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Denne sammenslutningsplanen er inngått mellom: 

Som overdragende foreninger 

i. SVELVIK NÆRINGSRÅD 

Adresse: Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Kommune: Drammen 
Org nr:  970 540 636 

 
 
(heretter benevnt ”SNR”) 

ii. NEDRE EIKER NÆRINGSRÅD 

Adresse: Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Kommune: Drammen 
Org nr:  970 540 636 

 
 
 (heretter benevnt ”NENR”) 

iii. ØVRE EIKER NÆRINGSRÅD 

Adresse: Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Kommune: Drammen 
Org nr:  970 540 636 

 
 
 (heretter benevnt ”ØENR”) 

iv. LIER NÆRINGSRÅD 

Adresse: Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Kommune: Drammen 
Org nr:  997 726 561 

(heretter benevnt ”LNR”) 

SNR, NENR, ØENR og LNR er heretter i felleskap benevnt ”OD” 
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og som overtakende forening 

 
v. NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN CHAMBER OF COMMERCE 

Adresse: Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Kommune: Drammen 
Org nr:  970 540 636 

(heretter benevnt ”OT”) 

OT og OD er heretter i fellesskap benevnt ”Partene” og hver for seg ”Part”. 
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE 

Styrene i OD og OT er enige om å foreslå for sine respektive årsmøter at foreningene slås 
sammen, og har i felleskap utarbeidet denne sammenslutningsplanen. OT er overtakende 
forening og OD er overdragende foreninger i sammenslutningen.  

1.1. Bakgrunn 

Arbeidet med hvordan OT, OD og nettverkene skal organiseres etter 
kommunesammenslåingene i 2020, har pågått siden 2017. Det har vært avholdt 
dialogkonferanser med næringsrådene (OD) og nettverkene, og OT har mottatt innspill fra 
medlemmene. Etter en kartlegging har man dannet seg et bilde av hvordan ny organisering 
kan bidra til å gjøre OT sterkere, samtidig som den på en bedre og tydeligere måte kan 
understøtte lokale ønsker og behov. Det synes å være størst potensial knyttet til arbeid med å 
styrke en felles merkevare og evnen til politisk påvirkning; to forhold som henger tett 
sammen. Tilgang til nettverk og gode samarbeidspartnere synes også å være et område for 
videre utvikling.  

Næringslivet i Drammensregionen består i stor grad av små og mellomstore bedrifter. Uten 
en lokal tilknytning og identitet, og uten en klar oppfatning om at man kjemper 
medlemmenes (lokale) sak, kan det resultere i at man vil miste medlemmer. Det er derfor 
viktig med de lokale sakene, og å søke forankring i grasrota, for å skape eierskap til saker og 
problemstillinger. Dette er en viktig kjerne av virksomheten, da dette vil bidra både til å sikre 
det nødvendige engasjementet, og til å løfte de riktige sakene opp i lys av regional tenkning 
og tilnærming. I lys av næringsutvikling som politikkområde, vil det være et 
konkurransefortrinn å se regionen under ett i tiden som kommer. Det er viktig å posisjonere 
seg med felles saker inn i den nye stor-regionen Viken. Endring i kommunestruktur og 
demografi kan medføre at politiske beslutninger tas med større avstand til lokale forhold. 
Det er derfor viktig at OT er organisert på en slik måte at den oppleves som lokal, samtidig 
som den ivaretar regionale interesser. 

1.2. Fra dagens næringsråd og nettverk til ressursgrupper  

For å oppnå bedre ressursutnyttelse, likeverdige betingelser for alle medlemmer og større 
slagkraft, vil det være hensiktsmessig at næringsrådene (OD) omstruktureres. For å ivareta 
lokal identitet, ta de lokale sakene på alvor og vise lokal tilstedeværelse, vil det opprettes 
ressursgrupper som blant annet skal videreføre det arbeidet næringsrådene (OD) har utført. 
Ressursgruppene vil være styret og administrasjonen i OTs forlengede arm innenfor de 
respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og vil representere en svært viktig del 
av OT. 

