kåret Lasse Harrison 
til vinner, og tildelte han DNF-prisen 
i form av et stipend. DNF-prisen som 
årets avgangsstudent gis etter en helhets-
vurdering av faglig innsats, engasjement 
i studentforeningen, i studiemiljøet for 
øvrig og evt. engasjement utenfor skolen.

Oppdrag – stipendiefond – priser - info

Lasse Harrison (th.) mottar DNF-prisen.  
Foto: Henning Aarset, Drammens Tidende.
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Nedre Eiker Næringsråd

Nedre Eiker Næringsråd ble stiftet 10. september 
1999 og er en upolitisk og uavhengig interesse-
organisasjon for næringslivet i Nedre Eiker. 
 
DNF har den administrative ledelsen av næringsrådet. 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 med 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 Elek-
tro 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 Entre-
prenør AS), Liv Marit Olsen, (Mjøndalen Handels og  
Serviceforening) og Trond Anke, (Buskerud Storsenter &  
Krokstad Senter)
Deltagelse fra Nedre Eiker kommune:
Ordfører Elly Therese Thoresen og varaordfører Knut Gjerde 
(fram til kommunevalget), deretter ny ordfører Bent Inge Bye 
og ny varaordfører Turid Solberg Thomassen, rådmann Bengt 
Nystrøm, rådgiver Tor Harald Skaug, kommunalsjef Øystein 
Følstad, konst. fagansvarlig Utvikling Anette R. Bastnes og  
virksomhetsleder Vidar Rolfsrud (fram til 22. september).  
Administrasjon og sekretariat: Arne Hjorth, DNF.

Styremøter
I 2011 har det vært avholdt fire styremøter. Tre av møtene er 
holdt i rådhuset, ett møte er holdt hos Trelleborg Offshore 
Norway AS.

Frokostmøter 
Alle frokostmøtene har blitt avsluttet med et innlegg fra  
ordfører med nytt fra Nedre Eiker kommune.

Frokostmøte i rådhuset 10. februar:
•	Buskerudbysamarbeidet – et langsiktig samarbeid om areal, 

transport og miljø mellom kommunene Lier, Drammen, 
Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg v/ virksomhetsleder 
Vidar Rolfsrud, Nedre Eiker kommune

•	Buskerudbyen sett med næringslivets øyne v/ Erik Dalheim, 
Drammen Næringslivsforening

Frokostmøte i rådhuset 5. mai:
•	Hvorfor er toppfotballen viktig for næringslivet og lokal-

samfunnet? v/ Kenneth W. Karlsen, sports- og administra-
sjonssjef i Mjøndalen Toppfotball

Frokostmøte i rådhuset 22. september:
•	Kommunevalget i Nedre Eiker – hva nå? v/ ordfører Elly 

Therese Thoresen
•	Miljøfyrtårnsertifisering lønner seg v/ Randi Larsen og Anne 

Mette Johansen, Nedre Eiker kommune
•	Årets TV-aksjon – formål Norsk Folkehjelp og minerydding 

v/ Wenche Andreassen Moe, Nedre Eiker kommune

Frokostmøte hos Trelleborg Offshore Norway AS  
10. november
•	Trelleborg Offshore Norway AS – en spennende bedrift i 

Nedre Eiker v/ Tom Vidar Børresen
•	Tanker fra ny politisk ledelse i forhold til næringsutvikling i 

Nedre Eiker v/ ordfører Bent Inge Bye
•	Areal og transportplan for Buskerudbyen – hva er næringsli-

vets behov? v/ Jomar Langeland, prosjekt Buskerudbyen

Første møte med ordfører Bent Inge Bye 10. nov. 2011.

Toppfotballen er viktig for næringslivet v/Kenneth W. Karlsen.
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Prosjekt Buskerudbyen – felles høringsuttalelse  
til planprogram
Nedre Eiker Næringsråd gav sin tilslutning til en felles hørings-
uttalelse som næringsrådene i Buskerudbyen utarbeidet i 
forbindelse med høring til planprogrammet. Dog med en egen 
merknad om at de forskjellige sentra-/tettstedenes karakter i 
Buskerudbyen må hensyntas.

Steinberg stasjon
Signaler om nedleggelse av Steinberg stasjon førte til at nærings-
rådet reagerte med henvendelse både til prosjekt Buskerudbyen 
og til Jernbaneverket. Næringsrådet mente at en opprettholdelse 
av stasjonen var i tråd med Buskerudbyprosjektet, der en av 
hovedmålsettingene er knyttet til klimavennlig transport og et 
arealeffektivt utbyggingsmønster langs eksisterende  
transportknutepunkt. Avslutningsvis anmodet næringsrådet om 
at Steinberg stasjon ble oppgradert slik at den kunne  
opprettholdes som et godt kollektivknutepunkt i en fremtidig 
Buskerudby. 

Rullering av kommuneplan 2010 til 2021 
I 2010 behandlet næringsrådet høringsforslag til kommuneplan. 
Det ble gitt innspill på nødvendigheten av nye næringsarealer 
samt attraktive boligtomter.
Planens arealdel ble vedtatt av kommunestyret den 31. august 
2011 med juridisk virkning fra samme dato. Før denne tid var 
det fra kommunens side brukt mye tid på å komme i mål i 
forhold til mange innsigelser til planen.
 

 

Buskerud Park
Det har vært en løpende og bred orientering i næringsrådets 
styremøter om utbyggingsplanene for Buskerud Park. I løpet 
av året ble alle innsigelser ryddet av veien. Det var derfor noe 
overraskende at Miljøverndepartementet senhøstes besluttet 
å innkalle planen. Det ble umiddelbart igangsatt prosesser fra 
kommunens side for å finne en politisk løsning på saken. En 
endelig avgjørelse vil skje tidligst i 2012.

Offentlige anskaffelser
Med bakgrunn i at små bedrifter har begrenset mulighet til 
å komme i betraktning ved offentlige anbudsprosesser, har 
næringsrådet besluttet at man i 2012 avholder dialogmøte med 
Nedre Eiker kommune og næringslivet. 

Årets bedrift i Nedre Eiker
Næringsrådet har valgt ut en kandidat til ”Årets bedrift” i Nedre 
Eiker. Dette er nytt av året.  
Prisen vil bli delt ut i det første frokostmøte i 2012.
 
Noen av de andre sakene som har vært behandlet i 
næringsrådets møter:
•	Planer for boligutbygging i Åsen
•	En mer næringsvennlig Drammensregion
•	Oppgraderinger i Arbeidergata
•	Prosjekt flomsikring i Nedre Eiker
•	Buskerudbyen og jernbanestrekningen Lier - Kongsberg

Illustrasjon Buskerud Park.
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Lier Næringsråd

Lier Næringsråd (LNR) ble stiftet 18. mars 1997.

I foreningens første vedtekter heter det; ”Lier Næringsråd har til 
formål å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale 
interesser. Lier Næringsråd er partipolitisk nøytralt og skal 
ikke yte støtte til - eller ta i mot økonomisk støtte fra politiske 
partier.”

Fra 1. mai 2003 inngikk LNR en avtale om at DNF vil fungere 
som sekretariat for LNR.

Reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøte 13. april 2010. I § 1 
Navn og formål heter det:

Lier Næringsråd ble stiftet 18. mars 1997, og er en frittstående 
forening. 
Foreningens formål er å fremme medlemmenes og  
Lier-regionens næringsinteresser. 
Lier Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon 
og koordinerende organ for medlemmene, og skal være den 
naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og 
kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.
Lier Næringsråd kan påta seg spesialoppdrag, prosjekter ol.

Siden årsmøtet 24. mars 2011 har styret i LNR 
bestått av:
Leder Sverre Jan Sørensen, Lierbyen Handelsforening
Nestleder Mona Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS
Styremedlem Per Osmund Espedal, Espedal Handelsgartneri
Styremedlem Runar Kristiansen, Eidos AS
Styremedlem Øivind Kristiansen, Learn AB
Styremedlem Ivar Grønn, Grønns Regnskapsservice
Styremedlem Bente Kaarbø Skiaker, Lille Stasjon
 
 
Rolf Klophus ble valgt som styremedlem, men trakk seg straks 
etter årsmøtet pga skifte av arbeidssted utenfor kommunen. 
Varamedlem Øivind Kristiansen rykket opp som styremedlem.

Som sekretær fra DNF møter Mette Thielemann.

I 2011 er det holdt 8 styremøter med 51 saksnummer, samt et 
større antall underpunkter.

Kontaktforum er møtested for den politiske og administrative 
ledelsen i Lier kommune og Lier Næringsråd. I 2011 er det holdt 
4 møter i Kontaktforum med 39 saksnummer. Fra Lier  
kommune møter:
Ordfører Ulla Nævestad / Helene Justad
Rådmann Hans Petter Christensen
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud 
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum
samt fagansvarlige etter behov og saksbehandling

I tillegg til styret i LNR, samt sekretær Mette Thielemann, har 
følgende næringslivsrepresentanter deltatt på enkelte møter i 
Kontaktforum:

Ingunn Brekke, Liertoppen kjøpesenter
Thor Arild Bøhle, Tabas AS
Henrik Holgersen, Aker Solutions AS
Stig Bruset, Regnbuen Helsesenter
Hans Solberg, Lier Regnskapskontor
Kjell Haukeland, BI Drammen

Lier Næringsråd fortsatte sin positive utvikling i 2011, dette 
etter en reorganisering i 2009/2010. Næringslivet i Lier er  
variert, det er få store arbeidsplasser med mange ansatte, det er 
et flertall av mindre bedrifter og mange enkeltforetak. 
LNR har som mål å være en sterk handels- og  
næringslivs-organisasjon for Lier, til medlemmenes beste, og 
som vil kunne være en god og positiv bidragsyter og samar-
beidspartner for de offentlige og politiske beslutnings- 
organisasjoner.
Ved årsskiftet hadde Lier Næringsråd 98 registrerte og betalende 
medlemmer. Styret i LNR legger imidlertid ikke skjul på annet 
enn at man ønsker seg en større medlemsmasse. Dette kan  
bl a oppnås ved de aktiviteter og arrangement som hvert år  
gjennomføres. Jo flere medlemmer, jo mer engasjement, og 
desto flere innspill til hva foreningen bør og må satse på av 
tiltak. 
Som det fremkommer i årsberetningen, har fremmøte vært 
positivt på våre medlemsmøter, selv om vi alltid vil ønske oss 
”enda fullere hus”.

Fra politisk debattmøte på Haugestad 5. september.

