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KO R T O M
DRAMMEN NÆRINGSLI VSFOR ENING
DRAMMEN NÆRINGSLI VSFORENING (DNF) BLE STIF TE T 1. MARS 1847

DNF er en upolitisk og uavhengig
interesseorganisasjon 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:
1.
2.

Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og
jobbe for at rammebetingelsene for dette er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan
utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

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. 80
arrangementer årlig, både av faglig og sosial art, for våre
medlemmer. Medlemskapet i DNF gir tilgang til et betydelig
nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.
DNF representerer et viktig nettverk både for nye kunder/
og forbindelser, samt for erfaringsutveksling.
DNF har åtte medarbeidere og kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs og på Union G60. Totalt har vi
over 900 medlemsbedrifter. Foreningen finansieres
gjennom medlemskontingent, administrasjonsinntekter og
deler av avkastningen på foreningens fondsmidler som er
på ca. 28 millioner kroner.

DNF er organisert langs to akser:
1.

2.

En geografisk som består av næringsrådene i Øvre
Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande.
Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av DNFs
styre og administrasjon.
En bransje-/temaakse med våre nå 12 ulike
nettverk.
Illustrasjon: Hilde Diesen

Prosjektledere :
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ST YR E TS BER E TNING
Drammen Næringslivsforening (DNF) har som formål å ivareta
næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt
overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal
tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom
samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i
Drammensregionen.
DNF har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs og på
Papirbredden i Drammen.
2014 har i likhet med de seneste år vært et aktivt år for DNF. Både
våre nettverk og næringsrådene i Drammensregionen som vi er
sekretariat for, har arbeidet godt.
De enkelte næringsrådene har avholdt regelmessige møter med den
politiske og administrative ledelsen i kommunene. Gjennom disse
møtene, deltagelse i prosjekter og gjennomføring av frokostmøter,
er rammebetingelser for det lokale næringslivet blitt ivaretatt på en
god måte. DNF sentralt har ivaretatt de lokale næringsrådsoppgavene overfor Drammen kommune. En krevende
bemanningssituasjon i DNF i 2014 har imidlertid medført noe
mindre sekretariatsbistand til næringsrådene enn normalt. DNF
har i 2014 startet arbeidet med å styrke foreningen både regionalt
og lokalt i Drammen, bl.a. ved å styrke bemanningen.
I mange av våre 12 bransje- og temanettverk har aktiviteten også
vært stor. Ambisjonsnivået fra nettverk til nettverk har variert
noe. Enkelte av nettverkene har hatt en rekke møter, invitert
til samlinger og gjennomført prosjekter, mens andre har hatt
utfordringer med tilslutningen og dermed aktivitetsnivået. Det er
ikke etablert nye DNF-nettverk i 2014. Styret har i 2014 initiert et
arbeid med å kvalitetssikre etablering og drift av nettverkene våre.
Over 100 tillitsvalgte jobber med næringsrådene og nettverkene
våre, i tillegg til administrasjonen i DNF. Flere representanter i
DNFs styre er rekruttert fra nettverkene og næringsrådene. Vi har i
2014 tilbudt medlemmene over 80 arrangementer, både av faglig og
sosial art. Medlemskapet i DNF gir tilgang til et betydelig nettverk
av beslutningstakere i regionens næringsliv.
Vi hadde ved årets utgang 930 bedriftsmedlemmer, 6 flere enn ved
forrige årsskifte. Vi har i 2014 ikke klart å videreføre den samme
takten på medlemsvervingen som i 2013, og har derfor besluttet å
forsøke en ny modell i 2015. Våre hjemmesider på internett er godt
besøkt, vi er godt etablert på Facebook, og vi har utgitt fire nummer
av næringslivsmagasinet Drammen24.
DNF påtar seg flere oppdrag og oppgaver som er med å styrke

regionens næringsliv og som i tillegg gir inntekter foreningen kan
bruke på næringsfremmende tiltak. DNF er også representert i en
rekke prosjekter, samarbeidskonstellasjoner og styrer, både internt
og eksternt. Forretningsføreroppdragene for Stiftelsen Børsgården
og Drammens Handelskammer er videreført i 2014. DNF har
gjennom Kapitalfondet en egenkapital på over 28 mill. kroner. I
2014 bidro dette fondet med kr 700 000 i drifts- og prosjekttilskudd
til foreningen. Dette medvirker til at DNFs medlemskontingent er
blant de laveste i landet.
Styrene i Drammens Handelskammer og DNF har i 2014 inngått
en sammenslutningsavtale som skal fremlegges for generalforsamlingene i de to foreningene i mars 2015. Sammenslutningen vil
medføre at handelskammervirksomheten innlemmes i DNF som
en egen avdeling, med et eget styre. Egenkapitalen fra Drammens
Handelskammer på vel 10 mill kroner fordeles på DNF Stipendiefond, DNF Kapitalfondet og driftskapital for den videre handelskammervirksomheten. Den sammenslåtte foreningen skifter
navn til Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of
commerce.
Styret har i 2014 hatt seks ordinære møter, samt én strategisamling.
I tillegg er det avholdt Rådsmøte og ordinær generalforsamling.
Administrasjonen bestod ved årets utgang av 8 medarbeidere,
hvorav 6 er ansatte i 5,2 årsverk, og to er innleide ressurser. Disse
fordeler seg med 6 kvinner og 2 menn. DNF har også arbeidsgiveransvar for traineene i prosjektet Trainee Drammen.
Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i
2014. Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i regnskapsåret. Sykefraværet har vært 224 dager, hvorav alle skyldes
langtidsfravær fra en medarbeider. Styret er bevisst på likestilling
og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. To av styrets ni
medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart medfører verken
forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet.
Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 1.820.687 som
tilføres egenkapitalen, som pr. 31.12.14 er på kr. 30.628.625.
Likviditeten er god. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap et
rettvisende bilde av driften og stillingen ved årsskiftet.
Alle verv i DNF er ulønnet. Styret retter en stor takk til alle som
har gjort en innsats for foreningen i 2014.

Drammen, 18. februar 2015

Gerd Barth Thorsby
Styrets leder

Dag Lindseth Andersen Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Svein Ove Pettersen
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Lars Henrik Krogh
Styremedlem

Tom-Erik Svendsen
Styremedlem

Hans-Petter Tonum
Daglig leder

			
Terje Gundersen
Styremedlem
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Johan Fredrik Bruusgaard
Varamedlem

Steinar Evensen
Varamedlem

O R G A N I S A S J ON S F O R H O L D
Sekretariat:
Lydia og Harald Lyches Fond
St. Olavs Klub

Forretningsføreroppdrag:
Drammens Handelskammer
Stiftelsen Børsgården
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• Etablererveiledning
for Drammensregionen
• Trainee Drammen
• DNFs lederprogram
• Newtonrom Drammen
• Gründerportal
• Næringsmagasinet
Drammen24
• Næringslivets Dag
• Fjordkonferansen
• Vårsymposium
• Eiendomsdagen
• Waterhole Buskerud
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• Buskerud fylkeskommune
(strategisk samarbeidsavtale)
• Høgskolen BVT
(samarbeidsavtale)
• Buskerudbysamarbeidet
(arbeidsgruppe)
• Næringsplan for Buskerud
(leder av styringsgruppe)
• Omdømmeprosjekt
Drammen (styringsgruppe)
• Omdømmekonferansen
(sponsor)
• Statens Vegvesen
(referansegruppe)
• Subsea Valley (medlem)
• Byen Vår Drammen (medlem)
• Papirbredden Innovasjon AS
(aksjonær)
• Kunnandi (aksjonær)
• Kommune- og næringsplanarbeid (medvirker i alle
kommuner)

Ar
en

Styret i DNF
Daglig leder Gerd Barth Thorsby (leder) fra Thorsby AS
Direktør Dag Lindseth Andersen (nestleder) fra Eltek AS og El-core nettverket
Daglig leder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning fra Trysilhus AS
Divisjonsleder Svein Ove Pettersen fra Rambøll AS og Nettverk for Byggenæringen
Daglig leder Lars Henrik Krogh fra Nofas AS
Adm. direktør Terje Gundersen fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Adm. direktør Tom-Erik Svendsen fra PG Construction AS og Sande Næringsråd
Daglig leder Johan Fredrik Bruusgaard (varamedlem) fra Formuesforvaltning
Daglig leder Steinar Evensen (varamedlem) fra Conexus AS

Styret i Kapitalfondet

Æresmedlemmer

John Erik Nilsen, Odd Eivind Gabrielsen,
Morten Andre Yttreeide og Knut Eikre Larsen.
I tillegg er DNFs leder og nestleder automatisk
medlemmer i fondstyret.

