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Årsrapport
84 av våre 120 tillitsvalgte!
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KORT OM
DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING

Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 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 disse 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 den politiske og administrative
ledelsen 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
beslutningstakere i regionens næringsliv. DNF
representerer et viktig nettverk både for nye kunder/
forbindelser og 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 avkastning på foreningens fondsmidler
som er på ca. 25 millioner kroner.

DNF er organisert langs to akser:
1.

2.

3 Kort om DNF
4 Styrets beretning
5 Organisasjonsforhold
6 Leder
7 Møteåret
8 DNFs Næringspolitikk
9 Medlemsutviklingen
9 Priser
10 Sande Næringsråd

Hilde Fevang

11 Drammen
12 Lier Næringsråd
13 Svelvik Næringsråd
14 Øvre Eiker Næringsråd
15 Nedre Eiker Næringsråd
16 DNFs nettverksgrupper
18 Kommunikasjon
19 dnf.no
20 Oppdrag, samarbeid og prosjekter

Erik Dalheim

Cecilie Bjørgan Brunsell Trude Ween Rustad

22 Resultatregnskap
22 Budsjett 2014
23 Balanse
24 Noter
25 Årsregnskap kapitalfondet
26 Revisors beretning
Toril Berg van Putten

Mette Thielemann

Anne Lise Lervåg

Hans-Petter Tonum

Ansatte

Innhold

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.
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ORGANISASJONSFORHOLD

STYRETS BERETNING
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.
2013 har i likhet med de seneste år vært et aktivt år for DNF. Både våre nettverk og de 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. Ett nytt næringsråd er etablert i 2013; Sande Næringsråd.
I mange av våre 12 bransje- og temanettverk har aktiviteten også vært stor. Ambisjonsnivået fra nettverk til nettverk har
vært svært ulikt. Enkelte av nettverkene har hatt en rekke møter, invitert til samlinger og gjennomført prosjekter, mens
andre har slitt litt med tilslutningen og dermed aktivitetsnivået. To av nettverkene er i 2013 slått sammen. Det er ikke
etablert nye DNF-nettverk i 2013.
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 2013 tilbudt medlemmene ca. 100 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 924 bedriftsmedlemmer, hele 85 flere enn ved forrige årsskifte. Organiseringen av medlemsvervingen har endelig funnet en god form. Våre hjemmesider på internett er godt besøkt, og vi er godt etablert på
Facebook. Nytt i 2013 er at vi har overtatt som utgiver av det regionale næringslivsmagasinet Drammen24. Dette gir DNF,
prosjekter og samarbeids-relasjoner vi er i samt våre bedriftsmedlemmer, en ny og viktig kommunikasjonskanal. DNFs
Infoblad er med dette avviklet.
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. DNF har gjennom Kapitalfondet en kapital på over 25 mill. kroner.
I 2013 bidro dette fondet med nær kr 600 000 i drifts- og prosjekttilskudd til foreningen. Dette medvirker til at DNFs
medlemskontingent er blant de laveste i landet.
Styret har i 2013 hatt syv 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 5,1 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,
som DNF overtok eierskapet til i 2013 fra Bi Drammen.
Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2013. Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i
regnskapsåret. Sykefraværet har vært 78 dager, hvorav alle skyldes langtidsfravær fra en medarbeider. Styret er bevisst på
likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. Tre av styrets ni medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart
medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet.
Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 90.505 som tilføres egenkapitalen, som pr. 31.12.13 er på kr. 2.002.086.
Likviditeten er god. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 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 2013.

Drammen, den 31. desember 2013 / 4. mars 2014

Gerd Barth Thorsby
Styrets leder		

Dag Lindseth Andersen
Styrets nestleder

Steinar Haugerud
Styremedlem

Knut Morkestrand
Styremedlem

Svein Ove Pettersen
Styremedlem
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Lars Henrik Krogh
Styremedlem

Stine Søsveen
Varamedlem

Terje Gundersen
Varamedlem

Hans-Petter Tonum
Daglig leder

Foto: Sønstrød Fotografene

Daglig leder Gerd Barth Thorsby (leder) fra Thorsby AS.
Direktør Dag Lindseth Andersen (nestleder) fra Eltek ASA og El-core nettverket.
Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning fra Buskerud Næringsmegling AS.
Divisjonsleder Svein Ove Pettersen fra Rambøll og Nettverk for Byggenæringen.
Adm. direktør Lars Henrik Krogh fra Nofas AS.
Bedriftsrådgiver Knut Morkestrand, leder av Svelvik Næringsråd.
Adm. direktør Steinar Haugerud, Hypteck AS og leder av Øvre Eiker Næringsråd.
Marketing Director Stine Søsveen (varamedlem), Steen & Strøm Norge AS og Varehandelgruppen.
Adm. direktør Terje Gundersen (varamedlem) i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS.

Styret i Kapitalfondet

Steinar Asheim (leder), John Erik Nilsen (nestleder),
Rolf B. Vedal og Knut Eikre Larsen (varamedlem).
I tillegg er DNFs til en hver tids valgte leder og
nestleder automatisk medlemmer i fondsstyret.

Rådet

Vidar Nesse fra Deloitte AS.

Rolf A. Berg, 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,
Trond I. Østgaard og styret i DNF.
Sverre Bruusgaard (avgått ved døden).

Valgkomite

Ansatte

Revisor

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.

Æresmedlemmer
Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styremedlem 		

Styret i DNF

Styret i DNF

Rolf A. Berg, Emil Onshuus, Jørgen R. Låker og
Petter Langum. Sverre Bruusgaard (avgått ved døden).

Daglig leder Hans-Petter Tonum.
Næringsråds-, nettverks- og prosjektmedarbeiderne
Mette Thielemann og Cecilie Bjørgan Brunsell.
Kontormedarbeiderne Hilde Fevang og
Toril Berg van Putten.
Kommunikasjonsmedarbeider Trude Ween Rustad.
Rådgiver Erik Dalheim.
Etablererveileder Anne Lise Lervåg.

MØTEÅRET 2013

LEDER

Også i 2013 arrangerte vi totalt over 100 møter - konferanser - seminarer - studieturer etc.
- ofte sammen med andre. Her er et utvalg:

Drammensregionen har betydelige vekstambisjoner de
kommende årene, og det er behov for utstrakt aktivitet på
mange områder, med arealplaner for bolig- og næringsutvikling, infrastruktur og kollektivtrafikk mv for å få til dette.
Det er viktig at alle gode krefter samarbeider for å oppnå den
ønskede utviklingen av vår region og en fortsettelse av det
enorme arbeidet som har vært utført de seneste årene.
Det er nødvendig at regionen klarer å synliggjøre sin
attraktivitet for eventuelle nye næringsaktører som vurderer
hensiktsmessig plassering av sine virksomheter, og det er viktig
at rammebetingelsene er gode for en videreutvikling av det
mangfoldet av næringsliv som allerede finnes i regionen.