Harald Stanghelle, foredragsholder på medlemsmøte 27. september.
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- veien til et sterkere næringsliv!
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Antall saker og temaer tatt opp i styret, i medlemsmøter, pro-
sjekter og/eller i Kontaktforum er mange og varierte. Noen av 
de viktigste har vært: 

•	Fullføringen av Rv 23 fra Dagslett via Linnes til E18.
•	Politisk påvirkning, bl a i forkant av kommunevalget 2011
•	Næringslivets plass i kommuneplan 2009-2020
•	Buskerudbysamarbeidet
•	Stedsutvikling Lierbyen
•	Medlemsverving
•	Foreningens økonomi
•	Opprettelse av www.liernæringsråd.no

Aktiviteter 
Bedriftsbesøk hos Aker Solutions/Aker Subsea AS  
torsdag 10. mars. 
Denne bedriften innen Aker-systemet har utviklet virksom-
heten på Tranby til en av verdens fremste innenfor sitt felt for 
undervannsventiler (X-mas trees), undervannspumper (subsea 
pumps), samt vedlikeholdspakker (workover systems). Ved 
vårt besøk fikk 18 deltakere en interessant omvisning, samt en 
grundig innføring av nevnte produkter.
Utsiktene for disse produkter er lovende og det ventes stor 
aktivitet i de kommende årene. Vi ble fortalt at de forventet å 
ansette ca 100 nye ingeniører.

Medlemsmøte m/ frokost  
torsdag 20. mai på Haugestad. 
Tema denne gang var Rv23 - hovedveisystemet i ytre Lier. Møtet 
var i et samarbeid med Røyken Næringsråd.
Etter et innledende foredrag av Nils Brandt fra Statens Vegvesen 
Buskerud, ble det en rask overgang til en debatt, ledet av Pål A. 
Næss (Lierposten): I panelet satt ordførerne fra Lier og Røyken, 
henholdsvis Ulla Nævestad og Rune Kjølstad, samt Nils Brandt. 

Medlemsmøte m/ frokost  
torsdag 16. juni på Haugestad.
Tema Presentasjon av Næringslivsundersøkelsen 2011 + 
”Næringslivet i Lier de siste 16 år” v/ ordfører Ulla Nævestad.

Politisk debattmøte  
mandag 5. september på Haugestad.
Allerede høsten 2010 startet styret i LNR å påvirke kommunens 
politiske partier mht hva vi mente disse burde skrive i sine 
valgprogram om næringsutvikling etc. Derfor ble det naturlig, 
noen få dager før selve valget, å invitere til en politisk debatt 
med hovedvekt på næring og næringsutvikling; ”Hva mener 
våre politikere om næringslivet i Lier?”. Debattleder var Pål A. 
Næss, som bl a ønsket politikernes svar på ”Hva slags næringsliv 
ønsker man i Lier?” – ”Hvilke betingelser gis næringslivet?”  
– ”Hvordan ta vare på eksisterende virksomheter, samt å 
tiltrekke seg nye?”.
8 partier stilte opp i debatten: Ap, SV, H, Krf, Sp, Venstre, Frp og 
Uavhengige Folkevalgte.
Ca 30 personer var møtt frem i salen, som arrangør hadde vi 
nok forventet noen flere, ikke minst fra næringslivet.

Medlemsmøte m/ frokost  
tirsdag 27. september på Fruene Haugestad
Hovedtema ”Rikets tilstand” v/ Harald Stanghelle
Samt Førstehjelpsundervisning og Netsolutions AS

Medlemsmøte m/ frokost  
tirsdag 15. november på Haugestad 
Hovedgjester: BAMA Industrier AS   +   Liers nye ordfører 
Helene Justad
Samt Bilia Personbil AS og Lille Stasjon

Medlemsmøte  
tirsdag 29. november på Haugestad:
”40.000 nye innbyggere i Buskerudbyen – hvor skal de bo og 
arbeide?”
Med bakgrunn i at det i Buskerudbyen er forventet en vekst 
på 40.000 innbyggere de nærmeste 20 årene i kommunene 
Kongsberg – Lier, holdt Jomar Langeland et grundig og om-
fattende foredrag, bl a med stikkordene Transportutfordringer 
– Næringslokalisering – Attraktive boformer – Attraktiv by- og 
tettstedsutvikling – Lokalisering av framtidens handelstilbud?

Liers kommuneplan 2009 - 2020
LNR har i den utstrekning det har vært mulig, fulgt opp og 
påvirket kommuneplan 2009-2020. Pr i dag ligger planen til 
behandling og godkjennelse i Miljødepartementet, dette pga 
flere innsigelser til planen, samt nødvendige avklaringer bl a 
mht plassering av en evt. godsterminal.
Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide revidert 
kommuneplan for hver ny valgperiode, dette arbeide er allerede 
i gang for Liers vedkommende.

Buskerudbenken og Lier Næringsråd,  
møte på Stortinget om RV23 i juni.
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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 Knut Erik Lippert fram til kommunevalget, deretter 
ny ordfører Jonn Lislelid, rådmann Svein V. Thorgersen og ass.
rådmann Arvid Askø
Arne Hjorth, DNF, har sekretærfunksjonen.

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

Styremøter
I 2011 har det vært avholdt åtte styremøter.

Årsmøte 
Møtet ble holdt på Gamle Frithjof den 19. mai. Knut  
Morkestrand ble gjenvalgt som leder.
I møtet ble det holdt en bred orientering om arbeidet med 
næringsplan for Svelvik, den viktigste saken for næringsrådet i 
2011.
Etter årsmøtet var det foredrag av Jon Mihle, daglig leder av 
Portåsen, ”Å etablere og få det til – hvordan lykkes?”
 

Frokostmøter
Møtene har vært godt besøkt. Det er sendt invitasjoner direkte til 
medlemmene samt at de har vært annonsert 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 3. februar
•	Ny Svelvikvei – fremdrift i forhold til planprosesserv/ Gro 

Ryghseter Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkes- 
kommune

•	Svelvik Produkter AS – en annerledes og spennende bedrift i 
Svelvik v/ daglig leder Gunnar Helgerud

Frokostmøte 14. april
•	Rutetilbud for busser til og fra Svelvik v/ driftssjef Anders 

Aasbø og markedsdir. Trond Myhre, Vestfold  
Kollektivtrafikk

•	”Den gode hensigt” lystspill i Svelvik v/ Trond Besseberg

Frokostmøte 1. september
•	Enneagrammet – et verktøy til inspirasjon og selvutvikling 

v/ Emmy Grytten Gustavsen

Frokostmøte 18. november
•	Fremtidsmuligheter for næringsutvikling i Svelvik 

v/ direktør Dankert Freilem, Rådet for Drammensregionen

Sosial samling og utdeling av næringspris for 
2011 på Gamle Frithjof 8. desember.
Svært mange hadde funnet veien til Gamle Frithjof denne 
kvelden. Høydepunktet var utdeling av Svelvik Næringsråd 
sin næringslivspris for 2011. En svært populær prisvinner ble 
Svelviksposten. Prisen var en akvarell signert Runi Langum. 
Ordfører Jonn Lislelid stod for utdelingen. Et utsøkt måltid, 
underholdning fra Zotora og sosialt samvær avrundet en  
hyggelig kveld.

Et meget engasjerende foredrag av dir. Dankert Freilem.

Bildet fra venstre:
Redaktør Dag Wathne, ordfører Jonn Lislelid og daglig leder Greta 
Sjødahl. Foto: Svelviksposten
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Foran fra venstre: Arne Hjorth (DNF) sekretær, Knut Morkestrand, styrets leder, Sven Myhre (A M Lassen AS) Bak fra venstre: Rådmann Svein V. 
Thorgersen (observatør), Jan Trygve Jensen (Jensen Møbler AS), Katrine Birkelid (Esthetica), Gunvor Besseberg (Villa Rørvik), Gunnar Helgerud 
(Svelvik Produkter AS). Ikke til stede: Daværende ordfører Knut Erik Lippert og ass.rådmann Arvid Askøe. Etter kommunevalget høsten 2011 har 
ny ordfører, Jonn Gunnar Lislelid, gått sinn som observatør i styret. Foto: Svelviksposten. 
 

Næringsplan for Svelvik – stort engasjement fra 
medlemmene
Den viktigste saken for næringsrådet i 2011 har vært arbeidet 
med næringsplan for Svelvik. Høyskolelektor Kjell Haukeland 
ved BI Drammen er engasjert som prosjektleder. Styrings- 
gruppen for prosjektet består av Knut Morkestrand, Kjell  
Haukeland og Arne Hjorth.
Arbeidet startet med en stor kick-off samling i rådhuset 29. 
mars. Første fase var åpen og preget av idémyldring fram til 21. 
juni. Da ble arbeidet organisert i tre grupper:
•	Byutvikling og infrastruktur med Gunnar Helgerud som 

leder
•	Næringsutvikling og infrastruktur med Jan Trygve Jensen 

som leder
•	Profilering/identitetsbygging/branding med Gunvor  

Besseberg som leder 

Gruppenes arbeid er sammenfattet i et spennende dokument 
som skal presenteres i et stormøte på Svelvik Samfunnshus 
torsdag 19. januar 2012.
Engasjementet i arbeidet med næringsplan har vært veldig 
stort fra næringsrådets medlemmer. Svært mange har deltatt i 
arbeidsgrupper og mange har bidratt økonomisk.

Innspill til de politiske partienes valgprogram for 
kommunevalget 2011
Næringsrådet sendte sine innspill til alle politiske partier. 
Innspillene tok for seg viktige elementer for næringsutvikling og 
vekst i Svelvik i kommende fireårs periode.

Vinmonopol til Svelvik
I 2010 søkte næringsrådet AS Vinmonopolet om opprettelse av 
utsalg i Svelvik. Søknaden ble fornyet i 2011. Det var stor glede 
da styret i AS Vinmonopolet høsten 2011 gjorde vedtak om at 
Svelvik får vinmonopol i 2012.

Ny Svelvikvei
Prosesser for å få på plass nødvendig planverk for ny Svelvikvei 
er en prioritert oppgave for næringsråd. Statens vegvesen holdt 
idéverksted 23. august. Knut Morkestrand deltok fra nærings-
rådet.
Det arbeides nå med en mulighetsstudie der flere trasévalg skal 
bli synliggjort.

Nattbuss fra Drammen i tiden før jul som en  
prøveordning
Gode kommunikasjoner er viktig for Svelvik. Det var derfor 
gledelig at næringsrådet fikk til en avtale med UNIBUSS om 
nattbuss Drammen – Svelvik i tiden før jul. Det arbeides for å få 
dette til som et permanent rutetilbud.