Rolf A. Berg, Emil Onshuus
Jørgen R. Låker og Petter Langum

Revisor
Deloitte AS ved Vidar Nesse

Valgkomite
Trond I. Østgaard (leder), Geir Ivar Pettersen og
Odd Eivind Gabrielsen.
Valgkomiteen utgjør i.h.h.t. DNFs lover foreningens
tre siste avgåtte ledere, hvor den siste avgåtte er leder
i valgkomiteen.

Rådet
Rolf A. Berg, Emil Onshuus, Jørgen R. Låker, Petter Langum,
Arild Kristensen, Finn Grundt, Steinar Asheim,
Rolf B. Vedal, Knut Smeby, Trond Tostrup, John Erik Nilsen,
Toril B. Lothe, Odd E. Gabrielsen, Geir Ivar Pettersen,
Trond I. Østgaard og styret i DNF.
Per H. Burud (avgått ved døden i 2014).
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LEDER
Foto: Sønstrød Fotografene

Vekstambisjonene i Drammensregionen er fortsatt høye.
Drammen alene ser for seg en vekst på ca. 25 000 innbyggere og
ca. 12 500 nye arbeidsplasser innen 2036 (målt fra 2012).
Arbeidet med planlegging av fremtidige bolig- og næringsarealer er nå i full gang. Det samme gjøres i de andre
kommunene i regionen.
En viktig nøkkel til god befolkningsvekst ligger i et godt fungerende
næringsliv med interessante arbeidsplasser. Det er derfor viktig at det
planlegges gode næringsarealer, og god infrastruktur knyttet til disse, for
å oppnå den ønskede veksten.
Basert på regjeringens ambisjoner om å redusere antall kommuner i
landet, pågår det nå politiske samtaler og utredninger i vår region for å
finne den optimale fremtidige kommunestrukturen her.
I dette arbeidet er det viktig å ikke bare la følelsene råde, men ha fokus
på hva som er viktig og riktig for å sikre den ønskede vekst og utvikling i
regionen.
Fra næringslivets ståsted er en sammenslåing av kommuner viktig. Dette
vil kunne gi mer helhetlig arealplanlegging i regionen, gi mulighet for
større fagmiljøer i kommuneadministrasjonene, samt likere og mer forutsigbar behandling av næringslivet i de forskjellige delene av regionen enn
det vi opplever i dag.
Det er en kjensgjerning at næringslivet er opptatt av regionen sin fremfor
de enkelte kommunegrenser. Vi i DNF har gjennom de senere årene
tilpasset oss dette ved å gå fra å være en lokal handelstandsforening for
Drammen til å være en næringslivsforening for hele Drammensregionen.
Våre medlemmer består av næringslivet i Drammen, Lier, Nedre Eiker,
Øvre Eiker, Svelvik og Sande kommuner.
Vår fremste oppgave er å ivareta næringslivets interesser ved å legge
til rette for vekst og nyskaping. Dette gjør vi ved at vi tar ansvar for at
næringslivets aktører utvikler næringssamarbeidet seg imellom, og ved
at vi følger og påvirker prosesser og prosjekter som har betydning for
næringslivets utviklingsmuligheter.
En viktig begivenhet i DNF’s historie fant sted i november i 2014. DNF’s styre og styret i Drammens Handelskammer ble da
enige om en sammenslutningsavtale mellom de to foreningene. De har levd side om side, med tilnærmet identisk formål,
siden 1908, og har hatt tett samarbeid gjennom de siste ti årene. Foreningene har til sammen en betydelig kapitalbase, og den
sammensluttede foreningen, med det nye navnet:

Næringsforeningen i Drammensregionen
Chamber of Commerce
vil, dersom generalforsamlingene vedtar sammenslutningen, bli enda mer slagkraftig enn tidligere, med betydelige
ressurser for arbeid til beste for næringslivet i regionen.
Vi er godt rustet for å kunne være en viktig samarbeidspartner for næringslivet i regionen også i årene som kommer!

Gerd Barth Thorsby
styrets leder
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MØTEÅR E T 2014
Bare en håndfull av de over 80 arrangementene vi tilbød medlemmene i 2014 er arrangert av DNF
alene. Øvrige er gjennomført i samarbeid med medlemsbedrifter, organisasjoner, samt offentlige og
private aktører. På denne måten kan DNF tilby medlemmene langt mer på arrangementssiden enn
vi hadde kunnet alene. Det blir også større engasjement og bredere deltagelse på arrangementene
og flere kommer i kontakt med DNF og blir medlemmer.

Næringslivets dag

Eiendomsdagen i Drammen

Vårt største arrangement ble arrangert for 14. gang og
er fortsatt i positiv utvikling. Årets arrangement fylte 72
standplasser og standområdet ble godt besøkt.
Foredragene til Tord Asle Gjerdalen og trioen Nielsen,
Espeseth og Wetten fylte salen.

Nærmer 200 fylte salen på First Hotel da Eiendomsdagen
ble arrangert. Det ble satt fokus på den overordnede målsettingen i bystrategien for Drammen;
«Byvekst med kvalitet. Større, smartere, sunnere»

Vårsymposium
Marit Bjørgen var det store trekkplasteret til Vårsymposium
2014. Hun fikk følge av Liv Arnesen og Johan Kaggestad.
Nærmere 230 deltagere fant veien til Kino City og lot seg
inspirere.

Fjordkonferansen
Konferansen ble arrangert for først gang i 2014. Formålet
med konferansen var å belyse mulighetene som ligger i
transformasjonen av de fjordnære områdene, hvordan
aktørene kan utnytte dem og hvordan myndighetene vil
legge til rette. Konferansen ble holdt i Drammens Teater
med nærmere 200 påmeldte deltagere.

Ypsilonkonferansen
Finansminister Siv Jensen og Satvir Singh Parmar fra Eltek
var årets to foredragsholdere. Konferansen var spesielt
rettet mot næringslivs- og samfunnsledere i Drammensregionen, og trakk nærmere 150 deltagere.

Frokostmøter

Gründerkonferansen
Ca. 150 personer fra hele Buskerud fant veien til Drammens
Teater og Gründerkonferansen 2014. Jan Fredrik Karlsen og
Hilde Glenne sørget for store mengder påfyll og motivasjon
til deltagerne.

Waterhole Buskerud
Waterhole Buskerud ble startet opp høsten 1993. Det
arrangeres møter 6 torsdager i året. Waterhole har som
mål å stimulere til nettverk på tvers av bedrifter, miljøer og
organisasjoner, der behovet for kontakt er viktig.

Nettverksmøter
De 11 nettverksgruppene i DNF har arrangert alt fra mindre
nettverkssamlinger til studieturer, større frokostmøter og
seminarer.

Næringsrådenes møter
Næringsrådene DNF er sekretariat for, arrangerer fra 2-6
lokale frokostmøter årlig, i tillegg til styremøter og andre
arrangementer.

I 2014 ble det arrangert en rekke frokostmøter. Det har
vært varierte temaer - noen med smalt interessefelt, og
andre som har favnet bredt.
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N YHE TSPLUKK

Trenger rollemodeller - næringslivet oppfordres!

DNF og Næringsrådene møtte Buskerudbenken

Norge trenger flere med realfaglig og teknologisk
kompetanse. For å motivere og inspirere flere ungdommer
til å velge realfag og tenke karriere med realfagsutdannelse,
må vi fortelle de hva de kan bli når de er ferdig utdannet, og
hvordan arbeidshverdagen deres kan se ut.

Tirsdag 10. juni møtte en delegasjon fra næringsrådene og
DNF Buskerudbenken på Stortinget til et fast årlig dialogmøte. Følgende saker stod på agendaen: R23 fremdrift sett i
forhold til forsinket planarbeid i Lier og NTP - Nytt Sykehus, status, fremdrift og organisering - Ny kommunestruktur også i et næringspolitisk perspektiv - Buskerudbypakke 2.

Vil ha mer liv på bybrua
Forslagene til hvordan folket mener bybrua fra 1936 skal se
ut i fremtiden ble vist frem på en utstilling i inngangspartiet til Rådhuset. Blant de 47 bidragene var det stor
kreativitet i planer og skisser. DNF ved Hans-Petter Tonum
satt i juryen.

Dialogmøte med Nærings- og fiskeridepartementet
Mandag 20. oktober kom en delegasjon fra Nærings- og
fiskeridepartementet til Drammen for å avholde dialogmøter med Drammen Næringslivsforening og Eltek ASA.