Vår visjon i Drammen Næringslivsforening (DNF) er at Drammensregionen skal være et område med
suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.
DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.
Vår fremste oppgave er å ivareta næringslivets interesser ved å legge til rette for vekst og nyskaping. Denne
rollen fylles ved at vi tar ansvar for at næringslivets aktører utvikler næringssamarbeidet seg imellom, og ved
at vi påvirker prosesser og prosjekter som har betydning for næringslivets utviklingsmuligheter.
Vi har fem fokusområder;
Vi skal påvirke offentlige planer til beste for næringslivet i Drammensregionen
Vi skal sikre god tilgang på kompetent og riktig arbeidskraft til regionens næringsliv
Vi skal utvikle næringssamarbeidet i regionen
Vi skal synliggjøre fordelene ved å være medlem i foreningen, næringsrådene og nettverkene
Vi skal bidra til å utvikle Drammensregionen til en mer synlig og attraktiv region for næringsetablering
og –utvikling

Vi i DNF ønsker å være en viktig bidragsyter i årene som kommer for å sikre at Drammensregionen blir en
ledende region for næringslivet i fremtiden.

Gerd Barth Thorsby
styrets leder
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Helsekonferansen

Vårsymposium

Høstkveld

Vårt største arrangement, Næringslivets dag ble
arrangert for 13. gang og er stadig voksende. Årets
arrangement fylte 76 standplasser, og hadde også
i 2013 flere på venteliste. Standområdet ble godt
besøkt, og foredragene til Øystein Dørum og Åge
Skinstad fylte salen.

Geir Lippestad var det store trekkplasteret til
Vårsymposium 2013 - og det med stor suksess.
Nærmere 300 deltagere fant veien til Drammens
Teater, og fikk med seg tankevekkende påfyll fra
Lippestad, Bjørge Stensbøl og Jorunn SundgotBorgen. Ny deltagerrekord for godt etablerte
Vårsymposium var inspirerende for oss i DNF, og våre
flinke samarbeidspartnere.

Waterhole Buskerud

Foto: Sønstrød Fotografene

•
•
•
•
•

Næringslivets dag

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.

Bransjetreff for advokat- og
revisjonsbransjen

Arrangementet var en nykommer i 2013. Over
hundre påmeldte deltagere fra bransjen fikk med
seg foredrag av Richard Phillips og Heloise Paull fra
Matthew Arnold & Baldwin LLP og Idar Kreutzer fra
Finansnæringens Fellesorganisasjon.

En annen nykommer i 2013 var Helsekonferansen
som trakk over 70 engasjerte deltagere. Konferansen
startet med tre innledere som spilte opp til en frisk
paneldebatt. Hovedtemaene var helsefremmende
arbeidsliv og helse & teknologi.

God arbeidshelse sto i fokus under arrangementet
«Høstkveld» i Drammens Børs. Det var forfatter og
gründer Mona Steenberg Gran som delte sine
erfaringer med å være leder, ha syke ansatte og selv
bli satt ut av arbeidslivet. Over 100 påmeldte fikk med
seg foredraget en onsdagskveld i november.

Frokostmøter

I 2013 ble det arrangert en rekke frokostmøter mange av dem i Drammens Børs. Det har vært varierte
temaer - noen med smalt interessefelt, og andre som
har favnet bredt.

Nettverksmøter

De 12 nettverksgruppene i DNF har arrangert alt fra
mindre nettverkssamlinger til studieturer og 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.
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DNFs
NÆRINGSPOLITIKK 2013
Drammensregionen står overfor en sterk
befolkningsvekst. En vekst som krever en ny
arbeidsplass pr to nye innbyggere, dersom
grunnlaget for et variert og vekstkraftig
næringsliv skal opprettholdes.
DNFs strategi i denne sammenheng er en tett dialog
med lokale og regionale myndigheter; fra innspill til
de politiske partiers programprosesser til deltakelse
i alle politiske prosesser av betydning for en fortsatt
dynamisk næringsutvikling i regionen.
DNF har i 2013 deltatt i og gitt innspill til Buskerud
fylkeskommunes Planprogram for regional plan og
verdiskapning og næringsutvikling, Handlingsprogrammet for Buskerudbyens areal og transportplan, Bystrategi for Drammen 2013-2036 og Nasjonal
transportplan 2014-23. I tillegg til dette er det en
løpende kontakt med administrativ og politisk ledelse
i kommuner og fylke og med fylkes stortingsrepresentanter.

DNF vektlegger følgende:
•

•

•

•

•
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Arealplaner i kommunen og regionen må sikre
nødvendige næringsarealer for et fortsatt
mangfoldig næringsliv. Næringslivets behov
må tillegges vekt knyttet til lokalisering av den
enkelte type næring.
Nødvendige arealer knyttet til videreutvikling
av bestående næringslivs behov og en ønsket
nyetableringer knyttet til en optimal befolkningsutvikling, må sikres i kommunene og regionenes
arealplaner.
Viktig i denne sammenheng er et nært og
konstruktivt samarbeid med kommunale og
regionale myndigheter slik at like forutsetninger, i
vår region, utvikles på tvers av kommunegrenser.
I denne sammenhang må også arealkrevende
virksomhet sikres hensiktsmessig lokalisering.
Drammen er et knutepunkt for varedistribusjon.
En videreutvikling av infrastruktur knyttet til
effektiv logistikk/varetransport er av avgjørende
betydning for en bærekraftig utvikling.
I tiknytning til oppfølging av Stortingets vedtak
knyttet til NTP 2014-23 må en fremdrift på R23
gi en ferdigstillelse av Mørkåstunellen og kryssløsning på Linnes til 2018, dette med en videre
kontinuerlig drift / ferdigstillelse av R23 frem til
E18.

•

•
•
•
•

En nødvendig vekst i antall arbeidsplasser for
næringslivet er avhengig av tilgang på
kompetent arbeidskraft. Innholdet i regionens
studietilbud må derfor løpende videreutvikles i et
nært samspill med næringslivet.
Et styrket kollektivtilbud må også tilrettelegges
for arbeidsreiser mellom den enkeltes bolig og
arbeidssted.
Sikre et tilstrekkelig og variert boligtilbud som
et viktig element til rekruttering av kompetent
arbeidskraft.
En styrking og samordning av de kommunale
tjenestene overfor næringslivet i regionen.
Miljø og bærekraftighet skal være grunnlaget for
all planlegging

MEDLEMSUTVIKLINGEN
Ved utgangen av 2013 hadde DNF 924 medlemsbedrifter.
Dette er 85 flere enn ved forrige årsskifte. 163 bedrifter har meldt
seg inn i DNF i 2013 og 78 er utmeldt, hovedsakelig grunnet
fusjoner, konkurser og manglende kontingentinnbetaling.
DNF har også personlige medlemmer, studentmedlemmer og
pensjonistmedlemmer.
Oversikt og utfyllende kontaktinformasjon til våre
medlemsbedrifter finner du på dnf.no

PRISER
2013
Drammen Næringslivsforening hadde i 2013 gleden av å dele ut følgende priser:
Prisen for “Årets logistikkbedrift” i
Drammensregionen ble tildelt Bergans Fritid AS.
Utdrag fra juryens begrunnelse: “Kombinasjonen av
kvalitetsfokus, strategisk utvikling, profesjonell
omdømmebygging, fokus på CSR/samfunnsansvar i
en krevende bransje ble tungen på vektskålen.”
Prisen ble delt ut i samarbeid med Høgskolen i
Buskerud.