Noen andre saker fra styremøtene:
•	Svelvik Næringshage
•	Etablererveiledning i Svelvik
•	UNIBUSS og rutetilbud for pendlere
•	Mottak av næringsavfall på Svelvik Gjenbruksstasjon
•	Prosjekt ”En mer næringsvennlig region”
•	TV-aksjonen 2011
•	Samarbeid Svelvik kommune om næringsutvikling
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Øvre Eiker Næringsråd

En samarbeidsavtale med DNF ble inngått  
16. august 2005.
Gjennom samarbeidet med DNF får medlemmene av Øvre 
Eiker Næringsråd tilgang til DNF sine medlemsaktiviteter. 

Styret 
Steinar Haugerud (Teck-Skotelv AS), leder, Jorund Rønning 
Indrelid (Hobbelstad & Rønning AS), fram til 31. mars, Svein 
Holm Rust (Eiker Næringspark AS), Bertil Hogganvik (Hoggan-
vik Verktøy & Plast AS), Knut Kolberg (Kolberg Gård), Edgar 
Ellingsen (RVS AS), Øyvind Mørk (Hokksund Rehabiliterings-
senter), 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. Nærings-
rådet skal samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle 
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 2011 vært avholdt seks styremøter. 

Møte med Fagkomité 3 – Næring-, miljø og kultur
Møtet ble holdt på rådhuset den 30. november. Hovedtema i 
møtet var den nylig vedtatte  strategiske næringsplan med fokus 
på gjennomføring av planens tiltak samt næringslivets medvirk-
ning. Fagkomité 3 er politisk styringsgruppe for næringsplanen. 
Kommunen har vedtatt å bruke kr 2 mill. på gjennomførings-
prosjekter første år.

Frokostmøter
Det er gjennomført seks frokostmøter med svært godt  
frammøte. Møtene har vært holdt i rådhuset, og er en utmerket 
arena for faglig påfyll og nettverksbygging. I alle møtene har 
ordfører gitt oss siste nytt fra Øvre Eiker kommune og nærings-
rådets leder har informert om aktuelle saker. Noen møter har 
startet med underholdende kulturelle innslag.

Frokostmøte 11. februar
•	Informasjon fra NAV Øvre Eiker v/  leder Hege Østvold 

Vagle
•	Fra første januar trådte den nye pensjonsreformen i kraft.  

Hva innebærer egentlig det? v/  Hilde Nordstoga, Steenberg 
& Plathe AS, Oslo

•	Næringslivsrom ved den nye ungdomsskolen i Hokksund 
v/ Øvre Eiker kommune

Frokostmøte 31. mars
•	Øvre Eiker Lensmannskontor – samarbeid med næringslivet 

v/  lensmann Målfrid Høivik
•	Nav Øvre Eiker - tilbud til næringslivet v/ Astrid Håkonsen 

og Nadia Johnsen, NAV Øvre Eiker

•	Kenyeaprosjekt i Øvre Eiker v/ Steinar Haugerud, leder Øvre 
Eiker Næringsråd

•	Årsmøte i Øvre Eiker Næringsråd

Frokostmøte 19. mai
•	Prosjekt Buskerudbyen v/ prosjektleder Tore Askim 
•	Er trening et effektivt verktøy for forebygging av sykefravær? 

v/  Øyvind Mørk og Geir Eithun, Hokksund Rehabiliterings-
senter

Frokostmøte 6. september
•	En eventyrlig start på dagen v/ Marit Anmarkrud
•	Hva er korrupsjon, hvordan/hvorfor kan det ramme din 

bedrift og dine ansatte? v/ Gro Skaren-Fystro, Transparency 
Internasjonal Norge

•	Øvre Eiker kommune som Fairtrade-kommune v/ Alexander 
Egge

•	Årets TV-aksjon v/ Live Skistad, Øvre Eiker kommune og 
Heintz Strathmann, leder av TV-aksjonen i Buskerud

Frokostmøte 27. oktober
•	Historien bak et kunstverk v/ kunstner Anne Pfeffer  

Gjengedal
•	Areal og transportplan for Buskerudbyen – hva er  

næringslivet behov? v/ Jomar Langeland, prosjekt Buskerud-
byen

•	Ny strategisk næringsplan for Øvre Eiker v/ ordfører  
Ann Sire Fjerdingstad

Frokostmøte 6. desember
•	Anmeldelse av butikktyverier – rutiner ved anmeldelser og 

kameraovervåking som bevis v/ lensmann Målfrid Høivik
•	Gjeldskrise i Europa – hva skjedde og hva blir  

konsekvensen for norske bedrifter? v/ økonomisjef Frode 
Lindbeck, Sparebanken Øst

En eventyrlig start på dagen v/ Marit Anmarkrud på  
frokostmøtet 6. september .
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Sommeravslutning for medlemmene 15. juni  
med landbruk som tema
Det ble både en lærerik og hyggelig kveld som startet med besøk 
hos Egil Hoen. Han fortalte levende om sin landbruksvirksom-
het samt tilleggsnæringer som Eiker BioEnergi AS. Deretter 
gikk turen til Eiker Gårdsysteri der vi fikk orientering om 
virksomheten samt smaksprøver på ysteriets forskjellige utmer-
kede oster. Kvelden ble avsluttet på Volstad gård, der vertin-
nen, Åshild Wolstad, serverte et utsøkt måltid som ble inntatt i 
gårdens nydelige spisestue.

Møte for næringslivet om offentlige anskaffelser
Møtet ble holdt på rådhuset 24. februar. Trine L. Andersen, 
innkjøpsansvarlig i Øvre Eiker kommune holdt en svært god 
orientering knyttet til gjeldende regelverk for offentlige  
anskaffelser.

Prosjekt Buskerudbyen – felles høringsuttalelse  
til planprogram
Øvre Eiker Næringsråd gav sin tilslutning til en felles hørings-
uttalelse som næringsrådene i Buskerudbyen utarbeidet i 
forbindelse med høring til planprogrammet. 

Strategisk næringsplan for Øvre Eiker kommune 
for perioden 2011 til 2015
Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 14. desember.
Overordnet visjon er: Sammen utvikler vi næringskommunen 
Øvre Eiker.
Overordnet mål er: Øvre Eiker er den mest attraktive nærings-
kommunen i nedre Buskerud.
Planen er delt inn i følgende innsatsområder:
Kulturnæringer, landbruksnæringen, handelsnæringen,  
industrinæringen, offentlige virksomheter, næringsarealer og 
kommunal service og tjenesteyting.
For hvert av innstatsområdene er det beskrevet langsiktige og 
kortsiktige mål samt strategiske føringer. Aktivitetene er spesi-
fiserte og ansvarsfordelt.
Næringsrådet har underveis i planarbeidet kommet med inn-
spill og rådets anbefaling om å starte med disse innsatsområder 
er tatt til følge: Næringsarealer, Handelsnæringer og  
Kulturnæringer.

Næringslivsrom ved nye Hokksund ungdomsskole
Skolen skal tas i bruk fra høsten 2012. Skolen vil få et eget 
næringslivsrom og næringsrådet har oppnevnt en arbeids-
gruppe som sammen med skoleledelsen skal komme med 
forslag til innhold og utnyttelse av rommet.

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

Det er gjennomført seks frokostmøter med svært godt frammøte.

I alle frokostmøtene har ordfører Ann Sire Fjerdingstad gitt oss nytt fra 
Øvre Eiker kommune. 
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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

Personlige medlemmer
Trygve Flølo
Einar Andreas Fuglesang
Arne Erik Jordheim
John-Erik Nilsen
Eva Reinholdt
Tommy Album Rørvik
Jo Sellæg
Per Gunnar Selvig