Støtter Brakerøya-valget

Høyhus-nekt og verneplan dreper Bragernes

DNF støtter forslaget fra Vestre Viken om å legge nytt sykehus på Brakerøya. DNF ser på et nytt sykehus på
Brakerøya som en god mulighet til å involvere et bredt
spekter av kompetanse i regionens næringsliv. Det er igangsatt en prosess knyttet til videreutvikling og organisering
av regionens næringsliv.

DNF og Drammens Handelskammer foreslås
slått sammen

Full stans for rv. 23
Fylkesmannen i Buskerud har erklært Liers vedtak av
rv 23 Dagslett-Linnes som ugyldig grunnet flere alvorlige
saksbehandlingsfeil. Dermed må planleggingen av den nye
firefeltsveien mellom Røyken og Lier starte på nytt. “Dette
er en katastrofe for Lier”, sier leder av Lier næringsråd Per
Osmund Espedal til Drammens Tidende.

Det var gjennomgangs-melodien på DNFs workshop om
arealplanen i går. Resultatene fra workshopen danner
grunnlaget for foreningens høringsuttalelse.

Styrene i DNF og DHK har enstemmig vedtatt å foreslå
sammenslåing av de to foreningene og gi den det nye
navnet Næringsforeningen i Drammensregionen
– Chamber of Commerce. Sammenslåingen skal endelig behandles av generalforsamlingene i DNF og DHK i mars 2015.

Hedersmerket
DNFs hedersmerke ble tildelt Jan T. Røkaas, Steinar Asheim
og Rune Marthinsen.

Fjordbyen
Paul Chaffey mener Drammen og Lier har alle forutsetninger for å lykkes med Fjordbyen. Det er DNF som inviterte til
Fjordkonferansen 2014. Hovedtema var utviklingen rundt
indre Drammensfjord. Et stort samarbeid må til for å kunne
utnytte alt potensial som ligger rundt fjorden i Drammen.

Utdeling av DNFs Stipendiefond
Det kom i år inn 34 søknader til DNFs Stipendiefond.
Fondets styre har vurdert de innkommende stipendiesøknadene og har delt ut totalt kr. 160.000,- fordelt på
16 studenter.

Den Rauseste sjefen
DNF og NAV med ny stor kampanje. Kjenner du en sjef som
våger å satse på folk med hull i CV-en eller en som skaper et
inkluderende arbeidsmiljø?
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Styreleder i Drammens Handelskammer Hans Eid Grøholt og
styreleder i DNF Gerd Barth Thorby.

Drammens Håndverk og Industriforening
Fra nyttår blir DNF sekretariat for DHIF. Den 150-årige bastionen går nå i kompaniskap med DNF for å modernisere
seg for å sikre egen framtid. DHIF har 120 medlemmer i sine
fire sterke laug.

KO M M U N I K A S J ON

DNF er stolt utgiver av Drammen24
I 2014 har vi utgitt 2 regionale og 2 nasjonale utgaver med et opplag på henholdsvis 8’ og 50’.
Næringslivsmagasinet distribueres direkte til kontaktpersoner i DNFs medlemsbedrifter og
til samtlige bedrifter i Drammensregionen. Magasinet finnes også i et stort antall resepsjoner
og offentlige møteplasser. Nasjonal utgave blir i tillegg distribuert som vedlegg til
Dagens Næringsliv på Østlandet.

dnf.no

DNF facebook

Det ble publisert 128 nyhetssaker, og lagt ut
rundt 100 arrangementer på dnf.no i 2014.
Det er mottatt 2.500 påmeldinger til ulike arrangementer via siden. (Mange av våre arrangementer har
ikke påmelding.)

Vi fikk 193 nye følgere i 2014.
Trafikk:
• Pr. 31.12.2014 var det 724 som fulgte DNF
• Over 60% av våre følgere var i aldersgruppen 35-54 år
• Bare 3 personer meldte seg ut som “følgere”
• Mest sette innlegg:
15.301 personer så “Vårsymposium 2014 - La deg inspirere”

Trafikk:
• 47 815 Unike besøkende/Brukere
• 66 741 Besøk/Økter
• 168 188 Sidevisninger
Antall “unike besøkende” har økt med
2% fra 2013.

DNF har vært aktive på facebook siden august 2012.

Presseklipp:
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Den 16. august 2005 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Øvre Eiker
Næringsforum og DNF.
Målet med samarbeidet er å bidra til å styrke kontakten mellom bedriftene i Øvre Eiker og mellom
næringslivet og kommunen. Avtalen med DNF skal bidra til å gi kvalitet og kontinuitet i dette arbeidet og
tilføre økt kompetanse innen nettverks- og brobygging mellom næringsliv og kommune.

Styret har i 2014 bestått av:
Bjørn Gjerstad (leder), CADPIT AS				
Eva Vetterstad, Hokksund Rehabiliteringssenter		
Roar Sanden, Sanden Hotell AS			
Per Olav Krekling, Øvre Eiker Bondeland			
Edgar Ellingsen, RVS AS				
Ingvill Holtungen Simensen, El. & Messeservice AS		
Svein Holm Rust, Eiker Næringspark

Styremøter
Det har blitt avholdt fire styremøter i 2014, hvor også
ordfører Ann Sire Fjerdingstad, rådmann Morten Laubu
og næringsmedarbeider i kommunen Kari Solberg
Økland har hatt møterett.

Arr./møter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisk Næringsplan, status og prioriteringer.
Byplan og lysprosjekt for Hokksund
Gårdsbutikkprosjekt
Næringsvennlig kommune
Kommunereformen
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
i Buskerud
Yrkes- og utdanningsmessa
Styrets arbeid fremover

Nytt fra Øvre Eiker kommune:
•
•
•
•

Subsea Valley
Utvikling av Hokksund som handels- og
opplevelsesby
Loesmoen Industriområde
D5 - Promotering av næringsområder

Næringsrådet hadde 73 medlemsbedrifter pr. 31.12.14

Foto bilde 1: Halvard Grønli

Foto bilde 2 og 3: Vigdis Løver

•

Yrkes- og utdanningsmessa
Årets Gaseller fra Øvre Eiker, frokostmøte
Monsterbedriften etablerer seg i Eiker, frokostmøte
Årsmøte 24. april
Sommeravslutning om og på Sundhaugen paviljong
- Avlyst
Stress, motivasjon og mestring, frokostmøte

Sentrale temaer næringsrådet har hatt til
behandling:

Yrkes- og utdanningsmessa 28. januar 2014 .
Arrangert i samarbeid med Øvre Eiker kommune, Eiker videregående skole, NAV Øvre Eiker og Hokksund Rotary Klubb.
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Nedre Eiker Næringsråd ble stiftet 10. september 1999 og er en upolitisk og
uavhengig interesserorganisasjon for næringslivet i Nedre Eiker.
DNF har den administrative ledelsen og har et godt samarbeid med Nedre Eiker kommune. Næringsrådet får
gjennom sitt samarbeid med DNF tilgang til arrangement og nettverk – i tillegg til DNF`s erfaring som talerør
og nettverksbygger.

Styret består av:

•

Pål Farstad (formann), Trelleborg Offshore Norway AS
Trond Anke, Buskerud Storsenter
Bjørn Breian, Bermingrud Entreprenør BVT AS
Anders Høiback, Isachsen Gruppen AS
Anund Wigen, Cheval Liberté Norge AS
Følgende satt i tillegg i styret i 2014 frem til
ekstraordinær generalforsamling 2. desember:
Bjørn Gevelt (leder), Nedre Eiker Bondelag
Dag Andersen, SRA
Jack Fossum, Fossum Bygg AS
Børre Fevang, Engene Eiendom AS
Liv Marit Olsen, Mjøndalen Handel og Serviceforening
Odd Martinsen, Sparebanken Øst
Richard Tandberg Olsen, Bermingrud Entreprenør
Ronny Andersen, Arro Elektro AS
Walter Welo, Gulden Kunstverk

Styremøter:

•

Frokostmøte 2. desember med temaet: Veien videre for
Nedre Eiker ble avlyst.
Samtlige frokostmøter avsluttes med fast innlegg fra
Ordfører Bent Inge Bye: Nytt fra kommunen.
Næringsrådets Næringslivspris for 2013 ble tildelt Aulie
Lompebakeri. Ordfører Bent Inge Bye sto for utdelingen
på frokostmøte 20. februar 2014. (Se bilde under.)