Prisen “Årets avgangsstudent ved
BI Drammen”- en gavesjekk på kr. 5.000,- ble

tildelt Andrea Renstrøm. Årets avgangsstudent kåres
hver høst i forbindelse med vitnemålutdelingen ved BI
Drammen. Prisen ble utdelt av DNFs leder
Hans-Petter Tonum.

Prisvinnere og utdelere i forbindelse med vitnemålutdelingen ved BI Drammen. Andrea Renstrøm (nr. 2 f.v.) ble tildelt DNF prisen - Årets avgangsstudent.
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Det har vært avholdt to styremøter i 2013 og
hovedtemaene for styret har vært å komme fram til
fokusområder som skal danne en handlingsplan
for 2014.

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.
Første møte som besluttet etablering av Sande
Næringsråd var 27. mai 2013. De valgte et interimstyre
bestående av nåværende styre. På stiftelsesmøtet
17. juni ble styret valgt. Bakgrunnen for etableringen
var initiativ fra DNF som tidlig i 2013 kontaktet
aktuelle bedrifter for å danne Sande Næringsråd.

Styret består av:

Tom-Erik Svendsen (PG Construction AS), leder
Georg Orvedal (Aktiv Energi AS), nestleder
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

Fokusområder for Sande Næringsråd:
•
•
•
•
•

Kommuneplan
Promotering av Sande som næringsvennlig lokasjon
Sande som image
Kommunikasjon og informasjon
Oversikt over Næringsarealer og tilrettelegging av
disse
• Sentrumsplan
• Boligbygging
• Flere Næringsarealer
Første frokostmøte ble arrangert hos PG Marine
Group den 4. september med 26 deltakere.
Tema for møtet var:
• Nytt fra næringsrådet
• Presentasjon av styret
• Omvisning i lokalene og en informasjon om hele
PG Marine Group

Sluttord

Videre utvikling av fokusområder og videreutvikling
av det allerede gode samarbeidet med Sande
kommune – vil bli Sande Næringsråd sitt hovedengasjement for 2014. Spesielt vil det bli lagt vekt på
å fremme næringslivets interesser, og styret vil følge
utviklingen av arbeidet med fokusområdene.
Sande Næringsråd hadde 34 medlemmer pr. 31.12.13.

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

I likhet med de andre næringsrådene har vi i
Drammen et Kontaktutvalg, hvor DNF, Byen Vår
Drammen, NHO, Høgskolen i Buskerud 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.

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 har derfor et eget uformelt forum på administrativt nivå for behandling av andre saker.

Drammen24

DNF overtok i 2013 som utgiver av det etablerte
næringsmagasinet Drammen 24. Dette har gitt oss en
helt annen og ny mulighet til å synliggjøre oss og
styrke vår tilknytning til eksisterende og nye
medlemmer.
Vi har satt agendaen i næringssaker på den
næringspolitiske arena på en ny og sterkere måte.
Gjennom Drammen 24 har vi også kunnet tilby
medlemmene våre en ny kanal og en bredere
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. Dette gjelder særlig
gjennom de 2 regionale utgavene årlig. Gjennom de
2 nasjonale utgivelsene i 2013 har vi også kunnet
synliggjøre Drammensregionen som en attraktiv
region for næringsetablering.

Næringsplan for Drammen

DNF har i 2013 jobbet sammen med Drammen kommune om utarbeidelsen av en Handlingsplan for
Næringsplan for Drammen som ble vedtatt i
november 2012.

Bystrategi for Drammen

DNF har vært tett integrert i prosessen med utarbeidelse av ny Bystrategi for Drammen frem mot 2036.
Bystrategien, som ble vedtatt i 2013, har visjonen
Større – Smartere – Sunnere.

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 lyktes svært godt med målsettingene
som er: Bedret omdømme for Drammen, økt
befolknings- og næringsvekst. Det ble i 2013 jobbet
med implementering av ny strategi for de kommende
5 årene og gjennomføring av en boligkampanje og
en bildekampanje i VG, samt støtte- og dryppannonsering i VG og Drammen24.
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Fra første ordinære styremøte i Sande Næringsråd 21. august 2013.

Sammen om Drammen24
f.v. Prosjektleder Ove Andheim, Oktan Reklamebyrå, daglig leder
Hans-Petter Tonum, Drammen Næringslivsforening og redaktør
Hans Arne Odde, Godt Sagt kommunikasjon.

Kontaktforum er en møteplass hvor Lier næringsråd
treffer den administrative og politiske ledelsen i Lier
kommune. I 2013 er det avholdt 4 møter i kontaktforum. Av saker som er behandlet kan nevnes:

Lier Næringsråd (LNR) ble stiftet 18. mars 1997
I foreningens vedtekter som ble revidert på årsmøte
13. april 2010, 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 ol».

Siden årsmøtet 12. mars 2013 har styret i
LNR bestått av:

Leder: Per Osmund Espedal, Espedal Handelsgartneri AS
Nestleder: Mona Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS
Styremedlemmer:
Runar Kristiansen, Eidos Eiendomsutvikling AS
Ørnulf Reinsve, Lier Jernvare/Maxbo Stormarked AS		
Lene Walle, NAV Lier		
Ulf Anders Vatne, Bilia AS
Øivind Kristiansen, Learn (fra 27.08.2013)
Bente Kaarbø Skiaker, Lille Stasjon AS og Kristoffer Brække,
Brække Eiendom AS ble valgt som varamedlemmer.

I styremøtene for 2013 har det blitt
behandlet totalt 56 saker.
Av de viktigste sakene nevnes:
•
•
•
•
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• Liers kommuneplan 2009-2020, godkjent av
Miljøverndepartementet i september 2013
• Fjordbyen på Lierstranda
• Buskerudbyprosjektet og Buskerudbypakke 2
• Nytt sykehus på Brakerøya
• Retningslinjer for byggesøknader på Lierstranda
• Fullføring av Rv 23 til E18 og Nasjonal Transportplan
• Flomsituasjonen- kartlegging av utsatte områder
• Regionsamarbeid Lier – Røyken - Hurum
• Interkommunalt plansamarbeid Brakerøya –
Lierstranda
• Stedsutvikling Lierbyen
• Vannkvalitet i Lierelva
• Samtlige av ovennevnte saker er også behandlet,
opptil flere ganger, i LNRs styremøter.