Kollektivt medlem
JCI Drammen

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
Petter Langum

Nøkkeltall
Ved utgangen av 2011 hadde DNF 854 bedriftsmedlemmer mot en målsetning på 900. Dette er 5 færre enn ved forrige 
årsskifte. 78 bedrifter har meldt seg inn i DNF i 2011 og 83 er utmeldt, hovedsakelig grunnet fusjoner, konkurser og 
manglende kontingentinnbetaling. DNF har 4 æresmedlemmer, 8 personlige medlemmer, 15 pensjonist medlemmer 
og 40 studentmedlemmer. 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	•	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	•	Intertrade	Consult	AS	•	Miltronic	AS	•	Nexco	AS	•	Nomi-Import	AS	•	Rune	Kransberg	Agenturer	AS	•	Øvrebø	
Rehabilitering AS
Annen tjenesteyting
ABC	Skadedyrteknikk	AS	•	Accept	Service	Partner	AS	•	Akasien	Begravelsesbyrå	AS	•	Aktiv	Septikservice	AS	•	Alanti	AS	•	Andersen	
Miljø	Konsult	•	Anmarkrud,	Marit	•	Arrcom	AS	-	Eventbyrået	•	Assistent	Partner	AS	•	Athene	Prosjektledelse	AS	•	Begravelsesbyrået	
Drammen	og	Omegn	AS	•	Berger	Bedriftsutvikling	•	Buskerud	Røde	Kors	•	Byen	Vår	Drammen	AS	•	Cinevation	AS	•	Dentrade	AS	
•	Din	Kjøreskole	AS	•	Drammen	Fjernvarme	AS	•	Drammen	Gassverk	(Drammen	Gasværk	AS)	•	Drammen	Renholdspartner	AS	•	
Drammen	Røde	Kors	•	Drammen	Travbane	•	Drammenlyd	•	Eiker	Trafikkskole	AS	•	Eiker	Vekst	AS	•	Elbas	AS	•	Energiselskapet	Bus-
kerud	AS	•	Finn’s	Ramme	og	Reisetjenester	•	Fossen	Takst	•	Funder	Renovasjon	•	Glassmester	Norgren	•	Hellum,	Eivind	•	Hokksund	
Båt	og	Camping	AS	•	Homannsberget	Camping	•	IKT-Industri	og	Kompressor	Tjenester	AS	•	Illustrasjonshuset	Marianne	Loraas	•	
Insider	AS	•	Josefsson	Frisør	•	Kaos-opperatørene	•	Kari	Ulleberg	Glass	AS	•	KIS-ØST	AS	•	Kjernehuset	i	Lier	•	Klassiske	Gylne	Snitt	
•	Knut	Nævra	Spyleservice	•	Komponisten.no-Trond	Nilsen	•	Learn	AS	•	Lierbyen	Handelsforening	•	Magasinet	Drammen	AS	•	
Maygunn	Riis	Billedkunst	•	Mjøndalen	Handels-	og	serviceforening	•	Model	Day	Studio	AS	•	Niscayah	AS	avd.	Buskerud	•	Nokas	AS	
•	Norsk	Gjenvinning	AS	•	Norsk	Golfutvikling	AS	•	Norsk	Møteforum	•	Ole	Gunnar	Vinger	Studentbedrift	•	Papirbredden	Innovasjon	
AS	•	PartyPlanner	•	Prosec	AS	•	Prosec	Sørøst	AS	•	Securitas	Buskerud	•	Sikkerhetsbutikken.net	DA	•	Sissels	Dans	•	Sniper	Paintball	
AS	•	Solvask	A/S	•	Sporingspartner	AS	•	Strømsgodset	Toppfotball	•	Svelvik	Musikkorps	•	Svelvik	Produkter	AS	•	Sønstrød	Fotografene	
-	Arild	og	Pia	•	Team	Event	Booking	ANS	•	TT	Foto	Torbjørn	Tandberg	•	Utleie	Partner	AS	•	Vindusgalleriet	•	Øyens	Musikkforetak	
Arkitekter
Annet	Format	AS	•	Arkitektfossland	AS	•	Arkitektgruppen	Drammen	AS	•	Arkitektstua	AS	•	COWI	AS	•	DRMA	AS	•	Innom	Interiør-
arkitekt	AS	•	Plankompaniet	AS	•	Solli	Arne	Finn	Sivilarkitekt	AS		
Bankvirksomhet
DNB	Bank	ASA	•	DnB	Bank	ASA	(Svelvik)	•	Fokus	Bank	•	Gjensidige	Nor	Lier	•	Handelsbanken	•	Nes	Prestegjelds	Sparebank	avd.	
Drammen	•	Nordea	•	SpareBank	1	Drammen	•	Sparebank	1	Modum	•	Sparebanken	Øst	
Bemanningsbyrå
Adecco	Norge	AS	•	Arbeidskollega	AS	•	Backup	Personell	Drammen	•	Bjørg	Fjell	AS	•	ELAN	•	Elite	Service	Partner	AS	•	G&P	Rekrut-
tering	AS	•	Habberstad	AS	avd.	Drammen	•	Headhunter-Agency	Norge	AS	•	ISS	Personalhuset	AS	•	Job2mobile	AS	•	Jobzone	Buske-
rud	•	KonPro	AS	•	Manpower	AS	Drammen	•	PedagogHuset	as	•	Personal	Utvelgelse	Drammen	AS	•	Proffice	AS	•	Rekruteringshuset	
Mork	AS(Svelvik	næringsråd)	•	Rekrutteringshuset	Mork	AS	•	TEMP-TEAM	AS	•	Xtra	personell	Norge	AS		
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Bil og motor
Albjerk	Bil	Drammen	AS	•	Arctic	Trucks	Norge	as	•	Auto	Materiell	AS	•	Autoassistance	AS	•	Autoutstyr	AS	•	BB	Lakk	og	Mekanisk	
Verksted	AS	•	Bertel	O	Steen	Buskerud	AS	•	Bilia	Personbil	AS	•	Bybilen	AS	•	Drammen	bilglass	AS	•	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	•	Norsk	Scania	AS	avd.	Drammen	•	Park	Bilutleie	AS	•	RSA	•	SB-Verksted	•	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	•	Andersen	Miljø	Konsult	
•	Arbo	Entreprenør	AS	•	AS	Eiker	Damsag	&	Høvleri	•	Bermingrud	Entreprenør	AS	•	Beslagteknikk	AS	•	BL	KLIMA	•	Blücher	AS	•	
Bolig	Consult	AS	•	Bra-Tek	AS	•	Brucon	AS	•	Brødrene	Samuelsen	AS	•	Buskerud	Blikk	&	Sveis	AS	•	Buskerud	Ferdigplen	AS	•	Buske-
rud	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	•	DEMAnor	as	•	Design	&	3	interiør	AS	•	
Drammen	Drift	KF	•	Drammen	Isolering	og	Blikk	•	Drammen	Lift	Utleie	AS	•	Eiker	Grøntmiljø	as	•	Eivind	Haukjem	AS	•	Element-
montasje	•	Finn	Tek	AS	•	Follohus	Vest	AS	•	Fossum	Bygg	AS	•	Frøiland	AS	Helge	•	Gevelt	Grustak	&	Entreprenør	AS	•	GK	NORGE	
AS	•	Glassmester	Christoffersen	AS	•	Gravograph	Norge	AS	•	H	B	Motzfeldt	&	Sønn	AS	•	Haki	AS	•	Hamre	og	Kristensen	AS	•	HCR	
Drift	AS	•	Head	Bygg	og	Elektro	AS	•	Hobbelstad	&	Rønning	AS	•	Hobro	Bygg	AS	•	Holtefjell	Totalentreprenør	AS	•	Honeywell	Life	
Safety	AS	•	Hovland	Sag	AS	•	Industribelegg	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	Ingeniørfirmaet	L.S.Solland	AS	•	Isachsen	Entreprenør	
AS	•	Ivar	Tanum	Entreprenør	AS	•	JH	Interiør	AS	•	Johnsrud	Anleggsdrift	AS	•	Kaare	Mortensen	Buskerud	AS	•	Kaare	Skallerud	AS	•	
Konnerud	Rør	AS	•	LIER	GRAVING	OG	TRANSPORT	A/S	•	Lindum		AS	•	Låsgruppen	AS	•	M	Bygg	AS	•	Malermester	Buer	Dram-
men	AS	•	Malleus	Maskin	AS	•	Maskinentreprenør	Gjermund	Hellum	•	Mocom		AS	•	Molior	AS	•	NBBO	Byggtek	AS	•	Nordisk	Sprøy-
tebetong	AS	•	Nordisk	Varme	og	Sanitær	AS	•	Norsk	Kranpartner	AS	•	Norske	Ventiler	AS	•	Nynäs	AS	•	Nøste	Entreprenør	AS	•	OBAS	
AS	•	OKK	Entreprenør	AS	•	Oras	AS	avd.	Buskerud	•	Partner	Entreprenør	AS	•	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	•	Steen	&	Lund	AS	•	Stenseth	&	RS	Entreprenør	AS	•	Stilbygg	og	Eiendom	AS	•	Støa	håndverk	
AS	•	Svein	Roar	Andersen	AS	•	Sweco	Norge	AS	•	Thorgeir	Hellum	•	Titanprodukt	AS	•	Tools	Momentum	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	•	Yit	Building	Systems	as	•	Norgips	Norge	AS	•	Multiconsult	AS	
Eiendom
AC	Nor	Gruppen	ASA	•	Andersen	Eiendomsselskap	AS	•	Aqua	Power	•	Arkato	Eiendom	AS	•	Arken	Eiendom	ANS	•	Arve	Gudbrand-
sen	Invest	AS	•	Boligbyggerlaget	USBL,	avdeling	Lier	•	Brække	Eiendom	•	Buskerud	Eiendomsmegling	AS	•	Buskerud	Næringsmegling	
AS	•	Christensen	Eiendom	AS	•	Cibora	Eiendom	AS	•	Dialog	Eiendomsmegling		AS	•	DnB	NOR	Eiendom	•	Drammen	Bolig	AS	•	
Eidos	Eiendomsutvikling	AS	•	Eiendomsmegler	1	Buskerud	Vestfold	AS	•	Eiendomsmegler	Dahl	AS	•	Eiendomssenteret	AS	•	Eiker	
Eiendomsutvikling	AS	•	Eiker	Næringspark	AS	•	Fevang	AS	•	Hobbymann	Eiendom	AS	•	Jensen	Eiendomsutvikling	AS	•	Kirkeng	
Eiendom	AS	•	Kjemprud	gård	AS	•	Krogsveen	AS	avd.	Drammen	•	LIER	GRAVING	OG	TRANSPORT	A/S	•	Marienlyst	Eiendom	AS	
•	Mikkelsen	as	•	Mocom		AS	•	Mork	&	Partners	AS	•	Nedre	Buskerud	Boligbyggelag	•	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	Børsgården	•	Strøm	Gundersen	AS	•	Svenningsen	Eiendom	A/S	•	Sørvangen	
Næringspark	•	Tabas	Eiendom	AS	•	Ticon	Eiendom	AS	•	Tomtegata	36	AS	•	Union	Eiendomsutvikling	AS	•	Utleiemegleren	Drammen	
AS
Elektro
A.M.Lassen	AS	•	ABB	AS,	Divisjon	Power	Products,	Transformatorer	•	Abicon	Elektro	AS	•	Arro	Elektro	AS	•	ASI	Automatikk	AS	•	
Assistent	Partner	AS	•	Avotech	AS	•	BDM	Elektro	AS	•	Beijer	Electronics	AS	•	Bravida	Buskerud	•	Drammen	Kuldeteknikk	AS	•	EB	
Elektro	AS	•	EB	Energimontasje	AS	•	ECT	AS	•	Elektrisk	Husholdning	og	Maskinserv.	AS	•	Elektrisk	Produktion	AS	•	Elektro-Installa-
sjon	A/S	•	Eltek	ASA	•	Endress+Hauser	AS	•	Five	Elektro	AS	•	Garo	AS	•	Generator	Solutions	AS	•	Head	Bygg	og	Elektro	AS	•	Honey-
well	Life	Safety	AS	•	Industri-Elektro	AS	•	Ing.	Mosness	Norstad	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Jeppesen	
Installasjon	•	Kantech	AS	•	L3	Communications	Valmarine	AS	•	luxdesign	AS	•	Miltronic	AS	•	Nopek	Elektro	AS	•	Norsk	Display	AS	•	
OEM	Automatic	AS	•	Olle	Storholt	Consulting	•	Otra	Norge	A/S	•	Parlock	AS	•	Power	Control	AS	•	Rac	Tech	AS	•	Rambøll	Norge	AS	•	
Teksal	Øst	AS	•	Thoresen	Ove	E.	Installatør	AS	•	Vardar	AS	•	Wilh.	Kolstad	AS	•	Øvre	Eiker	Energi	AS
Finansiell tjenesteyting
Conecto	AS	Avd.	Drammen	•	Cougar	Invest	•	Danoco	AS	•	DNB	Livsforsikring	•	EFR	AS	•	Formuesforvaltning	Norge	AS	•	FRAM	
Fondene	AS	•	Gjensidige	Forsikring	BA	•	Green-Utengen	AS	•	IC-Finance	AS	•	Kapitol	Forsikringsmegling	AS	•	Kredinor	•	Santander	
Consumer	Bank	AS	•	SG	Finans	AS	•	Strøtvet	AS	•	Tryg	Forsikring		•	Virtus	Securities	AS
Grafisk prod./forlagsvirksomhet
ActiveWEB	•	Aktiv	1	AS	•	Allkopi	AS	•	Buskerud	Digitaltrykk	AS	•	Elektronisk	Undervisningsforlag	AS	•	Godt	Sagt		•	Harald	Lyche	
Holding	AS	•	Lier	Kopi	&	Trykk	AS	•	Pur	Design	•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Saturn	Kommunikasjon	AS	•	Serimaster	AS	•	Signus	AS	•	
SKILT	design	as		•	Spekterfoto	•	Teko	Print	&	Kopi	AS	•	Trykkservice	AS	•	Zoom	Grafisk	AS
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Helse
Ad	Lib	Helse	og	Utvikling	•	AktivFot	AS	•	ARENA	HELSE	•	Brage	Medical	AS	•	Bragernes	Behandlingssenter	•	Buskerud	Bedriftsi-
drettskrets	•	Buskerud	Teknisk	Ortopedi	AS	•	Drammen	Golf,Imjelt	Pitch	og	Putt	AS	•	Drømmeland	Spa	og	Velvære	•	Eikholt	•	Elixia	
Drammen	•	EMMY	Motivasjon	&	Mestring	AS	•	Førstehjelpsundervisning	Svein	Balsgård	•	Guts	•	Helse	Konsult	AS	•	Helsevekst	
Medikal	AS	•	Hjelp	24	as	•	Hokksund	Rehabiliteringssenter	•	Impuls	Hår	og	Velvære	•	Josefsson	Utvikling	AS	•	LettereHELSE	•	
MOOV	AS	•	MSD	(Norge)	AS	•	Orthodont	AS	•	ProAktiv	Helse	Da	•	Samtale-Partner	v/	Kristi	Jøndahl	•	SATS	Drammen	AS	•	Sports	
Club	Akropolis	As	•	St.	Joseph	Medisinske	Senter	•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen	•	SUPERTAN	AS	•	Synergi	Helse	AS	•	TR1	•	
Uloba	BA	•	Vestre	Viken	HF	•	Villa	Skaar	AS	•	Øvrebø	Rehabilitering	AS	
Hotell- og restaurantvirksomhet
Børsen	Festlokaler	&	Catering	•	Cafe	Bjørge	•	Clarion	Collection	Hotel	Tollboden	•	Comfort	Hotel	Union	Brygge	•	Condelica	AS	
•	Cool	Cat	Company	AS	•	Drammen	Skutebrygge	•	First	Hotel	Amassadeur	•	Fredfoss	Konferansesenter	AS	•	Fruene	Haugestad	•	
Gamle	Frithjof	AS	•	Gamle	Frithjof	AS	avd.	Hotvet	Gård	•	Glass	•	LA	VIDA	Tapas	Revolucion	•	Marche	Bistro	•	Norgescatering	AS	•	