1.3. Struktur for ressursgruppene 

Strukturendringene fra næringsråd (OD) og nettverk til ressursgrupper vil være med på å 
skape en større dynamikk og et bedre samspill mellom de ulike ressursgruppene, og det vil 
styrke OTs arbeid med å ha fokus på medlemmenes behov i enda større grad. Dette fører 
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også til at formelle krav vil forenkles ved at styremøter, årsmøter, regnskap og tilsvarende 
for det enkelte næringsråd (OD) faller bort. Ressursgruppene vil få tildelt et budsjett, og ha 
egne vedtekter/retningslinjer. 

 

1.4. Faglig arbeid i ressursgruppen  

Ressursgruppene vil drive næringsutviklingsarbeid innenfor sitt geografiske område, fagfelt 
og/eller bransje. Videre vil ressursgruppene jobbe med aktuelle og attraktive møteplasser, 
bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Drammen24. 

1.5. Politisk påvirkning  

Politisk påvirkning av rammebetingelser er det viktigste arbeidet OT jobber med for 
medlemmene sine. I ressursgruppene vil kontaktutvalgsformen videreføres fra 
næringsrådene (OD), slik at kontaktpunkt mellom ressursgruppene/OT og kommunen 
fortsetter og styrkes videre. OT vil se på muligheter for aktuelle utredninger, delta i høringer 
og bistå i arbeid med kartlegging av ulike saker og temaer.  

På bakgrunn av dette mener Partenes styrer at det vil være hensiktsmessig at foreningene 
slås sammen. 
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2. FREMGANGSMÅTE FOR SAMMENSLUTNINGEN 

Sammenslutning av foreninger er ikke regulert i egen lov. Det er over tid utviklet såkalte 
foreningsrettslige prinsipper som vil gjelde for en slik sammenslutning, og disse vil gjelde i 
de tilfeller der et forhold ikke er regulert av den enkelte forenings vedtekter.  

Vedtektene til Partene regulerer ikke sammenslutning av foreninger, men de regulerer 
oppløsning av foreningene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved at hele den igangværende virksomheten i OD, 
bestående av samtlige eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser, inkludert eksisterende 
medlemsmasse, overføres til OT.  

OD oppløses ved vedtak i de respektive årsmøter i henhold til foreningenes 
vedtektsbestemmelser. LNR må avholde to påfølgende årsmøter med minst 6 måneders 
mellomrom. LNR må i tillegg slettes fra Enhetsregisteret gjennom særskilt vedtak av 
årsmøtet i LNR om sletting av foreningen.  

OT fortsetter som forening etter sammenslutningen med uendret foretaksnavn og 
forretningskommune.  

Sammenslutningsplan med eventuelle vedlegg skal fremlegges for endelig vedtakelse av 
årsmøtene i OD og OT. 

3. VEDERLAGET 

Det skal ikke utstedes vederlag ved sammenslutningen. 

4. TIDSPUNKTER FOR GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN 

4.1. Ikrafttredelse 

Eventuelle kreditorer/avtaleparter i Partene må tilskrives og fremme innsigelser mot 
sammenslutningen innen en rimelig frist. Melding til Brønnøysundregistrene kreves ikke.  

Sammenslutningen vil ha virkning fra 01.01.2020 såfremt sammenslutningsplanen er 
godkjent og oppløsning endelig vedtatt av årsmøtene i OD og OT, jf. 
oppløsningsbestemmelsene i vedtektene til OD, forutsatt at eventuelle 
kreditorer/avtaleparter i Partene ikke har fremmet innsigelser til sammenslutningen innen 
den fastsatte frist. 

Ved ikrafttredelse av sammenslutningen inntrer følgende virkninger: 

i. OD er endelig oppløst. LNR vil i tillegg bli meldt slettet i Enhetsregisteret. 

ii. Samtlige eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser, inkludert eksisterende 
medlemsmasse, tilhørende OD er overført til OT i samsvar med 
sammenslutningsplanens bestemmelser. 
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iii. Samtlige medlemmer i OD blir fullverdige medlemmer i OT. 

iv. Andre virkninger som fastsatt i eventuell lovgivning samt i sammenslutningsplanen. 
 