Sentrale temaer næringsrådets styre har hatt til
behandling:
•
•
•
•
•

Det har blitt avholdt tre styremøter i 2014.
•

Frokostmøter

Nytt sykehus
Steinberg stasjon
Parkering i Mjøndalen sentrum
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026
Innspill til de politiske partienes partiprogram ifbm
kommunevalget i 2015
Organisering av næringsrådet

Næringsrådet hadde 52 medlemsbedrifter pr. 31.12.14

Foto: Nils Maudal

Det har vært to frokostmøter i løpet av året
– tema for disse har vært:

Mjøndalen Toppfotball sikter høyt og Monsterbedriften etablerer seg i Nedre Eiker.
Landbruket i Nedre Eiker – Bedriftsbeøk hos Bama
Lundteigen

Næringsrådets Næringslivspris for 2013 ble
tildelt Aulie Lompebakeri den 20. feb. 2014.

Frokostmøte 20. feb. 2014 - “Mjøndalen Toppfotball sikter høyt”.
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Svelvik Næringsråd
ble stiftet 16. september 2009
I foreningens vedtekter § 1 heter det : 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.
Det er inngått en samarbeidsavtale med DNF som bl.a. gir medlemmene i Svelvik tilgang til
alle DNF sine aktiviteter.

Styret består av:
Knut Morkestrand (leder), bedriftsrådgiver
Sven Myhre, A. M. Lassen AS
Gunvor Besseberg, Villa Rørvik
Jan Trygve Jensen, Jensen Møbler AS
Katrine Birkelid, Esthetica
Gøril Kjos Mork, Mork Rekruttering AS

Frokostmøter
Det har vært tre frokostmøter i løpet av året, samt et
stormøte høsten 2014 - tema for disse har vært:
•

•

Observatører fra Svelvik kommune:
Ordfører Jonn G. Lislelid, rådmann Gro Herheim og
kommunalsjef Arvid Askø
•

Styremøter
I 2014 har det vært avholdt seks styremøter og 39 saker
har stått på dagsorden.

•

Sparebanken Øst satser og åpner kontor i Svelvik
v/Kristoffer Volden, avd. banksjef i Sparebanken
Øst.
Omdømmeprosjekt Drammen – et samarbeid
mellom næringsliv og kommune v/Per Øyvind
Mørk.
Bli med på FrivilligBørs v/Kirsten Koht, ildsjel for
utvikling av frivillig arbeid i Bærum kommune.
Muligheter og utfordringer for Svelviksamfunnet. Hvor går veien videre? Innleder og
ordstyrer i paneldebatten, Odd Myklebust,
samfunns-redaktør i Drammens Tidende
Stormøte: Ajourføring av strategisk næringsplan;
byutvikling og infrastruktur, næringsutvikling og
infrastruktur, profilering/identitetsbygging/
branding.

Samtlige frokostmøter avsluttes med faste innlegg fra
ordfører Jonn G. Lislelid og leder av Svelvik Næringsråd
Knut Morkestrand.
Næringsrådets Næringslivspris ble for 2014 tildelt Berles
Gårdsbutikk. Årets Gründerpris gikk til Jan Werner
Hansen i Byggi Svelvik og Drammen, og Sparebanken
Øst ble hedret med Nykommerprisen.

Sentrale temaer næringsrådet har hatt til
behandling:
•
•
•
•
•
Fra årsmøtet 5. juni 2014.
F.v. Jan Trygve Jensen, Katrine Birkelid, Gunvor Besseberg,
Sven Myhre, Gøril Kjos Mork og Knut Morkestrand.
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Lyssetting av kraftmaster
Prosjekt skiltplan; skilting av kyststien og friområdene, samt utsmykning av rundkjøringen
Utarbeidelse av brosjyre for Svelvik Næringsråd
Bytorg og SBV-kinogården
Utdeling av næringspriser for 2014

Næringsrådet hadde 45 medlemsbedrifter pr. 31.12.14.

Sande Næringsråd er 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 Sande.
Styret har – siden stiftelsesmøte
27. mai 2013 – bestått av:
Tom-Erik Svendsen (leder), PG Construction AS
Georg Orvedal (nestleder), Aktiv Energi AS
Bjørn Viggo Gregersen, Nefab Packaging Norway AS
Hans Kristian Teien, repr. for Sande Landbrukslag
Ole Kind, Kornmagasinet
Svein Hanssen, BS Service
Tone Helgesen, EPC Norge
Ole Johnny Lofsberg, repr. for Sande sentrumsforening
Observatører fra Sande kommune:
Ordfører Karl Einar Haslestad
Rådmann Olav Grande

Det har vært avholdt 6 styremøter
Hovedtemaene for styret har vært følgende:
•
•

Promotering av Sande som næringsvennlig lokasjon.
Oversikt over næringsarealer, tilrettelegging og
synliggjøring av disse:
I samarbeid med Sande kommune har en egen
arbeidsgruppe bestående av Ole Kind, Tone Helgesen,
Svein Hanssen og Cecilie Brunsell (DNF) funnet fram til
alle ledige næringsarealer og kartlagt status for plan og
fremdrift. Disse planlegges i løpet av våren 2015 å synliggjøres på Sande Næringsråds egne sider, samt Sande
kommunes hjemmesider.

I tillegg til næringsarealer har styret behandlet
følgende saker:
•
Samarbeid med Sande i Sentrum
•
Kommunestruktur
•
Innspill til politiske partier – Kommunevalget 2015
Ordfører eller Rådmann stiller som observatører i hvert
styremøte og har informert om kommunens arbeid
under aktuelle tema.

Medlemsmøter
Sande Næringsråd har i 2014 arrangert tre
medlemsmøter med følgende tema:
•
•
•

D5 samarbeid – hva betyr dette for Sande kommune
Kommuneplan 2014-2026
Dagens og fremtidens pensjonsordning v/Nordea
Nordre Jarlsberg Brygge – status og videre fremdrift

Ordfører Karl Einar Haslestad informerer om nytt fra
kommunen og styreleder Tom Erik Svendsen informerer
om nytt fra Sande Næringsråd.
Næringsrådet hadde 50 medlemsbedrifter pr. 31.12.14

Frokostmøte på Seilet Sportsbar - “Nordre Jarlsberg Brygge - status og videre fremdrift”.
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Lier Næringsråd (LNR) ble stiftet 18. mars 1997.
I foreningens vedtekter som ble revidert på årsmøtet 24. april 2014, heter det i § 1
Navn og formål: «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, o.l.»

Per Osmund Espedal, Espedal Handelsgartneri
Mona Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS		
Ulf A. Vatne, Bilia AS				
Knut-Andreas Kran, ASKO AS			
Øivind Kristiansen, LEARN AS			
Ørnulf Reinsve, MAXBO Stormarked Lier AS
Runar Kristiansen, Eidos AS
Lene Walle (varamedlem), NAV Lier			
Bente Kaarbø Skiaker (varamedlem), Lille Stasjon AS
Det lyktes ikke å få på plass en leder til årsmøtet, men
advokat Lars Haugen ble etter valgkomiteens oppfordring valgt inn som leder på styremøtet 14. mai.
Samtidig ble Ørnulf Reinsve valgt som nestleder.
Underveis i året ble det imidlertid foretatt noen
endringer, og styret er pr. 31.12 2014:
Ørnulf Reinsve (leder), MAXBO Stormarked Lier AS
Per Osmund Espedal (leder fra 15.09.14), Espedal
Handelsgartneri
Mona Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS			
Ulf A. Vatne, Bilia AS					
Knut-Andreas Kran, ASKO AS				
Øivind Kristiansen, LEARN AS				
Runar Kristiansen, Eidos AS		
Jolanta Øen (varamedlem), Nova Bygg.
(Erstattet Lene Valle fra 25.09.14)		
Bente Kaarbø Skiaker (varamedlem), Lille Stasjon AS
I 2014 har det blitt gjennomført fem styremøter og
behandlet totalt 35 saker. Av de viktigste sakene nevnes:
RV 23, konkrete planer og videre fremdrift.
Lier Næringsråd har vært en sterk pådriver for at de
pågående prosesser ikke skal bli forsinket – da spesielt
med tanke på RV23 Dagslett – Linnes. Det har også vært
fokus på videreføring av RV23 fram til E18.
Fjordbyen – Lierstranda. Det har i regi av Lier
Næringsråd blitt opprettet en samarbeidsgruppe som
sammen med aktuelle samarbeidspartnere skal styrke
næringslivets innvirkning på fremdrift i Fjordbyen.
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Gruppen har samlet levert høringsinnspill for videre
fremdrift og vil følge Masterplan tett.
I tillegg til dette har næringsrådet behandlet:
•
Nye næringsarealer i Lier Kommune
•
Kommunestruktur
•
Innspill til politiske partier – Kommunevalget 2015