Rica	Park	Hotel	Drammen	•	Sanden	Hotell	AS	•	Sibu	Cafe	Papirbredden	AS	•	Smått	Godt	•	Sofus	&	Oscar	AS	•	Sportskafeen	ÅIF	AS	•	
Teatercafeen	Drammen	•	Villa	Rørvik	•	Åspaviljongen	AS
IKT
ActiveWEB	•	Addovation	AS	•	AdiTech	AS	•	Atea	AS	•	Auke	Consult	•	Autra	AS	•	Bibliotekservice	AS	•	CBA	Consultants	AS	avd.	
Drammen	•	Click	Media	AS	•	Complete	IT	&	Tele	AS	•	Conexus	AS	•	Datacompaniet	AS	•	Dataservice	Andre	Sveen	•	DDD-3D	
Norway	/	Sikker	Strek	•	Dulram	AS	•	EB-Kontakt	AS	•	EB-Kontakt	AS	(Svelvik)	•	Eiker	IT	•	Emergeit	AS	•	Evcon	AS	•	FotoPhono	AS	
•	Ganske	Enkelt	AS	•	Get	avd.	Asker	og	Buskerud	•	IKT	Axxess	AS	•	Ingeniør	Ivar	Pettersen	AS	•	IPLink	AS	•	ISPHuset	Nordic	AS	•	
Itum	AS	avd.	Drammen	•	Job2mobile	AS	•	L3	Communications	Valmarine	AS	•	Luminus	Webkom.	AS	•	MDS	Norge	AS	•	Mobildata	
Drammen	AS	•	Modern	Software	Group	AS	•	NetCom	at	Work	avd.	Drammen	•	NetSolution	AS	•	Nordialog	Drammen	•	Norsk	
Radiokommunikasjon	AS	•	Omninett	AS	•	Peritus	AS	•	Pragma	as,	Avdeling	Drammen	•	QualiSoft	AS	•	R&M	(Reichle	&	De-Massari)	
•	Ravn	Studio	AS	•	Relacom	AS,	avd.Mjøndalen	•	Relation	Networks	Braarud	•	Rune	Johnsen	Consulting	•	Signal	Teknikk	AS	•	Singh	
Web	&	IT	•	Siteman	AS	•	SoftwarePartner	•	Teknisk	Support	•	Telekjøp	Drammen	AS	•	TeleMeny		•	Teneo	Data	AS	•	to-be-more	as	•	
Vitari AS
Import
ATM	Brovig	AS	•	Autohandel	Bedarf	Norge	AS	•	Cavotec	Norge	AS	•	Crown		Imperial	Norge	AS	•	Esthetica	•	Freuchen	Import	•	Hob-
bysport	AS	•	Intertrade	Consult	AS	•	Nomi-Import	AS	•	Park	og	Kombimaskiner	AS	•	Savile	Row	AS	•	WE	Care	Produkter	
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	•	Design	&	3	interiør	AS	•	Dias	AS	•	Draka	
Norsk	Kabel	AS	•	Drammen	Slip	&	Verksted	A/S	•	EB	Kraftproduksjon	AS	•	EB	Nett	AS	•	Hellefoss	AS	•	Hellik	Teigen	AS	•	Hogganvik	
Verktøy	&	Plast	AS	•	HTS	Maskinteknikk	AS	•	H-vinduet	Fjerdingstad	AS	•	Jason	Enginering	AS	•	Jensen	Møbler	•	JR	Automasjon	AS	
•	L3	Communications	Valmarine	AS	•	Lindum		AS	•	Lyche	Konvolutt	AS	•	Metalock	Industrier	AS	•	Mills	DA	avd.	Drammen	•	Nefab	
Packaging	Norway	AS	•	Nemo	Technology	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	•	PG	Construction	AS	•	Poly-
gon	Drammen	v/Buskerud	Skadebegrensing	AS	•	Prosess-Styring	A/S	•	Protan	AS	•	Rani	Plast	AS	•	Repant	ASA	•	Saxi	Industrier	AS	•	
SCA	Hygiene	Products	AS	•	SKILT	design	as		•	Star	Maling	og	Lakkfabrikk	AS	•	Stenqvist	AS	•	Svea	Maskiner	AS	•	Svelvik	Maskin	AS	
•	Teck-Skotselv	AS	•	Teknisk	Produksjon	AS	•	Teksal	Øst	AS	•	Titanprodukt	AS	•	Trelleborg	Offshore	Norway	AS	•	Trioplast	AS	•	Vinn	
Industri	Drammen	AS	•	Metallhuset	Bergsøe	A/S
Konsulentvirksomhet
Ad	Lib	Helse	og	Utvikling	•	Aksena	AS	•	Andersen	Miljø	Konsult	•	Aristo	•	ASI	Automatikk	AS	•	Athene	Prosjektledelse	AS	•	Aud	
Halvorsen	Interiørdesign	•	Berger	Bedriftsutvikling	•	Bra-Tek	AS	•	C	Consult	•	Castor	Kompetanse	•	CR	Group	AS	•	Drammen	Kalku-
lasjon	ANS	•	Driv	Inkubator	AS	•	Dulram	AS	•	Effectum	AS	•	Eikholt	•	El	&	Messeservice	AS	•	EM	teknikk	AS	•	Energisparhus	Norge	
AS	•	Erik	Dalheim	Rådgivning	•	ESP	EierSkifteProsess	DA	•	Etablererkompetanse	•	eye4it	ans	•	FotoPhono	AS	•	Fønix	Kompetanse	
AS	•	Ganske	Enkelt	AS	•	Golder	Associates	AS	•	Gunn	Beate	Reinton	Rulnes	•	Habberstad	AS	avd.	Drammen	•	Headhunter-Agency	
Norge	AS	•	Heitmann	PLUS	AS	•	Human	Result	•	HWG	Realist	Drammen	AS	•	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	•	Klar	Kommunikasjon	Kathrine	Kirkevaag	•	Kløvig,	Eyolf	Soot	•	Kompetansehuset	Imente	Drammen	AS	•	KonPro	AS	•	
Lauritzen	as	•	Lifeliving	•	LM-Systemer	AS	•	Lotech	Consulting	AS	•	MetaC	as	•	Morkestrand,Knut,bedriftsrådgivning	•	NewCad	AS	•	
Nofas	Management	AS	•	Norsk	Møteforum	•	Novum	Consulting	AS	•	Olle	Storholt	Consulting	•	Pedagog	Til	Tjeneste	•	PedagogHuset	
as	•	Pragma	as,	Avdeling	Drammen	•	PricewaterhouseCoopers	AS	•	Prosjektcompaniet	AS	•	Punsj	DA	•	QualiSoft	AS	•	Railway	Mana-
gement	Services	AS	•	Rambøll	Norge	AS	•	Regnskapsfører	1	•	Relation	Networks	Braarud	•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Rørleggermester	
Lars	Gulbrandsen	•	Samtale-Partner	v/	Kristi	Jøndahl	•	Singh	Web	&	IT	•	Siv.	Ing.	Stener	Sørensen	AS	•	SKJ	Consult	•	SoftwarePartner	
•	Spekter	Lysdesign	•	Spekterfoto	•	Sweco	Norge	AS	•	Teknisk	Support	•	Teneo	Data	AS	•	TQM	Kvalitetspartner	AS	•	Vasshella	AS	•	
Veritech	AS	•	Vitari	AS	•	Wilberg	Management	AS	•	Yttreeide	AS	•	CityProsjekt
Kultur
Arrcom	AS	-	Eventbyrået	•	Brageteatret	AS	•	Drammen	Kino	AS	•	Drammen	Museum	•	Drammen	Operakor	•	Drammen	Scener	AS	•	
Gulden	Kunstverk	AS	•	Illustrasjonshuset	Marianne	Loraas	•	Kolberg	Gård	•	Sand	Entertainment	
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Markedsføring- og reklame- og media
Aktiv	1	AS	•	Allegro	Drammen	AS	•	Apasje	DA	•	Appell	Reklamebyrå	•	Arrcom	AS	-	Eventbyrået	•	A-Å	Reklamebyrå	•	Bjørns	Mar-
keting	•	Brix	&	Berg	AS	•	Catapult	Film	AS	•	Chills	AS	•	DEON	•	Design	160	Maria	Fjeldvær	•	Drammens	Tidende	•	EB-Kontakt	AS	
•	Faktureringsservice	sør	as	•	Form	&	Fantasi	•	FotoPhono	AS	•	Godt	Sagt		•	Gunn	Beate	Reinton	Rulnes	•	H.	Kulberg	Profilbyrå	AS	•	
HSW	Gulskogen	AS	•	Klar	Kommunikasjon	Kathrine	Kirkevaag	•	Lierposten	AS	•	Luminus	Webkom.	AS	•	Media	Direct	Norge	AS	•	
Morten	Halvorsen	AS	•	Mosaikk	Reklame	AS	•	Nelstrøm	Dekor	AS	•	Norfilm	AS	•	Oktan	Øst	AS	•	Oluf	Kolbjørn	Mortensen	•	Pragma	
as,	Avdeling	Drammen	•	Puk	Jegsen	Reklame	•	Punsj	DA	•	Pur	Design	•	Ravn	Studio	AS	•	Rayon	Visual	Concepts	AS	(designbyrå)	
•	Roy’s	Pressetjeneste	•	Saturn	Kommunikasjon	AS	•	Serimaster	AS	•	Signus	AS	•	Singh	Web	&	IT	•	Siteman	AS	•	SKILT	design	as		•	
Spekterfoto	•	SUPERTAN	AS	•	Svelviksposten	•	Tastetrykket	Design	og	Reklame	•	Text	&	Design	AS	•	Tibe	Drammen	•	TIBE	PR	•	to-
be-more	as	•	TV	Buskerud	as	•	Vulkan	media	AS	•	Wessel-Berg	Profilering	•	Zoom	Grafisk	AS	•	ActiveWEB
Offentlig
Direktoratet	for	økonomistyring	region	Drammen	•	Lier	Asvo	AS	•	NAV	Arbeidslivssenteret	i	Buskerud	•	NAV	Drammen	•	NAV	Lier	•	
NAV	Øvre	Eiker	•	Rådet	for	Drammensregionen	•	Stiftelsen	Kirkens	Bymisjon	Drammen	•	Øvre	Eiker	Kommune
Regnskap/Revisjon
AC	Regnskap	DA	•	Accepta	AS	•	Account	Line	AS	•	Accountor	Drammen	AS	•	Accuro	Regnskap	AS	•	Amesto	AccountHouse	AS	•	
Andersen	Regnskap	&	Bedriftsrådgivning	AS	•	Arken	Økonomitjeneste	AS	•	AT	Regnskap	AS	•	Balanse	Regnskapsbyrå	•	BDO	AS	•	
Conduco	AS	•	Deloitte	AS	•	Din	Revisor	AS	•	DMC	Regnskap	AS	•	Drammen	Data	AS	•	Drammen	Revisjon	AS	•	Ernst	&	Young	AS	
•	Follestad	Regnskap	AS	•	Grønns	Regnskapsservice	AS	•	IC-Finance	AS	•	Inter	Revisjon	Drammen	AS	•	Kopstad	og	Kure	Revisjon	
AS	•	Lier	Regnskapskontor	as	•	PricewaterhouseCoopers	AS	•	Regnskapsbyrået	AS	•	Regnskapsfører	1	•	Revisjonsgruppen	Drammen	
AS	•	Revisorkollegiet	AS	•	Steen	&	Jensen	Økonomi	AS	•	Svein	Larsen	Revisjon	AS	•	Svelvik	Regnskapskontor	AS	•	Thor	Ivar	Tangen	
•	Visma	Services	Norge	AS	•	ØkonomiBistand	Regnskap	AS	•	Økonomistyring	AS	•	Økonor	Drammen	•	Økonor	Lier,	Røyken	og	
Hurum - Hurum Regnskap AS 
Reisebyrå
Berg-Hansen	Reisebyrå	AS	•	Buss-	og	Reise-Service	AS	•	Heyerdahl	Turbilservice	•	JRK	Turbusser	AS	•	Pyramidene	Reiser	AS	•	Reise-
companiet	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	•	Drammen	Havn	•	Drammen	Taxi	BA	•	Dvc	Budbiler	•	H.Strøm	AS	•	Hofmann	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	•	Scandinavian	Shipping	Drammen	AS	•	
Schenker	AS	•	Statnett	Transport	AS	•	Svensrud	Transport	AS	•	Tollpost	Globe	AS	avd.	Drammen	•	Transportmegleren	AS	•	Trans-
portsenteret	A/S	•	Utengen	Transport	as	•	Vegfinans	AS	•	ViaBaltic	Norge	AS
Utdanning
Akademiet	Drammen	as	•	Arbeidsinstituttet	Buskerud	•	BIS	Drammen	•	Danvik	Folkehøyskole	•	EMMY	Motivasjon	&	Mestring	AS	
•	Folkeuniversitetet	Sør-Øst	•	Handelshøyskolen	BI	Drammen	•	Høgskolen	i	Buskerud	•	Kompetansehuset	Imente	Drammen	AS	•	
Lifeliving	•	Målrettet	Kompetanse	AS	•	Opplæringskontoret	for	Industribedrifter	i	Buskerud	•	PedagogHuset	as	•	Reaktorskolen	AS	•	
St.	Hallvard	videregående	Skole	•	Studentsamskipnaden	i	Buskerud	•	Åssiden	videregående	skole
Varehandel-detalj-engros
ALFA	Solskjerming	•	Arctic	Trucks	Norge	as	•	Arne	Skarra	AS	•	ASKO	Drammen	•	Aulie	Lompebakeri	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	•	
Brudepikene	AS	•	Buskerud	Storsenter	Drift	AS	•	Bånsull	•	Canon	Business	Center	Buskerud	•	CC	Varehus	Senterforening	•	Centrum	
Optikk	•	Christine	Tekstil	og	Brukskunst	•	Coop	Obs!	Buskerud	Storsenter	•	Crown		Imperial	Norge	AS	•	Culina	-	Sverre	H	Lageraa-
ens	Eftf	AS	•	Cutshim	Frisør	&	Negler	v/Frisør	Jorun	Mandt	Johnsen				•	Da	Nor	Produkter	AS	•	Dokumentpartner	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	•	Ergo-Teknikk	AS	•	Erling	Sande	A/S	•	Eugen	Ellingsen	AS	•	Falk	Møbler	AS	
•	Flisgiganten	interiør	import	AS	•	Floriss	Blomster	Svelvik	•	Fretex	AS	•	G.	K.	Melsom	A/S	•	Godslageret	Brukthandel	ANS	•	G-Tex	
•	Halvorsen	Holding	AS	•	Helsevekst	Medikal	AS	•	Holmestrand	Byggsenter	AS	avd.	Krokstadelva	•	Honeywell	Life	Safety	AS	•	HSW	
Gulskogen	AS	•	Høyer	AS	•	Ide	&	Inspirasjon	AS	•	Impuls	Hår	og	Velvære	•	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	•	Lauritzen	as	•	Lier	Blomster	atelier	•	Lille	Stasjon	V/	Skiaker	•	Localmarkets	
Nordic	AB	•	Lothe	AS	•	Matfikseren	Anette	Rydståle	•	Maxbo	Ivar	Haugen	AS	•	Maxbo	Stormarked	Lier	AS	•	Meny	Union	Brygge	•	
Mylna	Gruppen	AS	•	Nefab	Packaging	Norway	AS	•	Nomi-Import	AS	•	Nora	Norway	AS	•	Norli	Libris	AS	•	Norsk	Radiokommunika-
sjon	AS	•	NorTekstil	AS	•	Olaf	E.	Olsen	•	Olje	og	Energi	Senteret	AS	•	Optiker	Wøllo	•	Osmund	Espedal	Handelsgartneri	AS	•	Oss2	i	
Drammen	AS	•	Park	og	Kombimaskiner	AS	•	Per	Kristensen	Dagligvare	AS	•	Prozeed	•	Pt.	Pedersen	&	Berg	AS	•	Pyntedokka	•	Ricoh	
Norge	AS	•	Rimi	Svelvik	•	Savile	Row	AS	•	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	•	Tarkett	AS	•	TB	Maskin	
AS	•	TESS	DRAMMEN	AS	•	Ticon	Drift	AS	•	Validus	AS	•	Vammen-fritid.no	•	Vangen	Mat	A/S	Spar	Holsfjorden	•	Vestviken	Server-
ingsautomater	AS	•	Victoria	Drammen	AS	•	Øvrebø	Rehabilitering	AS	•	Øyvinds	Marked	
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Resultatregnskap DNF 2011