Sluttord

LNRs formål er «å fremme medlemmenes og Lierregionens næringsinteresser.» Dette er selve drivkraften til dagens styre. Spesielt må allikevel fremheves engasjementet med å få til en helhetlig løsning
for Rv23 helt fram til E18 i Lier. Dette arbeidet er på
ingen måte avsluttet og vil ganske sikkert prege Lier
Næringsråds arbeide i 2014.
Styret følger også godt med i utviklingen av Lierstranda, dette nå i et felles planprosjekt mellom
kommunene Lier og Drammen.
Det er all grunn til å engasjere seg i nevnte og andre
viktige saker for handels- og næringslivet i Lier, noe
som kan og bør skje i et godt og gjensidig samarbeid
med Lier Næringsråd.
Styret i Lier Næringsråd ønsker å takke alle for et godt
og hyggelig samarbeid i 2013, det være seg medlemsbedrifter, enkeltpersoner, kommunens administrasjon, politisk valgte representanter og andre
samarbeidspartnere.
Lier Næringsråd hadde 126 medlemmer pr. 31.12 13.

RV 23 og Nasjonal Transportplan
Fjordbyen på Lierstranda
Buskerudbyen
Rådhusparken i Lierbyen

Lier Næringsråd har i 2013 hatt et spesielt stort fokus
på framføringen av RV 23 fra Dagslett i Røyken til E18.
Etter at det er satt av midler i Nasjonal Transportplan
til bygging av parsellen Dagslett – Linnes har Lier
Næringsråd vært en pådriver for at de pågående
planprosessene ikke skal forsinke utbyggingen. Lier
næringsråd har også vært en pådriver i arbeidet med
å sikre midler slik at av den siste delen av RV 23, fra
Linnes til E18 blir bygget i ett med parsellen Linnes
Dagslett. Det har i den forbindelse vært avholdt et
møte med Buskerudbenken på Stortinget.

Næringsrådets frokostmøter ble holdt på Haugestad i 2013.
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Svelvik Næringsråd ble stiftet 16. september 2009

I foreningens vedtekter i § 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

Knut Morkestrand (bedriftsrådgiver), leder,
Gunnar Helgerud (Svelvik Produkter AS), Sven Myhre
(A M Lassen AS), Gunvor Besseberg (Villa Rørvik),
Jan Trygve Jensen (Jensen Møbler AS), Katrine Birkelid
(Esthetica) Observatører fra Svelvik kommune:
Ordfører Jonn G. Lislelid, rådmann Gro Herheim og
kommunalsjef Arvid Askø.

Styremøter

I 2013 har det vært avholdt syv styremøter og 46 saker
har stått på dagsorden.
Aktuelle saker som har vært behandlet er i all hovedsak dekket under Strategisk næringsplan.
Lyssetting av kraftmaster
Dette er ikke et prosjekt for Næringsrådet, men tvert
imot et felles tiltak for å fange positiv oppmerksomhet .
Lekepark i sentrum i samarbeid med «Den Gode
Hensikt».
Prosjekt skiltplan – skilting av kyststien og friområdene.
Revitalisering av Handelsstandsforeningen i Svelvik
Det er tatt et initiativ for revitalisering av Handelsstandforeningen som Næringsrådet har sagt seg villig
å bistå med hva gjelder blant annet organisering,
kontingentstruktur m.m. , samt en
representant i interimstyret. Oppstart 2014.

Frokostmøter

Møtene er bekjentgjort med invitasjoner til medlemmene samt annonser
i Svelviksposten. Videre har avisen hatt en forhåndsomtale av det enkelte
møtet. I møtene har ordfører holdt korte innlegg om nytt fra kommunen.
Næringsrådets leder, Knut Morkestrand, har informert om aktuelle saker.
Frokostmøte 14. februar
• Hvordan få Svelvik inn i oljevarmen eller ut av oljeskyggen? v/ daglig leder
Erik Jølberg, TESS AS
• Adax AS har eksistert i Svelvik i snart 65 år og er en bedrift de fleste i
Svelvik har et forhold til. Daglig leder Astrid Kirkeåsen, tok oss med på en
kort reise i historien til Adax, for deretter å gi en beskrivelse av dagens
situasjon og fremtidige utfordringer.
Frokostmøte 14. april
• Svelvik sin nye rådmann, Gro Herheim møtte næringslivet.
• Den sultne ulven: Et foredrag om å bygge identitet samt hvordan få best
mulig effekt av markedsføring. Foredragsholder Tomas Oberg, senterdirektør på Aker Brygge og tidligere senterleder på Buskerud Storsenter.
Frokostmøte 12. september
• Valg 2013: Hvilken innvirkning vil resultatet ha for næringslivet?
v/Harald Stanghelle - Politisk redaktør i Aftenposten
Frokostmøte 14. november
• Adaxparken: arkitektonisk uttrykk. Miljø, profil og tanker bak prosjektet i
Svelvik sentrum. Hvordan kan fremtidens boliger se ut i Svelvik?
Foredragsholder sivilarkitekt Torstein Lømo – ansvarlig for prosjekt
Adaxparken.
• Renotec skal utplassere glassinnsamlings-beholdere hos 78 000 husstander i RfD regionen. Renotec tekstiler hva er det, hva er våre ambisjoner
og hva betyr dette for arbeidsplasser i Svelvik? Foredragsholdere:
Hoffmann junior samt Unn Kristin og Trond Hoffmann daglig leder og
eiere av Renotec.

Svelvik Næringsråd hadde 47 medlemmer pr. 31.12.13.

Ledige næringsarealer
Når det gjelder Næringsarealer har kommunen vært i
kontakt med Jan Haslestad i Svelvik Næringsutvikling om
hvordan de kan samarbeide for å komme videre i prosessen
rundt arealene. Det er ønskelig at det settes i gang
prosesser fra kommunens side rundt arealene på Grunnane
– samtidig som Haslestad klargjør sine.
Sosial samling og utdeling av næringspriser for 2013 på
Gamle Frithjof 11. desember
Årets foredragsholder Dag Inge Fjeld - opprinnelig fra
Svelvik – startet samlingen med et interessant foredrag
med tittelen «Mulighetsrommet for Svelvik». Ordfører
Jonn Lislelid stod for utdelingen av Næringsrådets priser
for 2013. Det ble utdelt tre priser:
Årets nykommer: Garnbutikken
Årets gründer:Dreggen Kro og Vertshus
Næringslivsprisen: Hoffmann Renotec

Unn Kristin Hoffmann fra Hoffmann Renotec mottar blomster fra Svelvik Næringsråds
leder Knut Morkestrand etter foredrag på frokostmøte 14. november. Foto: Svelviksposten
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Den 16. august 2005 ble det inngått en
samarbeidsavtale mellom Øvre Eiker
Næringsforum og Drammen
Næringslivsforening.