Kontaktforum er en møteplass hvor Lier Næringsråd
treffer den administrative og politiske ledelsen i Lier
kommune. I 2014 er det avholdt 4 møter i kontaktforum.
Av saker som er behandlet kan nevnes:
•
RV 23 – Status og videre fremdrift
•
Masterplan Fjordbyen
•
Nye arealer for plasskrevende næringsvirksomhet
•
Kommunestruktur
•
Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling
•
Havn for tømmertransport

Medlemsmøter
Det ble i 2014 arrangert tre medlemsmøter – alle med
fokus på kjernesakene for Lier Næringsråd:
•
RV23 – Hva nå? - Politisk handlekraft eller ørkesløs
vandring?
•
Næringslivets plass i Liers nye kommuneplan og
etablering av Fjordbyen
•
Utbygging av Lierstranda, nytt sykehus og Rv. 23
Medlemsmøtene blir arrangert på Haugestad og er meget
godt besøkt med fra 50-80 deltakere på hvert møte.
Næringsrådet hadde 121 medlemsbedrifter pr. 31.12.14

Foto: Nils Maudal

På årsmøtet 24. april ble følgende valgt til styret:

DRAMMEN
I Drammen ivaretas næringsrådsoppgavene av
DNFs styre og administrasjon.
Kontaktutvalget

Næringsplan for Drammen

I likhet med de andre næringsrådene har vi i Drammen et Kontaktutvalg, hvor DNF, BVD, NHO og utpekte
bransjerepresentanter har kvartalsvise møter med den
politiske- og administrative ledelsen i Drammen kommune. I Kontaktutvalget behandles tyngre strategiske
saker med betydning for Drammens og regionens
næringsliv.

Følges opp i Næringsteam Drammen.

Næringsteam Drammen
Næringsteam Drammen består av rådgivere i rådmannens stab og daglig leder i DNF og BVD. Det er lagt opp til
fire til seks møter årlig som ledes av kommunaldirektør
for økonomi og næring i Drammen kommune. Dette
er et noe mer operativt nettverk enn Kontaktutvalget
og jobber med utgangspunkt i Strategisk Næringsplan
for Drammen. Noen av hovedstrategiene i Strategisk
Næringsplan er at kommunen skal oppfattes som
næringsvennlig, ha gode rammebetingelser og et godt
servicenivå for næringslivet.

Kommuneplanen for Drammen mot 2036
I 2013 ble ny Bystrategi for Drammen frem mot 2036
vedtatt. Bystrategien har visjonene Større – Smartere –
Sunnere. Dette er i realiteten samfunnsdelen av kommuneplan for Drammen. I 2014 la kommunen ut Arealdelen til kommuneplanen til høring. DNF har engasjert
og organisert eiendomsaktører og representanter fra
DNFs Byggnettverk i et omfattende arbeid med høringsutalelse til kommuneplanens Arealdel.

Omdømmeprosjekt Drammen
Prosjektet er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Drammen kommune, DNF og næringslivet. DNF
har vært sentrale siden prosjektet ble igangsatt i 2005.
Prosjektet har lykkes svært godt med målsettingene som
er: Bedret omdømme for Drammen, økt befolknings- og
næringsvekst. Det ble i 2014 jobbet med implementering
av ny strategi for de kommende 5 årene og gjennomføring av en bildekampanje, næringseiendomskampanje,
kinokampanje på bolig, samt støtte- og dryppannonsering i VG og Drammen24. Omdømmeprosjekt Drammen
gjennomførte også høsten 2014 en nasjonal omdømmekonferanse.

Næringslivsmagasinet Drammen24
DNF er utgiver av næringslivsmagasinet Drammen
24. Magasinet utkommer årlig med to utgivelser som
distribueres til næringslivet i Drammensregionen og to
utgivelser som i tillegg distribueres som bilag til Dagens
Næringsliv. De to regionale utgivelsene brukes til å
synliggjøre regionens næringsliv og DNF. Utgivelsene ble
i 2014 lagt til Fjordkonferansen i april og Næringslivets
Dag i september og fungerte som temautgaver for disse
to arrangementene. De to nasjonale utgivelsene brukes
for å markedsføre Drammensregionen utad. Dette gjøres
i et tett samarbeid med Omdømmeprosjekt Drammen,
Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og
andre aktører som har utviklingsinteresser i vår region.
Næringslivsmagasinet Drammen24 brukes til å synliggjøre DNF og styrke posisjonen som næringslivets talerør
i Drammensregionen og vår tilknytning til eksisterende
og nye medlemmer. Drammen24 setter agendaen i
næringssaker og på den næringspolitiske arena.
Gjennom Drammen 24 har medlemmene våre en kanal
og eksponeringsflate, både på annonseplass, men også
gjennom redaksjonelle artikler. Vi har kunnet presentere
artikler fra næringsrådene, nettverkene, arrangementer,
prosjekter, medlemmene og næringslivet for øvrig i
Drammensregionen.

Omfattende arbeid med høringsutalelse til Kommuneplanens
Arealdel - her Workshop 21. november.
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DNFs NE T T VERKSGRUPPER
Nettverksgruppene jobber aktivt for å styrke og profilere ulike bransjer, fag- og innsatsområder.
Administrasjonen i DNF stiller med en representant i hver nettverksgruppe for å koordinere
gruppens aktiviteter. I 2014 var 11 nettverksgrupper i arbeid. Vi ser at vårt arbeid med nettverk
bidrar positivt til:
•
•
•
•
•

Økt innovasjonsevne i eksisterende næringsliv
Bedre samarbeid mellom bedriftene og med andre bransjemiljøer
Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner
Bedre profileringen av bransjene i Drammensregionen
Større interesse for nyetableringer i en attraktiv Drammensregion

Studio Drammen

El- core – Kjernen av Elektrobedrifter

Nettverket består av aktører innen produksjon av TV/
film og lyd i Drammensregionen og møtes 4 ganger pr. år
til sosiale og faglige samlinger. Nettverket styres av en
arbeidsgruppe i samarbeid med Buskerud fylkeskommune
og DNF og har som hovedmål å skape gode samlinger med
godt faglig innhold.

Nettverket er godt etablert og har vært i drift siden 2004.
El-core har ca. 70 medlemmer innen elektro-teknisk virksomhet, i tillegg til Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Målet
for nettverket er økt verdiskaping i de elektrotekniske virksomheter i Drammensregionen. Dette ved samarbeid om
prosjekter, forskning, høyning i utdanningstilbud og
gjennom bevisstgjøring av nettverkets kompetanse.
Gjennomføringsformen er samlinger og studieturer for
medlemmene. Nettverket arbeider også med aktuelle
prosjekter i samarbeid med ulike aktører, som for eksempel belysning av Drammen Park og studentprosjekter ved
Høyskolen i Buskerud og Vestfold. El-core har også en egen
represen-tant i styret i Newtonrom og arbeider aktivt for
rommets videre drift. El-core har et eget styre med
representanter fra medlemsbedriftene.

Nettverk for byggenæringen
Målsettingen for nettverket har siden starten i 2006 vært å
bedre omdømmet for næringen i Drammensregionen
– samt å øke rekrutteringen til bransjen. Nettverket har
gjennom 2014 vært involvert i en rekke arrangement i
DNF regi: Frokostmøter med fokus på svart arbeid og sosial
dumping, universal utforming og bærekraft, og ikke minst
som medarrangør til Fjordkonferansen og Eiendomsdagen.
I tillegg til dette har arbeidsgruppen vært sterkt involvert
i prosessen rundt høringsuttalelsen til arealplan Drammen. Nettverket søker gjennom relasjonsbygging å gi økt
kunnskap og bedre lønnsomhet. Arbeidsgruppen består
av en rekke sentrale aktører i bransjen – som sammen har
hatt fokus på nettverkets målsetting. Årets studietur gikk til
Hamburg og HafenCity i september.

