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Daglig leder Hans-Petter Tonum slutter i Næringsforeningen i 

Drammensregionen 

De siste fem årene har Næringsforeningen vært i kraftig vekst og utvikling.  Antall medarbeidere er 

doblet, og det er hele 14 personer som er engasjert i foreningen for å tilrettelegge for regionens 

næringsliv.   Kommunesammenslåing fører til nye rammebetingelser for næringslivet i vår region, og 

Næringsforeningen arbeider med å organisere seg på best mulig måte for å støtte opp om hva 

næringslivet har behov for fremover.    

Senhøsten 2017 iverksatte styret en intern prosess med å profesjonalisere Næringsforeningen.  

Styret i Næringsforeningen og Hans-Petter Tonum ser at dagens Næringsforening trenger nye 

lederkvalifikasjoner, samt nytt engasjement for å utvikle foreningen og dens ansatte videre.  Med 

den bakgrunn, har Tonum bedt styret om avløsning og fratrer som daglig leder medio mai. 

Hans-Petter ble ansatt som daglig leder for 17 år siden, etter nær 10 år i styret. Næringsforeningen 

har i samme periode vokst fra å være en lokal industri- og handelstandsforening, for Drammen med 

to ansatte og 250 medlemsbedrifter, til å bli en av landets største regionale næringsforeninger med 

1.000 medlemsbedrifter.  Styret takker Hans-Petter Tonum for den drivkraften han har hatt i 

utviklingen av Næringsforeningen.  Tonum har evnet å se behovet for vekst, samtidig som han har 

holdt Næringsforeningens tradisjoner i hevd.   

Hans-Petter Tonum beskriver årene i Næringsforeningen som en fantastisk reise. Foreningens vekst, 

arbeid og stadig nye kompetente medarbeidere, har bidratt til at Næringsforeningen har en posisjon 

som den viktigste møteplassen for næringslivet i Drammensregionen. I styresammenheng, 

næringsråd, nettverk og prosjekter, har over 100 tillitsvalgte næringslivsledere gjennom sine verv 

årlig bidratt til næringslivets beste. De har «skoene på» i det daglige og er kjernekompetansen for 

næringsutviklingen i Drammensregionen. De mange tillitsvalgte har også bidratt til å utvikle 

foreningen, mine kolleger og ikke minst meg, uttaler Hans-Petter. Videre fremhever han det gode 

samarbeidet med medlemsbedriftene i forbindelse med prosjekter, samarbeidet med hele regionens 

næringsliv og ikke minst det offentlige.  I ærbødighet: Takk for fantastiske år med dere alle og lykke 

til videre med utviklingen av næringslivet og Drammensregionen!  - sier Hans-Petter.    

Styret vil berømme Hans-Petter Tonum og Næringsforeningens medarbeidere, for over 300 

møteplasser årlig, hvordan Næringsforeningen strekker seg for å dekke næringslivets behov og 

hvordan de bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser.  Styret berømmer også Tonum og 

medarbeiderne i Næringsforeningen for det samarbeidet som er utviklet mellom næringsliv og det 

offentlige. Det er unikt.  

Styreleder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, takker Hans-Petter Tonum for lærerikt og godt 

samarbeid, og er glad for at han stiller seg til disposisjon for informasjon og råd også fremover.   

Prosjekt- og avdelingsleder Cecilie Bjørgan Brunsell konstitueres som daglig leder.  Styret vil 

igangsette rekrutteringsprosess for ansettelse av ny daglig leder av Næringsforeningen.   
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