4.2. Skattemessig gjennomføring 

Overdragelse av eiendeler ved sammenslutningen er i utgangspunktet skattepliktig 
realisasjon. Det er imidlertid bekreftet at OD ikke driver næringsvirksomhet i skatterettslig 
forstand, slik at OD ikke er skattepliktige foreninger. Sammenslutningen antas derfor ikke å 
utløse umiddelbare skatterettslige konsekvenser. 

4.3. Regnskapsmessig gjennomføring 

Sammenslutningen vil gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2020 såfremt 
sammenslutningsplanen er godkjent og oppløsning endelig vedtatt av årsmøtene i OD og 
OT, jf. oppløsningsbestemmelsene i vedtektene til Partene, forutsatt at eventuelle 
kreditorer/avtaleparter i Partene ikke har fremmet innsigelser til sammenslutningen innen 
den fastsatte frist. 

Alle transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, gjeld, rettigheter og 
forpliktelser, inkludert eksisterende medlemsmasse, som OT skal overta ved 
sammenslutningen, tilordnes fra dette tidspunkt OT. 

Eiendeler og gjeld i OD tas inn til virkelig verdi i OT (regnskapsmessig diskontinuitet). 

5. BESLUTNINGER I FORENINGENE 

5.1. OD 

Det foreslås at hvert enkelt av årsmøtene i OD treffer følgende beslutning: 

Sammenslutningsplanen datert 05.03.19 2019 for opptak mellom blant andre [XX] Næringsråd og 
Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce godkjennes. Opptaket innebærer at 
[XX] Næringsråd oppløses for opptak i Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of 
Commerce. 

[XX] Næringsråds midler skal overføres til Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of 
Commerce. 

5.2. Særlig for LNR 

Det foreslås at årsmøtet i LNR i tillegg til ovennevnte vedtak i punkt 5.1 treffer følgende 
beslutning: 

Som følge av at Lier Næringsråd er vedtatt oppløst, skal melding om endelig sletting sendes 
Enhetsregisteret. 

  



Sammenslutningsplan for vederlagsfri sammenslutning mellom Næringsforeningen i Drammensregionen, 
Svelvik Næringsråd, Nedre Eiker Næringsråd, Øvre Eiker Næringsråd og Lier Næringsråd 

 
 
 

Side 8 av 12 
 

5.3.  OT 

Det foreslås at generalforsamlingen i OT treffer følgende beslutning: 

Sammenslutningsplanen datert 05.03 2019 for opptak mellom Svelvik Næringsråd, Nedre Eiker 
Næringsråd, Øvre Eiker Næringsråd, Lier Næringsråd og Næringsforeningen i Drammensregionen 
Chamber of Commerce godkjennes. 

6. SÆRLIGE RETTIGHETER 

Det skal ikke tilfalle noen særlig rett eller fordel for styremedlemmer, foreningsmedlemmer, 
daglige ledere eller sakkyndige i forbindelse med sammenslutningen. 

7. SAMMENSLUTNINGENS BETYDNING FOR ANSATTE 

De ansatte i OT påvirkes ikke av sammenslutningen og opprettholder sine ansettelsesforhold 
med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. 

Alle ansatte i OT vil bli informert om sammenslutningen og gitt anledning til å drøfte og 
uttale seg om sammenslåingen i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven. 

8. RÅDIGHETSBEGRENSNINGER 

Ingen av Partene skal fra inngåelsen av sammenslutningsplanen opptre i strid med 
bestemmelsene i planen. 

9. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN 

Gjennomføring av sammenslutningen skal være betinget av at: 

i. Partene oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre instanser som er 
nødvendige for å gjennomføre sammenslutningen i henhold til 
sammenslutningsplanen. Det er videre en forutsetning at tillatelsene ikke inneholder 
vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for den sammenslåtte foreningen, med 
mindre Partenes styrer er enige om dette. 

ii. Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av 
sammenslutningen er gitt, med mindre Partenes styrer er enige om at virkningen for 
den sammenslåtte foreningen ikke vil ha vesentlig negativ betydning. 

iii. Sammenslutningsplan er endelig godkjent med nødvendig flertall i årsmøtene i OT og 
OD. 

iv. Fristen for innsigelser fra kreditorene/avtaleparter er utløpt for alle Partene, og 
forholdet til kreditorer/avtaleparter som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart eller 
håndtert på annen måte. 

v. Det ikke frem til ikrafttredelsen er inntrådt omstendigheter vedrørende den annen Part 
som vesentlig endrer grunnlaget for sammenslutningen. 
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11. ENDRINGER I SAMMENSLUTNINGSPLANEN 

Partenes styrer skal i fellesskap, på vegne av de involverte foreningers årsmøter, kunne 
foreta og gjennomføre mindre endringer i sammenslutningsplanen, forutsatt at endringene 
ikke er vesentlige og ikke er til skade for medlemmene i noen av foreningene. Endringer i 
sammenslutningsplan skal inngås skriftlig. 

12. OFFENTLIGGJØRING OG KONFIDENSIALITET 

Inngåelsen av sammenslutningsplanen skal offentliggjøres gjennom utsendelse av felles 
pressemelding på slikt tidspunkt som avtales nærmere. 

All informasjon som er og vil bli tilegnet fra den annen Part i anledning sammenslutningen, 
og som ikke er allment kjent, skal behandles konfidensielt og ikke benyttes til andre formål 
enn i forbindelse med sammenslåingen. Dette gjelder likevel ikke dersom plikt til å gi slik 
informasjon følger av lov eller forskrift. I slike tilfeller skal den som er pålagt å gi 
informasjon, så vidt mulig konsultere den annen Part før informasjonen gis. 

13. KOSTNADER 

Kostnadene i anledning sammenslutningen skal dekkes av Næringsforeningen. 
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14. SIGNATURER 

 

sted, dato 

 

Styret i Svelvik Næringsråd: 
 
 
 

     
John Endsjø, 

styreleder 
 Jan Trygve Jensen, 

styremedlem 
 Sven Myhre, 

styremedlem 
  

 
 

     
Gunvor Besseberg, 

styremedlem 
 Jorun Mandt Johnsen, 

styremedlem 
 Jon Einar Hovland, 

styremedlem  
 
 

Styret i Nedre Eiker Næringsråd: 
 
 
 

     
Bjørn Breian, 

styreleder 
 Bjørn Gevelt,  

styremedlem 
 Anund Wigen, 

styremedlem 
 
  

 
     

Dag Andersen,  
styremedlem 

 Vidar Uthne, 
styremedlem 

  

 Bjørnar Boldvik, 
styremedlem 
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Styret i Øvre Eiker Næringsråd: 
 
 
 

     
Kjersti Gulliksrud, 

styreleder 
 Bjørn Gjerstad,  

styremedlem  
 Per Olav Krekling, 

styremedlem 
  

     
 

     
Svein Holm Rust, 

styremedlem 
 Sigmund Løkensgard, 

styremedlem 
 Pål Stenbro, 

Styremedlem 
  

 
Styret i Lier Næringsråd: 

 
 
 

     

Pål Høiback,  

styreleder 

 Ulf Anders Vatne, 

styremedlem 

 Per Osmund Espedal, 

styremedlem 
 

 
     

Øivind Kristiansen, 

styremedlem 

 Svein Marfi,  

styremedlem 

 Torgeir Finnerud, 

styremedlem 

 
 
 

    
 Britt Karen Kåsin, 

styremedlem 
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Styret i Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce 
 
 
 

     
Ragnhild Larsen-Nyhus 

Haaning,  
styreleder 

 Svein-Ove Pettersen, 
nestleder 

 Johan Fredrik Bruusgaard, 
styremedlem 

 
 

     
Nina Cecilie Harvik 

Solberg,  
styremedlem 

 Sondre Nygård, 
styremedlem 

 Bjørn Rojahn Breian, 
styremedlem 

 
 

    
Elisabeth Lohk, 

styremedlem  
   

 