Nettverk for ledere
Ledernettverket er en arena for faget ledelse – hvor de
rundt 40 medlemmene møtes månedlig for faglig påfyll og
mingling. Felles for medlemmene er at de er ledere i sine
respektive bedrifter – og at man ønsker å dele erfaringer og
utfordringer i hverdagen. De fleste samlingene består av en
faglig del hvor man bruker gruppens interne ressurser –
eller får innspill fra eksterne krefter. I tillegg til dette er
det lagt vekt på en sosial del hvor man kan lære hverandre
bedre å kjenne. Utgangspunktet for nettverket er at man
uansett bransje ofte har de samme utfordringene som leder.
Det arrangeres årlig en ledersamling hvor fokus er nettverksbygging og faglig oppdatering. Årets samling var på
Storaas Gjestgiveri i september. Nettverket er godt fungerende og har en egen arbeidsgruppe som, i samarbeid med
DNF, legger planen for faglig og sosialt program.

HR nettverket

“En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?”
Arrangert av Nettverk for byggenæringen, 3. april 2014.
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Nettverket er et samlingspunkt for HR ledere med bredt HR
ansvar som møtes for sparring og deling av kunnskap og
erfaringer. Det er en forpliktende gruppe som møtes 4
ganger i året hos hverandre. Selvvalgte og aktuelle tema
står på agendaen, og formålet er å løfte virkningen av HR
rollen, samt å ha en arena for diskusjon rundt ulike
problemstillinger.

Kreativ Arena

Logistikknettverk Buskerud

Nettverket består av medlemmer fra reklamebyråer,
designere og grafisk bransje og styres av en arbeidsgruppe
bestående av 5-6 av medlemmene i samarbeid med DNF og
Buskerud fylkeskommune. Arbeidsgruppen har hatt som
hovedfokus å finne fram til gode programmer for medlemsmøtene. Det har imidlertid meldt seg et ønske om revitalisering av nettverket. DNF har i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune engasjert Papirbredden Innovasjon i
prosjektet. Målsetningen har vært å avdekke nye samarbeidsområder og arbeidsmetoder for de kreative næringene.
Det er vurdert nye organiseringsformer og bransjesammensetninger i nettverket. Nettverkets visjon er å synliggjøre bransjen, fremme kreativitet, kompetanse og fagmiljø.
Arbeidet fortsetter i 2015.

Logistikknettverk Buskerud er et initiativ for å videreutvikle Drammensregionen og Buskerud som et ledende
kompetansesenter innen logistikk i Norge. Rent
omdømmemessig skal vår region bli oppfattet som både
effektiv og miljøvennlig på logistikk. Logistikknettverket består av både vareeiere og transportører. I 2014 har
nettverket hatt tre styringsgruppemøter og tre nettverkssamlinger for medlemmene. Samlingene har gitt faglig
påfyll og gode relasjoner. Utveksling av kunnskap gjennom
samlinger med enkeltfirmaer som vertskap har vist seg
å være en effektiv samarbeidsform med bred deltakelse.
Samlingene skal ta utgangspunkt i den enkelte virksomhets
erfaringer og avdekke behov for samarbeidsprosjekter.

DNF’s helsefremmende kompetansenettverk
Varehandelgruppen i DNF
Målet med Varehandelgruppen er å stimulere til økt samarbeid kjøpesentrene seg i mellom og overfor den øvrige
varehandelen i Drammensregionen. Varehandelgruppen i
DNF består av senterlederne ved kjøpesentrene i
Drammensregionen, Byen Vår Drammen AS og DNF. Gruppen ble etablert i 2003 og samles om lag fire ganger pr. år for
diskusjoner og faglig påfyll. Varehandelgruppen rapporterer
også kvartalsvis omsetningstall til avisene i regionen. En
samling av senterledere fra alle kjøpesentrene i en region,
som i Varehandelgruppen, er helt unik.

It|arena
It|arena er en næringsklynge for IKT bedrifter i Drammensregionen og har vært i drift siden 2009. Nettverket
jobber for å fremme Drammensregionen som et høykompetanseområde, bla. gjennom å være et nasjonalt
e-helsesenter innen 2025 og ha et eget høyskolestudium i
IKT innen 2019. It|arena består av 21 medlemsbedrifter og
er et nettverk for alle som har interesse innen IKT feltet.
Nettverket ønsker å være en tilrettelegger og brobygger for
å få positive ting til å skje i Drammensregionen.

Helsenettverket skapte i 2010 en visjon om «å bli det
ledende helsefremmende kompetansenettverket i landet».
En arena hvor vi i fellesskap kan sørge for at vi blir innovative og løsningsorienterte innenfor helsenæringen, samt
møteplasser med deling av kunnskap og erfaring som skal
synliggjøre aktører. Det har i 2014 kun vært avholdt én
samling i nettverket, hos NAV med fokus på psykisk helse.
Området helse er viktig for regionen og alle vi som bor og
arbeider her. Nettverket vil bli revitalisert i 2015.

Nettverk for Bilbransjen
– Buskerud Bilbransjeforening avd. Drammen
Nettverket retter seg mot nybilforhandlere som er medlem
av Norges Bilbransjeforbund. Det gjennomføres fellesmøter
for medlemmene hvor fokus i 2014 har vært felles annonsering og synliggjøring av bransjen. Det er spesielt lagt vekt
på å holde handelen internt i regionen – i tillegg til å synliggjøre merkeverkstedenes kompetanse på de respektive
merkene. Gruppen har videreført samarbeidet om felles
åpningstider og fokusert på å øke rekrutteringen av
lærlinger. I tillegg til dette deltok et utvalg av bransjen på
Drammen Havn sin markering av 50 års jubileet i august.

«Teknologi som innovasjonsfaktor.”- Arrangert av nettverket It|arena 18. juni 2014.
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S A M A R B E I D - P RO S J E K T E R
DNF samarbeider med en rekke aktører for å skape de beste rammebetingelser for næringslivet i
Drammensregionen. Ikke bare på arrangementssiden, hvor bare en håndfull av de over 80 arrangementene vi tilbød i 2014 er arrangert av DNF alene. Resten er gjort i samarbeid med en rekke
forskjellige aktører. Også på prosjekt og påvirkningssiden jobber vi i en rekke samarbeids konstellasjoner. Flere aktører har tilnærmet de samme mål som DNF. Et godt næringsgrunnlag i en
attraktiv Drammensregion. Noen av de vi samarbeider med har vi også oppdrag for; sekretariatsoppgaver, prosjektledelse/-koordinering, driftsansvar for tjenestetilbud og forretningsføreroppdrag.
DNF er også sekretariat i alle DNF-nettverkene og næringsrådene, som er omtalt i egne kapitler.
Drammens Handelskammer

Etablererveiledning for Drammensregionen

Daglig leder i DNF er forretningsfører og DNF er sekretariatet for Drammens Handelskammer (DHK) som er en privat,
bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet. DNF
oppnevner også ett styremedlem til DHK. Styrene i DHK og
DNF har i 2014 inngått en sammenslutningsavtale som skal
fremlegges for generalforsamlingene i de to foreningene i
mars 2015. Mer om dette i styrets beretning på side 4.

Dette er et tilbud i regi av DNF for de som tenker på å starte
sin egen bedrift og gir gratis råd om dette og arrangerer
relevante kurs. Etablererveiledningen organiseres fra vårt
kontor på Union G60 av Anne Lise Lervåg. Tilbudet finansieres av kommunene i Drammensregionen og Buskerud
fylkeskommune.

Stiftelsen Børsgården
Daglig leder i DNF er forretningsfører og DNF er sekretariatet for Stiftelsen Børsgården som eier Børskvartalet
i Drammen. DNF oppnevner også to styremedlemmer til
Stiftelsen Børsgården.

Drammens Håndverk & Industriforening
DNF har inngått en sekretariatsavtale med Drammens
Håndverk & Industriforening (DHIF) som trer i kraft 1.
januar 2015. DNF overtar de administrative funksjonene i
DHIF og skal bidra til økt aktivitet og synlighet av foreningen, som i sommer hadde 150-års jubileum.

Lydia og Harald Lyches Fond
DNF er sekretariat og tilrettelegger søknader for styret.
Fondet deler årlig ut ca 2 mill kr til sosiale, kulturelle og
allmennyttige formål i Drammensregionen. DNF oppnevner også to styremedlemmer til Lydia og Harald Lyches
Fond.

Buskerudbysamarbeidet
Buskerudbysamarbeidet er et offentlig, langsiktig og
forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø. DNF
ved Erik Dalheim sitter i styringsgruppen for prosjektet og
koordinerer næringsrådenes medvirkning.

Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond
DNF er sekretariat og tilrettelegger søknader for styret.
Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/
universiteter eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. DNF oppnevner to styremedlemmer til Drammen Næringslivsforenings
Stipendiefond.
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Buskerud fylkeskommune
DNF har en strategisk 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. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles
utviklingsprosjekter. DNF leder også arbeidet i styringsgruppen for ny næringsplan for Buskerud fylke.