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2011 2011 2010

INNTEKTER
Kontingenter / serviceavgift  2 492 700 2 800 000  2 545 075 
Administrasjonsinntekter  958 761 1 137 915  940 378 
Arrangementsinntekter  - 0  - 
Annonseinntekter info blad  175 820 175 000  160 300 
Driftstilskudd fra Kapitalfondet  750 000 750 000  275 000 
Viderefakturerte / eksterne oppdrag  - 0  - 
Leieinntekt / andre varige driftsmidler - 0 -
SUM INNTEKTER  4 377 281  4 862 915  3 920 753 

KOSTNADER
Viderefakturerte / eksterne oppdrag  - 0  - 
Arrangementskostnader - 0 -
Lønn og sosiale kostnader 2  2 560 599  2 777 246  2 160 435 
Husleie inkl.parkering  274 614 279 500  250 813 
Felleskostnader Næringslivssenteret  197 994 200 000  164 931 
Driftskostnader kontorhold  337 718 305 500  293 773 
Info-blad og årsberetning  204 870 180 000  183 693 
Kurs og seminarer ansatte  17 402 10 000  - 
Bil- og reisekostnader  6 574 5 000  7 392 
Revisjon  63 450 50 000  55 942 
Regnskapshonorar  101 984 100 000  116 067 
Oppmerksomheter  10 059 20 000  24 203 
Medlemskontingenter  37 750 15 000  10 750 
Porto  142 085 160 000  133 241 
Møtekostnader  125 754 150 000  128 734 
Diverse kostnader  32 803 55 000  107 095 
Prosjekter  347 983 600 000  265 932 
Avskrivninger  3 243 0  - 
Nedskrivning aksjer  - 0  50 000 