Nedre Eiker Næringsråd ble stiftet
10. september 1999 og er en upolitisk
og uavhengig interesserorganisasjon for
næringslivet i Nedre Eiker.

Målet med samarbeidet er å bidra til å styrke
kontakten mellom bedriftene i Øvre Eiker og mellom
næringslivet og kommunen. Avtalen med Drammen
Næringslivsforening (DNF) skal bidra til å gi kvalitet og
kontinuitet i dette arbeidet og tilføre økt kompetanse
innen nettverks- og brobygging mellom næringsliv og
kommune.

Frokostmøter:

Styret har bestått av:

2.

Steinar Haugerud, Hypteck AS, leder
Svein Holm Rust, Eiker Næringspark AS
Ingvill Holtungen Simensen, El. & Messeservice AS
Knut Kolberg, Kolberg Gård
Edgar Ellingsen, RVS AS
Anders Skarra, Øvre Eiker Bondelag
Øyvind Mørk, Hokksund Rehabiliteringssenter
Marianne M. Svendsen, Interiørhandleriet
Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker kommune
Morten Lauvbu, Øvre Eiker kommune

Styremøter:

Det har blitt avholdt fem styremøter.

Det har vært fem frokostmøter i løpet av året
– tema for disse har vært:
1.

3.
4.
5.

Hokksund til Norges nest mest næringsvennlig
by – og i NHO’s næringsNM har Øvre Eiker gjort et
stort sprang oppover listen. v/Tore Steinar
Kristoffersen, Kongstanken
Muligheter for næringslivet i Øvre Eiker
v/ stortingsrepresentant Anders B. Werp
«Ville, våge, vinne» - men er det lurt å gå på rød
løper med joggesko? Kåseri v/Einar Lunde
“Til topps i Himalaya» motivasjon om samhandling
under ekstreme forhold. v/Jon Gangdal
«Enneagrammet» v/Dorte Lie

I tillegg til dette har frokostmøtene tatt for seg
by-planarbeidet i Hokksund og næringsplan for Øvre
Eiker.

Sentrale temaer næringsrådet har hatt til
behandling:
•
•
•
•
•

Strategisk Næringsplan
Lokalisering av nytt sykehus
Opplysningsvesenets fond - festeavgifter
Regional attraktivitetsanalyse for Øvre Eiker
Utvikling av Hokksund Jernbanestasjon og trafikantbetaling på pendlerparkering.

Øvre Eiker Næringsråd hadde pr. 31.12 13
78 medlemmer.

Tore Steinar Kristoffersen fra Kongstanken på frokostmøte 7.2. 2013.
Foto: Roys Pressetjeneste
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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:

Anders Høiback, Isachsen Entreprenør AS
Bjørn Gevelt, Nedre Eiker Bondelag
Dag Andersen, SRA
Jack Fossum, Fossum Bygg AS
Lars Bernhard Wessel Fevang, Engene Eiendom AS
Liv Marit Olsen, Mjøndalen Handel og Serviceforening
Odd Martinsen, Sparebanken Øst
Richard Tandberg Olsen, Bermingrud Entreprenør
Ronny Andersen, Arro Elektro
Tom Vidar Børresen, Trelleborg Offshore Norway AS
Trond Anke, Buskerud Storsenter
Walter Welo, Gulden Kunstverk
Ingen valgt leder.
Observatører fra Nedre Eiker Kommune:
Ordfører Bent Inge Bye, varaordfører Turid Solberg
Thomassen, rådmann Bengt Nystrøm, rådgiver Tor
Harald Skaug, rådgiver Tonje Rundbråten og
kommunalsjef Siri M. Skøien.
Administrasjon DNF v/Cecilie Bjørgan Brunsell

Styremøter:

Det har blitt avholdt fire styremøter.

Frokostmøter:

Det har vært fire frokostmøter i løpet av året
– tema for disse har vært:
1. Nedre Eiker og Drammensregionens
næringspolitiske utfordringer v/Per Steinar
Jensen, NHO Buskerud
2. Fremtidsutsikter for industrien i Norge
v/adm. dir Stein Lier Hansen i Norsk Industri.
3. Fremtidens boligkjøpere – hva etterspør de i
Nedre Eiker v/Tormod Boldvik styreleder Norsk
Eiendomsmeglerforbund.
4. Framtidas Nedre Eiker v/rådgiver Tonje
Rundbråten.
Samtlige frokostmøter avsluttes med fast innlegg fra
ordfører Bent Inge Bye: Nytt fra kommunen.
Næringsrådets Næringslivspris for 2012 ble tildelt
Walter Kristiansen. Ordfører Bent Inge Bye sto for
utdelingen på frokostmøtet 21. februar.

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

Kommuneplanprosessen
Plassering av nytt sykehus
Flomsikring
Mulighetsstudien for Mjøndalen
Parkering i Mjøndalen sentrum
Utbygging av Buskerud Park/Buskerud Storsenter

Næringsrådet hadde 46 medlemmer pr. 31.12.13.
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DNFs NETTVERKSGRUPPER
El- core – Kjernen av Elektrobedrifter

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.

Nettverket er godt etablert og har vært i drift siden
2004. El-core har ca 70 medlemmer innen elektroteknisk virksomhet i tillegg til Høyskolen i Buskerud
og Vestfold. Målet for nettverket er økt verdiskapning i
de elektrotekniske virksomheter i Drammensregionen
ved samarbeid i: prosjekter, forskning, høyning i
utdanningstilbud og gjennom bevisstgjøring av nettverkets kompetanse. Dette gjøres i form av samlinger
og studieturer for medlemmene. Nettverket arbeider
også med aktuelle prosjekter i samarbeid med ulike
aktører, som for eksempel belysning av Drammen
Park, Newtonrom og studentprosjekter ved Høyskolen
i Buskerud og Vestfold. El-core har et eget styre med
representanter fra medlemsbedriftene. Det har vært
avholdt seks styremøter i 2013.

I 2013 var 12 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

Nettverk for ledere

Helsekonferansen Drammen, 25. april. Konferansen startet med tre
innledere som spilte opp til en frisk paneldebatt. Hovedtemaene
var helsefremmende arbeidsliv og helse & teknologi.

Gruppene:
Logistikknettverk Buskerud

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.

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, 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 rapporterer også kvartalsvis omsetningstall til Drammens
Tidende. En samling av senterledere fra alle kjøpesentrene i en region, som i Varehandelgruppen, er helt
unik.

Nettverk for Bilbransjen – Buskerud
Bilbransjeforening avd. Drammen
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Nettverket retter seg mot nybilforhandlere som er
medlem av Norges Bilbransjeforbund. Det
gjennomføres fellesmøter for medlemmene hvor

fokus i 2013 har vært felles annonsering og synliggjøring av bransjen. Det er spesielt lagt vekt på å
holde handelen intern i regionen – i tillegg til å synliggjøre merkeverkstedenes kompetanse på de respektive merkene. Gruppen har samlet møtt redaksjonen
fra Drammens Tidende, blitt enige om felles åpningstider og inngått samarbeidsavtale om annonsering.