Høyskolen i Buskerud ogVestfold
DNF har samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og
Vestfold som inkluderer prosjektet Trainee Drammen,
Lederprogrammet, DNF Ung, Bedriftsutviklingspris,
Logistikkpris mm.

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

Subsea Valley
Høykompetente bedrifter mellom Kongsberg og Lysaker er
organisert som en næringsklynge for utvikling, engineering
og produksjon av subsea-løsninger. DNF var første næringsforening som medlem.

Newtonrom Drammen

Gründer- og etablererportal

Newtonrommet i Drammen er en læringsarena for temaer
knyttet til energi og miljø, styring av smarthus og et
samlingsted for teknologibedrifter i regionen. Newtonrom
er et samarbeid mellom DNF`s nettverk El-core, Drammen
kommune og Buskerud fylkeskommune og er et undervisningsrom for ungdoms- og videregående skoler i
Drammensområdet. Det overordnede målet med Newton er
å bidra til økt kompetanse i realfag og teknologi blant
dagens unge. Tematikken i undervisningen er fornybar
energi, økonomisering og miljø. Fra høsten 2014 har
rommet vært drevet av to dyktige lærere som i tillegg til
å undervise i Newtonrom også underviser i ungdoms- og
videregående skole. Lærernes engasjement utgjør totalt en
80% stilling. Newtonrom har i 2014 fått godkjent en modul
til godkjenning av FIRST Scandianavia som er ansvarlig for
Newtonkonsept. I tillegg til dette arbeides det med en ny
modul som sendes til godkjenning våren 2015.
Newtonrom Drammen har i 2013 hatt besøk av ca 700
elever fra regionen.

DNF jobber i samarbeid med Buskerud fylkeskommune
og de 6 kommunene Drammen, Lier, Nedre- og Øvre Eiker,
Sande og Svelvik med å få opp en portal for alle de som
starter egen virksomhet i regionen. Denne skal være det
naturlige punktet for å finne all relevant informasjon, se
hva som skjer, hvem de kan henvende seg til for hjelp og få
gode tips og råd på veien. Portalen vil bli lansert i mars 2015.

Trainee Drammen
Programmet gir nyutdannede kandidater med merkantil
eller teknisk bakgrunn mulighet til å bli kjent med lokale
bedrifter i en region i spennende utvikling.
Programmet gir et innblikk i ulike virksomheter med
bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder,
bransjer, kompetansebehov og organisering. Bedrifter fra
privat og offentlig sektor kan delta. Programmet gir deltakerne innsikt, spennende nettverk samt faglig og personlig utvikling. Programmet er initiert av lokalt næringsliv
og driftes og eies av DNF, i samarbeid med Høgskolen i
Buskerud og Vestfold. Driften finansieres av bedriftene som
deltar i ordningen.

DNF`s lederprogram
DNF`s lederprogram er et samarbeid mellom Høyskolen i
Buskerud og Vestfold, DNF og DNF`s nettverk for ledere.
Programmet er et tilbud til alle medlemmene, tilpasset de
som allerede er ledere eller de som har ambisjoner om å bli
leder. Forelesningene er valgt og satt sammen som en
kombinasjon av faste forelesere fra HBV og innleide
ressurser. Forelesningene var fordelt på åtte samlinger
gjennom våren 2014 og hadde totalt 26 deltakere.

Den Rauseste sjefen
Kåringen av drammensdistriktets rauseste sjef er et samarbeid mellom DNF og NAV-kontorene i Drammen, Lier,
Svelvik, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker. DNF og NAV
Drammen har felles interesse i å bidra til bedre integrering
og inkludering av flyktninger, innvandrere, ungdommer
og andre deler av befolkningen som av ulike grunner står
utenfor arbeidslivet og det private næringsliv spesielt. DNF
og NAV besluttet å samarbeide om å imøtekomme denne
utfordringen. Fra oktober jaktet vi på vinneren blant sjefer
i de seks kommunene. Mange ble nominert, før en fagjury
plukket ut finalistene. Vinneren, butikksjef Mikael
Andersson på Kiwi XL, ble kåret med avstemming
på Facebook, der hele 2.000 stemmer kom inn.

Fagbrev for varehandel og logistikk
I samarbeid med Folkeuniversitetet har DNF hatt gleden av
å tilby sine medlemmer innenfor varehandel og logistikk
mulighet for fagbrev. Studiet startet i september 2014 og
avsluttes med eksamen våren 2015. Studiet finansieres av
offentlige støtteordninger: Basiskompetanse i arbeidslivet
(BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring
for ansatte med lite formell utdanning og har vært et tilbud
med god deltakelse. Totalt har studiene 40 påmeldte fordelt
på begge fagretninger.

Kurs i Arbeidsnorsk
I likhet med fagbrevkursene har Folkeuniversitetet og
DNF tilbud til internasjonale arbeidstakere som ønsker å få
tilført basiskompetanse i norsk. Kurset er finansiert av BKA
midler og har 24 deltakere fra ulike bedrifter i regionen.

“De rauseste sjefene” fra Lier, Drammen, Svelvik, Sande,
Øvre Eiker og Nedre Eiker.
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R E S U L TAT R E G N S K A P 2 0 1 4 - B U D S J E T T 2 0 1 5
U t d r a g a v å r s r e g n s k a p 2 0 1 4 ( ko m p l e t t å r s r e g n s k a p f i n n e s p å d n f. n o )
Driftsresultat
Note

Budsjett

Regnskap 2014

Budsjett 2014

Regnskap 2013

2015 Alternativ 1

2015 Alternativ 2

Kontingenter

3 072 137

3 300 000

2 948 075

3 500 000

3 500 000

Administrasjonsinntekter

1 372 148

1 272 000

1 134 800

1 665 000

2 565 000

Tilskudd fra Kapitalfondet

700 000

700 000

577 000

700 000

850 000

Andre driftsinntekter

359 059

350 000

266 937

350 000

350 000

Sum driftsinntekter

5 503 344

5 622 000

4 926 812

6 215 000

7 265 000

2 941 620

3 414 277

2 766 469

4 055 000

4 055 000

32 450

33 200

33 200

35 000

35 000

Innleide ressurser

637 008

130 000

177 125

150 000

150 000

Husleie inkl.parkering

266 940

270 000

267 817

285 000

285 000

Felleskostnader Næringslivssenteret

176 720

240 000

247 982

300 000

300 000

Driftskostnader kontorhold

385 439

297 000

421 752

400 000

500 000

19 182

35 000

30 853

20 000

20 000

3 360

20 000

6 400

25 000

25 000

10 562

7 500

12 688

10 000

10 000

56 022

56 500

61 290

57 500

63 000

97 238

110 000

100 108

115 000

130 000

Lønnskostnad

1

Avskrivninger

Årsberetning
Kurs og seminarer ansatte
Bilgodtgjørelse
Revisjon

1

Regnskapshonorar
Oppmerksomheter

7 697

20 000

22 881

20 000

20 000

Medlemskontingenter

39 275

40 000

39 275

40 000

40 000

Porto

66 488

60 000

46 332

65 000

65 000

Møtekostnader

85 360

125 000

93 501

125 000

125 000

235 545

207 500

229 258

210 000

210 000

10 919

80 000

12 639

63 000

493 000

441 938

520 000

274 038

500 000

800 000

5 513 763

5 665 977

4 843 608

6 475 500

7 326 000

Medlemsverving og reklame
Diverse kostnader
Prosjekter
Sum driftskostnader
Driftsresultat

-10 419

-43 977

83 204

-260 500

-61 000

Renteinntekter bankinnskudd

2

24 012

9 000

24 875

9 000

100 000

Andre renteinntekter

2

31 750

40 000

32 425

40 000

40 000

-669

0

0

0

-

-49 999

0

0

Andre rentekostnader
Nedskriving av finansielle eiendeler

2

Netto finansinntekter/-kostnader

44 674

5 023

7 301

-211 500

79 000

Årsresultat

44 674

5 023

90 505

-211 500

79 000

RESULTATREGNSKAP KAPITALFONDET 2014
Note

2014

2013

Inntekt på andre investeringer
Utbytte aksjer og egenkapitalbevis

2

451 373

349 338

Gevinst ved realisasjon av aksjer og egenkapitalbevis

2

77 675

492 891

529 048

842 229

Sum inntekt på andre investeringer
Renteinntekter
Renter på bankinnskudd

2

121 293

157 638

Renter på markedsbaserte obligasjoner

2

142 522

229 727

263 815

387 365

Sum renteinntekter
Verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi

2

Sum finansinntekter

1 846 221

-

2 639 084

1 229 594

14 466

Finanskostnader
Nedskrivning overkurs obligasjoner

2

-

Tap ved realisasjon obligasjoner

2

32 774

0

32 774

14 466

2 606 310

1 215 128

700 000

577 000

130 297

100 640

830 297

677 640

1 776 013

537 488

Sum finanskostnader
Netto finansinntekter/finanskostnader
Driftskostnader
Tilskudd til DNF
Andre kostnader
Sum kostnader
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Årsresultat (Gevinst)