SUM KOSTNADER  4 464 882  4 907 246  3 953 001 

Resultat før finanskostnader  -87 601  -44 331  -32 248 

Netto finansinntekter  10 367 32 500  30 010 
Renteinntekt innskudd Børsgården  44 400 50 000  40 500 

Finanskostnader / inntekter  54 767  82 500  70 510 

ÅRSRESULTAT  -32 834  38 169  38 262 
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Balanse DNF pr. 31.12.11

EIENDELER Note 31.12.2011 31.12.2010
ANLEGGSMIDLER
Driftsløsøre, inventar og utstyr 3  17 850  -   
Investeringer i aksjer 4  50 001  50 001 
Leieboerinnskudd i Stiftelsen Børsgården 1  1 000 000  1 000 000 
Sum anleggsmidler  1 067 851  1 050 001 

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 6  271 451  499 386 
Andre fordringer  179 578  206 245 
Bankinnskudd 5  2 035 624  3 879 203 
Sum omløpsmidler  2 486 653  4 584 834 

SUM EIENDELER  3 554 504  5 634 835 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01  1 814 408  1 776 144 
Årets resultat  -32 834  38 261 
Egenkapital  1 781 574  1 814 405 

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld  94 109  275 730 
Skyldig lønn  -    -1 210 
Skyldig skattetrekk  202 782  155 389 
Skyldig arbeidsgiveravgift  175 663  139 885 
Skyldige feriepenger  428 038  378 292 
Fylksesskattesjefen  267 661  195 072 
Påløpne kostnader  -    -   
Prosjekter, ubrukte midler 7  604 677  2 677 272 
Sum kortsiktig gjeld  1 772 930  3 820 430 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  3 554 504  5 634 835 

Drammen, den 31. desember 2011 /23. februar 2012

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

 Dag Lindseth Andersen Sverre Jan Sørensen  Stine Søsveen Svein Ove Pettersen Hans-Petter Tonum
 Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Daglig leder
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Noter DNF 2011

Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2011
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.
 

2011 2010

Lønn inkl. feriepenger  2 116 683  1 780 343 

Arbeidsgiveravgift  316 525  267 082 

Andre personalkostnader  97 390  83 010 

Pensjoner  30 000  30 000 

 2 560 599  2 160 435 

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 5.

Godtgjørelse daglig leder  631 020  599 829 

Revisors godtgjørelse  63 450  55 942 

Styrets godtgjørelse 0 0 

   
Brutto lønn og sosiale kostnader til traineeer kr. 2.504.118,-, 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 0 

 Tilgang 1.4  21 093 

 Samlede avskrivninger  3 243 

 = Bokført verdi 31.12  17 850 

 Årets avskrivninger  3 243 

 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 203.282 bundet til betaling av skyldig 
skattetrekk, tilsvarende tall for 2010 er kr 156.140 

Note 6 Kundefordringer/tap på krav

2011

 Kundefordringer 296 451

- avskrevet enbloc -25 000

 I balansen pr. 31.12. 271 451

 Tap på fordringer 0

 Note 7 Prosjekter, ubrukte midler 

200 års jubileum gave  281 658 

Varehandelgruppa  16 039 

Newton rom  40 302 

IT Arena  95 115 

Bilbransjen  39 081 

Ledernettverket  6 868 

Lier Næringsråd  16 305 

Næringslivssenteret  26 614 

Svelvik Næringsråd  48 159 

Øvre Eiker Næringsråd  23 569 

Busk.bilb. Utanning BI  10 718 

Vår symposium  250 

 604 677 
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Årsregnskap Kapitalfondet 2011 

KOSTNADER Note 2011 2010  INNTEKTER Note 2011 2010

Driftstilskudd til DNF 750 000 425 000 Bankrenter 1 156 998 131 890

Andre kostnader 119 527 86 634 Obligasjonsrenter etc. 1 391 297 486 716

Obl.nedskr. overkurs 14 464 14 464 Utbytte eiendomsaksjer 1 68 813 52 282

Prosjekttilskudd 0 100 000 Utbytte egenkapitalbevis 1 260 321 239 949

Utbytte utenlandske aksjer 1 5 000

Gevinst (-Tap) nto.v/realisasjon 1 -11 768 785 455

Årsresultat (Gevinst) 0 1 070 194 Årsresultat (tap) 13 330

Sum  883 991 1 696 292 Sum  883 991 1 696 292

Balanse pr 31.12.

EIENDELER Note 2011 2010  EGENKAPITAL OG GJELD Note 2011 2010

Anleggsmidler: Egenkapital:

Norske obl. og langsiktige Egenkapital pr. 01.01 24 694 276 23 624 080

renteplasseringer 1,2 6 198 035 6 411 341 Årsresultat (-tap) -13 330 1 070 194

Utenlandske obligasjoner 1 2 417 887 1 699 886 Egenkapital pr. 31.12  24 680 946 24 694 274

Hedgefond 1 1 003 339 1 095 320

Eiendom 1 2 211 250 1 706 250 Kortsiktig gjeld:

Norske børsnoterte aksjer 1 Annen kortsiktig gjedl 0 0

og egenkapitalbevis 1 5 021 564 4 829 225

Utenlandske aksjer/fond 1 3 138 830 2 638 830

Sum anleggsmidler  19 990 905 18 380 852 Sum egenkapital og gjeld 24 680 946 24 694 274

Omløpsmidler:

Norske børsnoterte aksjer 

Bankinnskudd 1 4 690 041 6 313 422

Andre fordringer

Sum omløpsmidler  4 690 041 6 313 422

Sum eiendeler  24 680 946 24 694 274

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

 31.12.2011 31.12.2011  

Bankinnskudd 4 690 041 4 690 041 156 998 0

Norske obligasjoner og langsiktige renteplasseringer 6 198 035 6 133 066 391 297 0

Utenlandske obligasjoner 2 417 887 2 479 094 0 0

Hedgefond 1 003 339 1 016 240 0 -11 799

Eiendom 2 211 250 2 081 906 68 813 0

Norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis 5 021 564 4 523 514 260 321 31

Utenlandske aksjer/fond 3 138 830 2 847 224 5 000 0

Sum anleggsmidler 24 680 946 23 771 085 882 429 -11 768

Note 2
Utlån til Stiftelsen Børsgården kr 1 384 259. Renten er 3 mndr. NIBOR +1%.
Lånet nedbetales i løpet av 2012, Sikkerhet : 2. pr. i Børsgåden gnr 114 bnr. 164 i Drammen.

Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og 
avsetninger,ble i 2010 innfusjonert i Kapitalfondet. Inntil 35% av årlig avkastning kan tilføres foreningens drift, inntil 
15% til prosjekter etter vedtak i rådet og resterende tillegges kapitalen. Styret består av Steinar Asheim (formann),  
Petter Langum (viseformann), Rolf B. Vedal, Trond Østgaard, John Erik Nilsen  og Knut Smeby (møtende vara-
medlem). Daglig leder er styrets sekretær. 
Styret har vedtatt en strategi i tråd med fondets vedtekter om en forsvarlig  forvaltning der sikkerhet settes først. 
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Revisors beretning
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Budsjett DNF for 2012

Budsjett 2012 Regnskap 2011

INNTEKTER
Kontingenter / service avgift 2 851 960  2 492 700 
Administrasjonsinntekter 1 206 000  958 761 
Arrangementsinntekter 0  - 
Annonseinntekter info blad 183 750  175 820 
Driftstilskudd fra Kapitalfondet 650 000  750 000 
Viderefakturerte / eksterne oppdrag 0  - 
Leieinntekt / andre varige driftsmidler 0 -
SUM INNTEKTER  4 891 710  4 377 281 

KOSTNADER
Viderefakturerte / eksterne oppdrag 0  - 
Arrangementskostnader 0 -
Lønn og sosiale kostnader  2 821 703  2 560 599 
Husleie inkl.parkering 243 621  274 614 
Felleskostnader Næringslivssenteret 205 000  197 994 
Driftskostnader kontorhold 354 250  337 718 
Info-blad og årsberetning 175 000  204 870 
Kurs og seminarer ansatte 15 000  17 402 
Bil- og reisekostnader 6 500  6 574 
Revisjon 52 500  63 450 
Regnskapshonorar 120 225  101 984 
Oppmerksomheter 20 000  10 059 
Medlemskontingenter 40 000  37 750 
Porto 147 000  142 085 
Møtekostnader 150 000  125 754 
Diverse kostnader 55 000  32 803 
Prosjekter 500 000  347 983 
Avskrivninger 0  3 243 
Nedskrivning aksjer 0  - 
SUM KOSTNADER  4 905 799  4 464 882 

Resultat før finanskostnader  -14 089  -87 601 

Netto finansinntekter 12 500  10 367 
Renteinntekt innskudd Børsgården 45 000  44 400 
Finanskostnader / inntekter  57 500  54 767 
ÅRSRESULTAT  43 411  -32 834 

KONTINGENT/SERVICEAVGIFT 2012
Bedriftsmedlemskap gruppe 1 omsetning < 1,5 mill. kr. 1 300
Bedriftsmedlemskap gruppe 2 omsetning 1,5 – 10 mill. kr. 2 650
Bedriftsmedlemskap gruppe 3 omsetning 10 – 50 mill. kr. 5 300
Bedriftsmedlemskap gruppe 4 omsetning > 50 mill. kr. 8 300
Personlig medlemskap 500
Studentmedlemskap (gjeler for skoleåret) 150
Pensjonister og medlemmer av JCI Drammen (Junior Chamber) 150
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Valgkomiteens innstilling for 2012

Formann
Direktør Trond I. Østgaard
Handelshøyskolen BI Drammen
Valgt som viseformann for 2 år i 2009,
første gang valgt i 2002 
Foreslås gjenvalgt som formann for 1 år

Viseformann
Daglig leder Gerd Barth Thorsby 
Pricewaterhouse Coopers AS.
Valgt som viseformann for 2 år i 2011,
første gang valgt i 2010
Ikke på valg

