
 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2018 

Nedre Eiker Næringsråd ble stiftet 10. september 1999 og er en upolitisk og uavhengig 

interesserorganisasjon for næringslivet i Nedre Eiker.  

 

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunene og jobber for å fremme 

næringslivets interesser og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser. Næringsrådet er 

tilknyttet Næringsforeningen i Drammensregionen og som medlem i næringsrådet får man 

også automatisk medlemskap i Næringsforeningen med tilgang til deres arrangement, nettverk 

og aktiviteter. 

 

 

Nedre Eiker Næringsråd 

• Fungerer som talerør for næringslivet 

• Jobber for å fremme næringslivets interesser  

• Er en viktig aktør i samspillet mellom kommunen og næringsliv 

• Bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser 

• Arrangerer møteplasser med aktuelle tema for næringslivet  

 

 

På årsmøtet 10 april ble følgende valgt til styret: 

Bjørn Breian (styreleder) Daglig leder, Bermingrud Entreprenør AS 

Dag Andersen   Mjøndalen Handels- og Serviceforening 

Anund Wigen   Daglig leder, Cheval Liberté Norge AS 

Bjørn Gevelt   Nedre Eiker Landbrukslag 

Bjørnar Boldvik  Godt Sagt AS 

Vidar Uthne   Loe Betongelementer  

 

Administrasjon – Næringsforeningen i Drammensregionen v/Tone Sørensen 



 

 

Styremøter:  

I 2018 har det blitt avholdt syv styremøter.  

 

Fokusområder: 

Fokusområder og sentralt tema for næringsrådet har vært posisjonering i kommunens arbeid 

med kommunereformen. I den forbindelse ble det arrangert medlemsmøte med temaet: Nye 

Drammen kommune – Hvordan posisjonerer næringslivet seg i Svelvik, Drammen og Nedre 

Eiker? Her delte næringsrådet ut sin årlige næringslivspris til Gustavsen AS. Næringsrådet 

hadde også en aktiv rolle under Gründeruka i uke 46, der åpningsarrangementet gikk av 

stabelen hos Isachsen AS. På slutten av året ble det gjennomført et felles møte mellom styrene 

i Nedre Eiker og Svelvik Næringsråd for å se på videre organisering og synergier for 

næringslivet inn mot fusjoneringen av ny kommunestruktur.   

 

Møter og arrangement: 

 

13 mars Dialogsamling - Hvordan påvirkes næringsrådene og Næringsforeningen av 

endringene i kommunestrukturen? 

14. mars  Nye Drammen kommune - Hvordan posisjonerer næringslivet seg? 

  Med utdeling av næringslivsprisen.  

 

7. september Strategisamling Næringsråd og nettverk. 

30. oktober Dialogmøte med Svelvik Næringsråd. 

12. november Gründeruka: Hvordan gå fra idé til business, og ha det gøy på veien? 

Bård Eker - En av Norges mest fremragende industridesignere og en av 

Skandinavias mest suksessfulle entreprenører! 

Nils Apeland - En av Norges mest erfarne foredragsholdere og 

kommunikasjonsekspert! 

 

Medlemmer: 

Næringsrådet hadde ved utgangen av året 58 medlemmer.  

 

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

det seg være medlemsbedrifter, enkeltpersoner, kommunens administrasjon, politisk valgte 

representanter og andre samarbeidspartnere.    

 

 

 

 

 

Bjørn Breian 

Styrets leder 