1

BALANSE PR. 31.12.2014
EIENDELER

Note

2014

2013

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

37 400

69 850

Sum varige driftsmidler

37 400

69 850

Investeringer i aksjer og andeler

2

2

Andre fordringer

1 000 000

1 000 000

Sum finansielle anleggsmidler

1 000 002

1 000 002

SUM ANLEGGSMIDLER

1 037 402

1 069 852

Kundefordringer
Andre fordringer

5

Sum fordringer

1 315 881

517 097

706 378

1 327 180

2 022 259

1 844 277

Markedsbaserte aksjer

3

16 546 091

13 268 971

Markedsbaserte obligasjoner

3

7 454 664

7 285 667

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

3

1 174 083

1 045 606

25 174 838

21 600 244

5 843 865

6 156 404

SUM OMLØPSMIDLER

33 040 962

29 600 925

SUM EIENDELER

34 078 364

30 670 777

2014

2013
25 631 971

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD

4

Note

Egenkapital Kapitalfondet

6

28 581 861

Annen egenkapital

6

2 046 764

2 002 086

30 628 625

27 634 057

30 628 625

27 634 057

Leverandørgjeld

428 427

671 693

Skyldige offentlige avgifter

636 004

720 517

2 385 308

1 644 510

3 449 739

3 036 720

Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

Annen kortsiktig gjeld

5

Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD

3 449 739

3 036 720

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 078 364

30 670 777

Drammen, 18. februar 2015

Gerd Barth Thorsby
Styrets leder

Dag Lindseth Andersen Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Svein Ove Pettersen
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Lars Henrik Krogh
Styremedlem

Tom-Erik Svendsen
Styremedlem

Hans-Petter Tonum
Daglig leder

			
Terje Gundersen
Styremedlem

Johan Fredrik Bruusgaard
Varamedlem

Steinar Evensen
Varamedlem
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NOTER 2014
Et utvalg noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet omfatter regnskapet for foreningens drift og regnskapet til foreningens Kapitalfond. Kapitalfondet er underlagt egne vedtekter, men er omfattet av foreningens organisasjonsnummer. Kapitalfondets midler er bundet av fondets vedtekter, og forvaltes av et eget
styre. En andel av avkastningen hvert år kan overføres til foreningens drift. Fra og med 2014 er
Kapitalfondet inkludert i foreningens årsregnskap. 2013-tallene er omarbeidet for sammenlignbarhetens skyld

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid
dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende.

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

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter.
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av
investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter. Dette er en endring fra 2013 da regnskapsprinsippet var det laveste av
anskaffelseskost og markedsverdi etter porteføljeprinsippet, fordelt på følgende to porteføljer:
Obligasjoner og renteplasseringer samt Aksjer og egenkapitalinstrumenter. Forskjellen mellom
markedsverdi og anskaffelseskost 01.01.2014 er regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres
som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurdringer av de
enkelte fordringer.

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.
Lønnskostnader

Lønninger

Note 3 - Investeringer i børsnoterte aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter
2014

2013
Anskaffelseskost

Tidligere
verdiendring

Periodens
verdiendring

Balanseført
verdi

Norske børsnoterte aksjer/ aksjefond og
egenkapitalbevis

5 800 732

573 972

782 641

7 157 345
2 361 584

2 479 556

2 260 796

Arbeidsgiveravgift

366 748

357 480

Pensjonskostnader

74 870

30 000

Eiendomsaksjer

2 650 320

-85 470

-203 266

Andre lønnsrelaterte ytelser

20 446

118 193

Utenlandske aksjer/aksjefond

5 527 907

358 529

1 140 726

7 027 162

2 941 620

2 766 469

Sum markedsbaserte aksjer

13 978 959

847 031

1 720 101

16 546 091

5,2

5,0

Sum
Sysselsatte årsverk

Brutto lønn og sosiale kostnader til traineeer kr. 3.257.938,-, er dekket av

Norske obligasjoner og renteplasseringer

4 763 310

-2 132

18 649

4 779 827

Utenlandske obligasjoner

2 553 463

77 594

43 780

2 674 837

Sum obligasjoner og renteplasseringer

7 316 773

75 462

62 429

7 454 664

Hedgefond

1 045 606

64 786

63 691

1 174 083

Sum Andre markedsbaserte finansielle
instrumenter

1 045 606

64 786

63 691

1 174 083

22 341 338

987 279

1 846 221

25 174 838

deltagervirksomhetene og inngår ikke i ovennevnte lønnskostnadsoversikt.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styret

676 145

0

Pensjonsutgifter

30 000

0

Annen godtgjørelse

11 671

0

Totalsum
Lønn

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

Note 4 - Bundne midler

Bankinnskudd skattetrekksmidler
Bankinnskudd Kapitalfondet, disponeres av Kapitalfondets styre

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

2014

2013

2014

2013

237 981

179 411

3 407 023

4 031 727

2014

2013

-

82 294

Note 5 - Andre fordringer - Prosjekter og Annen kortsiktig gjeld - ubrukte
prosjektmidler

Benyttede prosjektmidler - ikke mottatt
Revisjon Foreningen og Kapitalfondet
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

78 335

61 290

0

0

78 335

61 290

Ledernettverket

5 474

Etableringsveiledning NAV
Gründerportal

43 760

Lier Næringsråd

3 251

Etablererveiledning

Note 2 - Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

438 628

Trainee
Finansinntekter samlet for foreningen og kapitalfondet
Inntekt på andre investeringer
Utbytte aksjer og egenkapitalbevis
Gevinst ved realisasjon av aksjer og egenkapitalbevis
Sum inntekt på andre investeringer

26 471

Buskerud Fylkeskommune
2014

2013

451 373

349 338

Ubrukte prosjektmidler

77 675

492 891

Varehandelgruppa

529 048

842 229

Newton rom

13 194

Sum til gode prosjektmidler - Andre fordringer

478 293

IT Arena
Renteinntekter

922 641

1 057 420

2 908

8 569

20 513

104 119

247 444

233 117

Bilbransjen

38 586

38 586

Renter på bankinnskudd

145 305

182 513

Sande Næringsråd

62 363

21 514

Renter på markedsbaserte obligasjoner

142 522

229 727

Svelvik Næringsråd

52 006

30 675

Renter på fordring Stiftelsen Børsgården

31 750

32 425

Prosjekt Øvre Eiker

88 015

46 931

319 577

444 665

1 846 221

-

Sum renteinntekter

Verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi

Sum finansinntekter

Finanskostnader

Nedskrivning overkurs obligasjoner
Tap ved realisasjon obligasjoner

2 694 846

1 286 894

2014

2013

0

14 466

32 774

0

Nedskrivning anleggsaksjer, foreningen
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

Netto finansinntekter/finanskostnader

49 999
669

0

33 443

64 465

2 661 403

1 222 429

Gründerportal

429 247

Gründerkonferansen

28 182

Expat-Servicesenter

36 878

Drammen24

57 897

Lier Næringsråd

55 387

Ledernettverket

20 923

Svelvik - diverse utsmykking mv

21 600

Buskerud Bilbransje Utdanning BI

10 718

Trainee

10 718
42 816

Buskerud Fylkeskommune

65 453

Logistikknettverket

133 818

135 993

Næringslivssenteret

40 837

34 514

Vårsymposium

25 576

19 476

1 372 898

792 481

Sum ubrukte prosjektmidler - Annen kortsiktig gjeld

Note 6 Egenkapital
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Egenkapital 31.12.2013
Effekt av endring regnskapsprinsipp Kapitalfondet
Egenkapital 01.01.2014
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2014

Egenkapital
Kapitalfondet

Annen
egenkapital

Sum

25 631 971

2 002 090

27 634 061

2 002 090

28 807 938

1 173 877
26 805 848

1 173 877

1 776 013

44 674

1 820 687

28 581 861

2 046 764

30 628 625
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