
 

 

 

ÅRSBERETNING – ØVRE EIKER NÆRINGSRÅD 2018 

 

Den 16. august 2005 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Øvre Eiker Næringsråd og 

Næringsforeningen i Drammensregionen. Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i 

kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i 

samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser. Som 

medlem i næringsrådet får man også automatisk medlemskap i Næringsforeningen med tilgang til 

deres arrangement, nettverk og aktiviteter. 

 

Målsetting for Øvre Eiker Næringsråd 

«Øvre Eiker Næringsråd er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Øvre 

Eiker kommune. Næringsrådet skal samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende 

næringsliv samt stimulere til etablering av nye virksomheter i kommunen. Videre skal rådet ivareta 

næringslivets interesser både overfor kommunale og andre offentlige instanser». 

 

På årsmøtet 24 april ble følgende styremedlemmer valgt:  

Kjersti Gulliksrud (leder) Møbelsnekkerne 

Bjørn Gjerstad   CADPIT AS     

Pål Stenbro   Unicare Hokksund AS      

Per Olav Krekling  Øvre Eiker Bondelag      

Svein Holm Rust   Eiker Næringspark   

Sigmund Løkensgard  Hokksund Gårdeierforening   

Styremøter:   

Det har blitt avholdt fire styremøter i 2018, hvor også ordfører Ann Sire Fjerdingstad, rådmann 

Trude Andresen har hatt møterett.  

 



 

Frokostmøter/arrangement:  

31 januar Yrkes- og utdanningsmesse. 

 

13 mars Dialogsamling - Hvordan påvirkes næringsrådene og Næringsforeningen av 

endringene i kommunestrukturen? 

24 april Frokostmøte - Gamle eller nye tanker: Hvorfor skal man drive med innovasjon? 

30 mai  Cruise med MS Eikern. 

7. september Strategisamling Næringsråd og nettverk. 

19 september Frokostmøte - Buskerudbypakke 2 er vedtatt – Over 10 milliarder kroner skal 

investeres. 

26 oktober Gründeruka i Drammensregionen.  

Gründerverksted: Hvordan få fisken på kroken? 

 

Næringsrådet har hatt stor glede av å benytte næringslivet arenaer til ulike arrangementer. Det har 

blitt gjennomført frokostmøte hos OSO med temaet: Gamle eller nye tanker: Hvorfor skal man drive 

med innovasjon? Hovedforedragsholder var professor Sjur Dagestad. Andre temaer som har vært på 

agendaen på frokostmøte var Buskerudbypakke 2 ved daglig leder Tor Atle Odberg og betydningen 

for transportbransjen fra Andersen Transport AS. Næringsrådet var også med på Gründeruka i Uke 

46 med arrangement hos Aksen næringspark. Der var temaet salg der den lokale gründeren Geir 

Brudeli, gründer av Brudeli Tech AS snakket om: Opptur og nedtur – Gode råd og tips for å lykkes. 

 

Medlemmer: 

Øvre Eiker Næringsråd hadde ved utgangen av året 81 medlemmer. 

 

 

Økonomi: 

Inntekter til Øvre Eiker Næringsråd kommer fra tilskudd fra Øvre Eiker kommune på kr. 68.000,-.  

Regnskapet er revidert sammen med Næringsforeningen sitt regnskap for 2018 av Revisjonsfirmaet 

Deloitte AS. 

 

 

Styret i Øvre Eiker Næringsråd ønsker å takke alle for et godt og hyggelig samarbeid i 2018, det 

være seg medlemsbedrifter, enkeltpersoner, kommunens administrasjon, politisk valgte 

representanter og andre samarbeidspartnere.   

 

 

Kjersti Gulliksrud 

Styrets leder 