Studio Drammen

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.

Drammen Marketing

Nettverkets målgruppe er de som jobber med
markedskommunikasjon på operativt og strategisk
nivå og ble etablert i november 2012. Våren 2013
ble det arrangert to samlinger med fokus på å øke
fagkompetansen. Det har vært en arbeidsgruppe
bestående av engasjerte medlemmer fra et bredt
utvalg fra næringslivet. Høsten 2013 ble det besluttet
å forsøke å implementere nettverket i noen av
arrangementene for Kreativ Arena. Det arbeides med
en revitalisering av nettverket i 2014.

Ledernettverket er en arena for faget ledelse – hvor de
rundt 50 medlemmene møtes hver første
onsdag i måneden 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 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. Nettverket er godt
fungerende og har en egen arbeidsgruppe som, i
samarbeid med DNF, legger planen for faglige og
sosiale arrangement. Høsten 2013 ble nettverk for
vekstbedrifter inkludert i ledernettverket.

HR nettverket

Er et samlingspunkt for HR ledere med bredt HR
ansvar som møtes for sparring, 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.

DNF’s helsefremmende kompetansenettverk
Helsenettverket har som visjon å bli det ledende
helsefremmende kompetansenettverket i landet.
Fokus er hvordan vi i fellesskap kan sørge for at vi
blir innovative og løsningsorienterte innenfor helsenæringen. Møteplasser med deling av kunnskap og
erfaring har som mål å bevisstgjøre og synliggjøre
tilbudene som finnes.

It|arena

It|arena har i 2013 fokusert arbeidet med et konkret
målprosjekt hvor vi har satt fokus på utviklingen for
IKT næringen i regionen. Vekstmuligheter for
næringen totalt og spesiell satsing på e-helse og
utdanning. Dette arbeidet resulterer bla i en
konferanse den 19. mars 2014, hvor vi setter fokus på
innholdet i regionens nye sykehus og hvordan lokale
leverandører kan bidra i prosjektet.
Vi har i tillegg sponset og stilte med dommere
den 9. november, hvor det på Marienlyst skole ble
arrangert First Lego League. 15 lag fra kommunenes
ungdomsskoler konkurrerte i 3 delemner;
programmering, forskning og markedsføring. Dette
i samarbeid med Utviklingsbasen – Drammenskolen
“Norges beste skole”.

Kreativ Arena

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 som hovedfokus å finne fram til gode
programmer for medlemsmøtene . Nettverket møtes
fire ganger pr år til faglig påfyll og sosiale arrangement. Nettverkets visjon er å synliggjøre bransjen,
fremme kreativitet, kompetanse og fagmiljø.

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. I tillegg til dette søker de 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. Det har vært arrangert frokostmøter med
aktuelle tema – samt årlig studietur - denne gangen
til Stockholm.

Varehandelsgruppen i DNF 2013
Foto: Torbjørn Tandberg
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dnf.no

KOMMUNIKASJON 2013
DNF ble i 2013 stolt utgiver av
Drammen24
I 2013 har vi utgitt 2 regionale og 2 nasjonale utgaver
med et opplag på henholdsvis 8.500 og 74.000.
Næringslivsmagasinet distribueres direkte til
kontaktpersoner i DNFs medlemsbedrifter, andre
medlemmer 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.
(Se ytterligere omtale av Drammen24 på side 11.)

- Aktuelle næringslivssaker
- Aktivitetskalender med mulighet for direkte nedlasting
av møter til din Outlook kalender
Medlem

dnf.no - i positiv vekst

Informasjonssider om våre
over 900 medlemsbedrifter

2.100 personer meldte seg på arrangementer via siden.

Mulighet for Medlemssøk på:
Fritekst - Firmanavn - Firmabeskrivelse
Sted - Kontaktpersoner - Kommune

Det ble publisert 134 nyhetssaker, og lagt ut
rundt 100 arrangementer på dnf.no i 2013.
(Mange av våre arrangementer har ikke påmelding,
som f.eks. Waterhole og Næringsrådenes frokostmøter.)

Fri tilgang til årlige utgaver av
Medlemsundersøkelsen og
Næringslivsbarometeret

4.800 flere unike besøkende i 2013!
Statistikk - dnf.no 2013:
• 46.885 Unike besøkende (2012: 42.000)
• 67.795 Besøk (2012: 58.170)
• 164.304 Sidevisninger (2012: 138.200)

Nettverksgruppene i DNF
DNF facebook - “tommel opp”

DNF har vært aktive på facebook siden august 2012.
Vi fikk 360 nye følgere i 2013!
Statistikk - facebook 2013:
• Pr. 31.12.2013 var det 531 som fulgte oss
• Over 60% av våre følgere var i aldersgruppen 35-54 år
• Bare 4 personer forlot gruppen
• Mest sette innlegg:
19.500 personer så “Drammensregionens største B2B
messe - her bør du delta!”
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Visste du at på dnf.no finner du

Egne infosider
for alle DNFs nettverksgrupper

Om DNF/DNFs publikasjoner
Nettversjon av alle
Drammen 24s utgaver

Møter
Foredragsnotater/ foiler fra
møter og seminarer

Næringsråd
Egne infosider for
Lier Næringsråd
Nedre Eiker Næringsråd
Sande Næringsråd
Svelvik Næringsråd
Øvre Eiker Næringsråd
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OPPDRAG, SAMARBEID OG PROSJEKTER
Stiftelsen Børsgården

Papirbredden Innovasjon

Drammens Handelskammer

Kunnandi

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

Daglig leder i DNF er forretningsfører og DNF er
sekretariat for Drammens Handelskammer som er
en privat, bransjeuavhengig serviceorganisasjon for
næringslivet. DNF oppnevner også ett styremedlem til
Drammens Handelskammer.

Lydia og Harald Lyches Fond

DNF er sekretariat og tilrettelegger søknader for styret. Fondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale,
kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og
nærmeste omegn. DNF oppnevner også to styremedlemmer til Lydia og Harald Lyches Fond.

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.

Trainee Drammen

Trainee Drammen er et regionalt traineeprogram
som eies av DNF og gjennomføres i samarbeid med
Høgskolen i Buskerud Vestfold og utvalgte regionale
virksomheter. Programmet er for nyutdannede med
merkantil eller teknisk høyere utdanning på bacheloreller masternivå som har eller ønsker tilknytning til
Drammensregionen.

Etablererveiledning for Drammensregionen

Dette er et tilbud i regi av Drammen Næringslivsforening 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.
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Papirbredden Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap som DNF er aksjonær i. Selskapets målsetting er å skape flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Buskerud.