Styremedlemmer
Adm. direktør Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Eiendomsmegler 1 Nedre Buskerud Vestfold AS.
Valgt som styremedlem for 2 år i 2011,
første gang valgt i 2010
Ikke på valg

Adm, direktør Trond Åsheim
Union Eiendomsutvikling AS
Gjenvalgt som styremedlem for 2 år i 2011, 
første gang valgt i 2009
Ikke på valg

Adm. direktør Dag Lindseth Andersen
Eltek ASA og DNF nettverket El-core
Valgt som styremedlem for 2 år i 2011,
Ikke på valg

Adm. direktør Steinar Haugerud
Teck-Skotselv AS og Øvre Eiker Næringsråd
Foreslås gjenvalgt for 2 år, 
første gang valgt i 2007

Bedriftsrådgiver Knut Morkestrand 
Leder av Svelvik Næringsråd
Foreslås valgt som styremedlem for 2 år

Varamedlemmer til styret i DNF
Senterleder Stine Søsveen
Gulskogen senter og Varehandelgruppen
Foreslås gjenvalgt for 1 år,  
første gang valgt i 2011

Avdelingsleder Svein Over Pettersen
Rambøll og Nettverk for Byggenæringen
Foreslås gjenvalgt for 1 år, 
første gang valgt i 2011

Styret i Kapitalfondet
Steinar Asheim (formann). 
Foreslås gjenvalgt for 2 år

Rolf B. Vedal (styremedlem).
Foreslås gjenvalgt for 2 år

John E. Nilsen
Foreslås valgt for  2 år

Torild Lothe 
Foreslås valgt for 1 år
(vikar for viseformannen i DNF)

Knut Eikre Larsen
Foreslås valgt som møtende varamedlem for 2 år

I tillegg er foreningens til en hver tids valgte formann og  
viseformann automatisk medlemmer i fondsstyrene.
Styret i Kapitalfondet og Byggefondet velger selv sin  
formann og viseformann for 1 år.
 

Revisor
Deloitte AS
Valgkomiteen innstiller til gjenvalg for 1 år

Valgkomite 2012
Geir Ivar Pettersen (formann), Torild B. Lothe og Odd Eivind 
Gabrielsen.
Valgkomiteen utgjør i.h.h.t. DNFs lover foreningens 3 siste avgåtte 
formenn, hvor den siste avgåtte er formann i valgkomiteen.

Drammen, den 31 januar 2012

Valgkomiteen i DNF 2012

Geir Ivar Pettersen
formann

   Odd Eivind Gabrielsen  Torild B. Lothe 
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§ 1. Formål
Drammen Næringslivsforening skal:
Ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt og spesielt 
overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Være et samlingssted 
for næringslivet hvor positive forandringer søkes skapt gjennom samarbeid 
innenfor og på tvers av bransjer. Fremme opplysning og informasjon av 
faglig og økonomisk art. Arbeide for sunne forretningsprinsipper, gode kol-
legiale forhold og de kvalitetsstandarder som vil bli krevet av næringslivet i 
fremtiden.

§ 2. Medlemskap
Bedrifter og bransjesammenslutninger innen alle typer næringsvirksomhet 
kan opptas som medlemmer av foreningen. Bedriftsmedlemmene kan på 
møter og ved avstemminger la seg repre-sentere av det antall personer som 
fremgår av den gruppen de tilhører. Bedriften skal representeres av daglig 
leder og/eller andre navngitte personer som denne utpeker. Disse har fulle 
medlemsrettigheter.
Personlig medlemskap kan tegnes av andre personer som selv ikke er ansatt 
i noen bedrift i Drammensregionen og av pensjonister. Bedriftsmedlemmer 
kan tegne ytterligere personlige medlemsskap for personer i bedriften utover 
det antall personer som inngår i den gruppen de tilhører. Anmodning om 
opptakelse behandles av styret.

§ 3. Kontingent/Serviceavgift
Generalforsamlingen fastsetter hvert år medlemskontingent og serviceavgift 
for bedriftsmedlemmer etter innstilling fra styret. Styret kan i særlige tilfeller 
redusere eller frita et medlem for å betale kontingent/serviceavgift. Styret 
kan også inngå spesielle avtaler med visse sammenslutninger av næringsdri-
vende.
Nye medlemmer betaler kontingent ved inntredelsen. Æresmedlemmer er 
fritatt for personlig kontingent og har fulle rettigheter.

§ 4. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling behandler:
•	Årsberetning.
•	Regnskap.
•	Kontingent,	serviceavgift	og	budsjett	for	kommende	år.
•	Regnskap	for	foreningens	fonds.
•	Saker	styret	legger	frem,	og	som	er	nevnt	i	innkallelsen.
•		Ethvert	skriftelig	forslag	fremsatt	av	et	medlem	minst	1	måned	før	 

genralforsamlingen.
•	Valg	i	henhold	til	lovens	§	6	og	valg	av	revisor.

Forslag til forandringer i foreningens lover må være innlevert skriftlig til 
styret innen 31. desember. Forslaget kunngjøres av styret samtidig med 
innkallelsen til generalforsamlingen. Lovendring krever 2/3 flertall av de 
møtede. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned 
og innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling 
holdes når styret finner det påkrevet eller når minst 25 medlemmer forlanger 
det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 1 ukes varsel og 
behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen til møtet.

§ 5. Avstemninger
Enhver sak avgjøres ved simpelt flertall hvis ikke disse lover bestemmer noe 
annet. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Stemmerett kan 
bare utøves ved personlig fremmøte.

§ 6. Foreningens tillitsmenn
Styret består av:
•	Formann
•	Viseformann
•	5	styremedlemmer
•	2	varamedlemmer

Rådet består av:
•	Styret
•	Tidligere	formenn
Som valgkomité fungerer de 3 sist avgåtte formenn.Styresammensetningen 
skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen. Formann 
velges for 1 år, viseformann og styremedlemmer for 2 år av gangen, slik at 3 
er på valg hvert
år. Varamedlemmene velges for 1 år av gangen. Hvis ikke generalforsamlin-
gen ved de enkelte valg bestemmer noe annet, skal valgene være skriftelige.
Valgkomitéen innstiller til alle valg hvor ikke annet er bestemt.

§ 7. Styret
Styret sammenkalles av formannen så ofte han anser det nødvendig. 4 av 
styrets øvrige medlemmer kan også forlange styremøte innkalt. Det føres 
protokoll over forhandlingene som underskrives av medlemmene. Styret er 
beslutningsdyktig når 4 av dets medlemmer, herunder formannen eller visefor-
mannen, møter.
I et slikt tilfelle kreves enstemmighet.

Styret ansetter leder som organiserer den daglige driften av foreningen. Styret 
skal:
•	Ivareta	foreningens	anliggender	i	henhold	til	lovene.
•		Anvende	foreningens	midler	til	fremme	av	dens	formål	og	overensstem-

mende med de fullmakter det har fått av ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamlinger.

•		Ta	opp	til	behandling	ethvert	forslag	eller	spørsmål	som	skriftelig	er	
anmeldt til styret.

•	Søke	å	festligholde	foreningens	stiftelsesdag	1.	mars.

§ 8. Rådet
Rådet ledes av foreningens formann og sammenkalles når styret finner det 
nødvendig eller når minst 5 av de tidligere formenn skriftelig forlanger det. 
Rådets beslutninger er rådgivende. Dog kan det ved simpelt flertall kreve å 
få en sak forelagt for generalforsamlingen før noen beslutninger fattes. Rådet 
skal sammenkalles en gang i tiden mellom 1. januar og foreningens general-
forsamling. Det skal da få seg forelagt alle saker som skal behandles på gene-
ralforsamlingen. Rådet skal også sammenkalles før eventuelle ekstraordinære 
generalforsamlinger og bli forelagt den eller de saker som skal behandles der.

§ 9. Daglig leder
Den ansatte daglige leder forestår foreningens drift og opplysningsvirksom-
het etter de vedtak som treffes av styret.

§ 10. Medlemsaktiviteter
Styret legger forholdene til rette for arrangement av ordinære medlemsmøter 
med generelle faglige temaer samt møter innenfor de enkelte områder der 
foreningen til enhver tid har aktive grupper. For disse stilles møterom.
Foreningen koordinerer virksomheten gjennom sitt sekretariat.

§ 11. Hedersbevisninger
Etter enstemmig innstilling fra rådet kan generalforsamlingen innvotere som 
æresmedlem et medlem som i særlig grad har utført fortjenestefullt arbeid til 
beste for foreningen og/eller for næringslivet i Drammensregionen. I særlige 
tilfeller kan også et ikke-medlem som har utført slike fortjenester, utnevnes 
til æresmedlem. Foreningens hedersmerke tildeles i henhold til statuttene.

§ 12. Utmelding
Den som ønsker å tre ut av foreningen, må melde dette skriftelig til styret 
innen årets utgang. Skjer ikke sådan utmelding innen den bestemte frist, 
består medlemsskapet, og kontingent/serviceavgift må betales.

§ 13. Utelukkelse fra foreningen
Hvis et medlem under forhandlingene gir grunn til forargelse, kan funge-
rende formann utvise det av forsamlingen. Et medlem som forserer seg grovt, 
kan utelukkes av foreningen. Dersom et medlem fordres utelukket av for-
eningen, skal motivert forlangende om dette skje til styret. Bestemmelse om 
eksklusjon kan bare treffes av fulltallig og enstemmig styre. Før beslutningen 
fattes, skal vedkommende gis anledning til å gi styret en skriftelig redegjø-
relse om saken med 8 dagers varsel. Et ekskludert medlem kan forlange 
saken innbrakt for første ordinære generalforsamling.

§ 14. Oppløsning av foreningen
Begrunnet forslag om oppløsning av foreningen sendes styret. Det må være
undertegnet av minst 1/5 av foreningens medlemmer. Styret sender medlem-
mene avskrift av forslaget som behandles på første ordinære generalfor-
samling etter at rådets uttalelser er innhentet. Vedtagelse av forslaget krever 
3/4-dels flertall. Besluttes foreningen oppløst, skal foreningens fonds og 
øvrige eiendeler tilfalle et fond som skal ha som formål å støtte næringslivet 
i Drammen. Dette fondet skal forvaltes av styret i Stiftelsen Børsgården.
Generalforsamlingen som beslutter å oppløse foreningen, velger en komité 
på 5 medlemmer som treffer de nødvendige foranstaltninger.

Vedtatt på generalforsamlingen 25. mars 1998

DNFs lover 
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