Kunnandi er et prosjekt og en bedrift som har som
mål å bidra til at studenter ved Høgskolen i Buskerud
Vestfold får en mulighet til å komme nærmere
næringslivet. DNF er aksjonær og oppnevner ett
styremedlem.

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.
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Fullføringen av Oslofjordforbindelsen fra Dagslett via
Linnes til E18, Drammen og Drammen havn, har stått
sentralt også i 2013. DNF har både arrangert og deltatt i frokostmøter og andre initiativ relatert til dette.
DNF sitter også i Statens Vegvesens referansegruppe
for veiprosjekter i Drammensregionen.

etablerere samt bistå til økt samhandling og synliggjøring av relevante tilbud. Forprosjektet er finansiert
av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med
regionens kommuner og DNF. Hovedprosjekt og
arbeid med å etablere portalen fortsetter i 2014,
forutsatt videre finansiering.

Høyskolestudentene

Newtonrom Drammen

DNF har samarbeidsavtaler både med Høgskolen i
Buskerud Vestfold og med studentorganisasjonen BIS
ved BI Drammen. DNF tilbyr studentene fullverdig
medlemskap i DNF for kr. 150 pr. skoleår.

Gründerportal

Det er i 2013 gjennomført et forprosjekt for å se på
mulighetene rundt å skape en felles portal – en
plattform for å synliggjøre verdikjeden for etablerere.
En portal som på en enkel og brukervennlig måte kan
gi en oversikt over ulike tilbud bedriftsetablerere kan
benytte i regionen, samtidig som den skal henvise til
annen nyttig informasjon som har relevans for
bedriftsetablering. Målet er å støtte gründere og

Newtonrom er et samarbeid mellom DNF`s nettverk
El-core, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune og er et undervisningsrom for ungdomsog 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 og
fokus på varmepumper og vannkraftverk.
Fra høsten 2013 har rommet vært drevet at to dyktige
lærere som har sitt daglige virke som realfagslærere
på Kjøsterud ungdomsskole. Lærernes engasjement
utgjør totalt en 80% stilling. Newtonrom har høsten
2013 levert inn en modul til godkjenning og vil bli
godkjent Newtonrom av FIRST Scandinavia som er
ansvarlig for Newtonkonsept.

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.

Buskerudbysamarbeidet

Buskerudbysamarbeidet er et offentlig langsiktig,
forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø.
Med 40.000 nye innbyggere de nærmeste 20 årene, vil
samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig arealog transportutvikling i området fra Lier til Kongsberg,
et område kalt Buskerudbyen. DNF ved Erik Dalheim
sitter i styringsgruppen for prosjektet og koordinerer
næringsrådenes medvirkning.

Nytt sykehus

DNF har også i 2013 engasjert seg for påskyndelsen
av bygging av nytt sykehus for Drammensregionen.
DNF har gitt sin tilslutning til at det arbeides videre, i
tråd med styret i Vestre Vikens vedtak, for lokalisering
på Brakerøya. DNF har sammen med NHO Buskerud
og flere av DNF-nettverkene igangsatt et arbeid for å
involvere regionens næringsliv i selve sykehusutbyggingen og –driften.

Newtonrom Drammen har i 2013 hatt besøk av ca. 600 elever fra regionen.
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RESULTATREGNSKAP
DNF 2013 - BUDSJETT 2014
REGNSKAP PR 31.12.13

BALANSE DNF PR. 31.12.2013

Drammen Næringslivsforening

Note
INNTEKTER
Kontingenter
Administrasjonsinntekter
Drammen 24 og webannonser
Tilskudd fra Kapitalfondet
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Innleide ressurser
Husleie og parkering
Felleskostnader Næringslivssenteret
Driftskostnader kontorhold
Årsberetning
Kurs og seminarer ansatte
Bil- og reisekostnader
Revisjon
Regnskapshonorar
Oppmerksomheter
Medlemskontingenter
Porto
Møtekostnader
Medlemsverving og reklame
Diverse kostnader
Prosjekter
Avskrivninger
Nedskrivning aksjer
SUM KOSTNADER

Regnskap
2013
2 948 075
1 134 800
266 937
577 000
4 926 812

2

Budsjett
2013
2 948 150
1 207 000
185 000
577 000
4 917 150

Regnskap
2012
2 757 575
1 078 661
179 088
650 000
4 665 324

Budsjett
2014
3 300 000
1 272 000
350 000
700 000
5 622 000

2 766 469
177 125
267 817
247 982
421 752
30 853
6 400
12 688
61 290
100 108
22 881
39 275
46 332
93 501
229 258
12 639
274 038
33 200
49 999
4 893 607

2 941 322
125 000
283 400
200 000
299 000
32 000
0
10 000
55 000
107 000
20 000
30 000
140 000
155 000
205 000
30 000
288 000
33 200
4 953 922

38 211
305 126
30 800
0
4 588 324

Resultat før finanskostnader

33 205

-36 772

77 000

-43 977

Netto finansinntekter
Renteinntekt innskudd Børsgården
Finanskostnader / inntekter

24 875
32 425
57 300

12 500
40 000
52 500

16 180
36 825
53 005

9 000
40 000
49 000

ÅRSRESULTAT

90 505

15 728

130 005

5 023

3
4

2 792 451

Balanse 31.12.2013 - Drammen Næringslivsforening

278 812
176 096
362 595
75 880
2 616
15 861
66 800
108 791
12 044
27 750
155 907
138 584

3 414 277
130 000
270 000
240 000
297 000
35 000
20 000
7 500
56 500
110 000
20 000
40 000
60 000
125 000
207 500
80 000
520 000
33 200
5 665 977

EIENDELER

31.12.2013

31.12.2012

3
4
1

69 850
2
1 000 000
1 069 852

103 050
50 001
1 000 000
1 153 051

6

517 097
269 759
1 057 420
2 124 677
3 968 954

600 649
180 093
313 097
1 472 461
2 566 300

5 038 806

3 719 351

EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital

1 911 582
90 505
2 002 086

1 781 577
130 004
1 911 581

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldige feriepenger
Skyldig merverdiavgift
Påløpne kostnader
Bygave
Prosjekter, ubrukte midler
Sum kortsiktig gjeld

671 693
178 231
193 869
494 320
348 417
85 606
272 102
792 482
3 036 720

163 003
201 271
185 313
465 987
265 601
81 855
444 740
1 807 770

5 038 806

3 719 351

ANLEGGSMIDLER
Driftsløsøre, inventar og utstyr
Investeringer i aksjer
Leieboerinnsk. Stiftelsen Børsgården
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Andre fordringer
Prosjekter, til gode
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

7
5

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

7

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Drammen, den 31. desember 2013 / 4. mars 2014

Gerd Barth Thorsby
Styrets leder		
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Note

Dag Lindseth Andersen
Styrets nestleder

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styremedlem 		

Steinar Haugerud
Styremedlem

Lars Henrik Krogh
Styremedlem

Stine Søsveen
Varamedlem

Knut Morkestrand
Styremedlem

Terje Gundersen
Varamedlem

Svein Ove Pettersen
Styremedlem

Hans-Petter Tonum
Daglig leder
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NOTER DNF 2013

ÅRSREGNSKAP KAPITALFONDET 2013
Årsregnskap Kapitalfondet 2013

5 474
82 294
43 760
3 251
922 641
1 057 420

8 569
104 119
233 117
38 586
21 514
30 675
46 931
10 718
42 816
65 453
135 993
34 514
19 476
792 481

Balanse pr 31.12.
2013

Note

2012

EIENDELER

Note

2013

2012

Bankrenter

1

157 638

150 496

Anleggsmidler:

Obligasjonsrenter etc.

1

229 727

309 110

Obligasjoner og renteplasseringer

1

7 285 667

6 679 502

Utbytte eiendomsaksjer

1

205 962

89 247

Aksjer og egenkapitalinstrumenter

1

14 314 577

12 709 743

Utbytte egenkapitalbevis

1

143 376

139 618

21 600 244

19 389 245

Utbytte utenlandske aksjer

1

0

15 000

Gevinst (-Tap) nto.v/realisasjon

1

492 891

466 064

1 229 595

1 169 536

Tilskudd til DNF

577 000

650 000

Andre kostnader

100 640

91 537

Sum inntekter

Sum anleggsmidler:
Omløpsmidler:
Bankinnskudd

1

Sum eiendeler

4 031 727

5 705 236

25 631 971

25 094 481

2013

2012

25 094 481

24 680 946

Ledernettverket
Etableringsveiledning NAV
Grunder Portal
Lier Næringsråd
Etablerer Veiledning

KOSTNADER

Obl.nedskr. overkurs
Sum kostnader

14 466

14 464

692 106

756 001

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

Egenkapital:
Egenkapital pr. 01.01
Årsresultat
Egenkapital pr. 31.12

Årsresultat (Gevinst)

537 489

537 490

413 535

25 631 971

25 094 481

0

0

25 631 971

25 094 481

413 535
Kortsiktig gjeld:
Annen kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Til gode:

Note 7 Prosjekter
Ubrukte:
Varehandelgruppa
Newton rom
IT Arena
Bilbransjen
Sande Næringsråd
Svelvik Næringsråd
Prosjekt Øvre Eiker
Busk.bilb. Utanning BI
Trainee
Buskerud Fylkeskommune
Logistikknettverket
Næringslivssenteret
Vår symposium

0
Tap på fordringer

Note 6 Kundefordringer/tap på krav
Kundefordringer
- avskrevet enbloc
I balansen pr. 31.12.

2013
542 097
-25 000
517 097

INNTEKTER

Note 5 Skattetrekksmidler
Av totale bankinnskudd er kr 179.411 bundet til betaling
av skyldig skattetrekk, tilsvarende tall for 2012 er kr 202.328

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 og kr 49.999,- i 2013

Resultatregnskap 2013

Regnskapsprinsipper
Investeringer i markedsbaserte verdipapirer regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi etter porteføljeprinsippet. Fondets investeringer er delt i to
porteføljer: * Obligasjoner og renteplasseringer og * Aksjer og egenkapitalinstrumenter.
Regnskapsprinsippet er endret i 2013 i forhold til tidligere år, da alle investeringer tidligere ble regnskapsført til anskaffelsesverdi uavhengig av endringer i markedsverdi.
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5 år

-33 200

Avkastning

Resultat ved
realisasjon

Renter/utbytte

Renter bankinnskudd
Avkastning obligasjoner og
renteplasseringer
Renter norske obligasjoner og
langsiktige renteplasseringer
Renter utenlandske obligasjoner
Sum

Aktivaklasse:

Hedgefond

Bankinnskudd

229 727

Norske obligasjoner og langsiktige
renteplasseringer

Økonomisk levetid

Årets avskrivninger

Anskaffelseskost pr 1.1
Tilgang 31/1-12
Samlede avskrivninger
= Bokført verdi 31.12

Markedsverdi

31.12.2013

31.12.2013

4 031 727

4 031 727

4 732 204

4 742 307

Obligasjoner og renteplasseringer:

0
229 727

Utenlandske obligasjoner

2 553 463

2 631 057

Sum

7 285 667

7 373 364

Aksjer og egenkapitalplasseringer:
0

115 787

Eiendom

205 962

0

Norske børsnoterte aksjer og
egenkapitalbevis

143 376

243 027

Utenlandske aksjer/fond

Bokført verdi

157 638

Avkastning aksjer og
egenkapitalplasseringer

Note 3 Varige driftsmidler

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Brutto lønn og sosiale kostnader til traineeer kr. 2.672.534,-, er dekket av
deltagervirksomhetene og inngår ikke i ovennevnte lønnskostnadsoversikt.

0
0
Styrets godtgjørelse

678 497
66 800
693 332
61 290
Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 5.
Godtgjørelse daglig leder
Revisors godtgjørelse

2 013
2 012
2 260 796 2 330 193
357 480 346 930
118 193
85 328
30 000
30 000
2 766 469 2 792 451
Lønn inkl. feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Pensjoner

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

Note 1 Leieboerinnskudd Stiftelsen Børsgården
Leieboerinnskudd, Stiftelsen Børsgården, kr 1.000.000.
Rentegodtgjørelse i.h.t. Nibor.

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

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

133 850
0
-64 000
69 850

Note 1

Hedgefond

1 045 606

1 110 392

Eiendom

2 692 370

2 606 900

Norske børsnoterte aksjer og
egenkapitalbevis

5 548 694

6 297 029

0

134 077

Utenlandske aksjer/fond

5 027 907

5 386 436

Sum

349 338

492 891

Sum

14 314 577

15 400 757

Sum avkastning

736 703

492 891

Sum eiendeler

25 631 971

26 805 848

Steinar
Asheim John
JohnErik
ErikNilsen
Nilsen
Steinar
Asheim
Styrets
leder
Styrets
nestleder
Styrets
leder
Styrets
nestleder

RolfB.B.
Vedal
Rolf
Vedal
Styremedlem
Styremedlem

Gerd
BarthThorsby
Thorsby
Gerd
Barth
Styremedlem
Styremedlem

DagLindseth
Lindseth Andersen
Andersen
Dag
Styremedlem
Styremedlem

Knut
KnutEikre
EikreLarsen
Larsen

Møtendevaramedlem
varamedlem
Møtende

REVISORS BERETNING
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Returadresse
Drammen Næringslivsforening
Postboks 11
3001 Drammen

Drammen Næringslivsforening
Næringslivssenteret i Børsen - Bragernes Torg 13
Telefon:
E-post:

32 26 42 10
dnf@dnf.no

www.dnf.no

