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For et robust, variert og attraktivt næringsliv

Meningsbærende
KNF er tydelig og aktiv meningsbærer og
talerør. Medlemmenes interesser og
bærekraftig vekst er vår rettesnor.

Verdiskapende
KNF er igangsetter av verdiskapende
prosjekter og aktiviteter som fremmer
Kongsbergs attraktivitet.

Samarbeid
KNF oppnår resultater gjennom samarbeid, 
spesielt med Kongsberg kommune, Viken
fylkeskommune og engasjerte
Kongsbergpatrioter i næringslivet.

Delingskultur
KNF skaper gode møteplasser innenfor, og
på tvers av bransjer, basert på delingskultur. 
Vi fokuser på kompetanseheving og utvikling, 
både for det enkelte medlem og for hele 
næringslivet.



Prosjekter

Vekst i Kongsberg
Vekst i Kongsberg hadde 6 måneders drift i 2019. Tiden ble 
hovedsakelig brukt til å rigge organisasjonen, skaffe partnere og 
strategiarbeid. Fokuset for 2020 skal være:
• Innbyggervekst
• Bedriftsvekst 
• Omdømmebygging. 

Styringsgruppa har avholdt 4 møter i 2019. 
Kommunikasjonsgruppen er etablert med god forankring internt 
og eksternt. Gruppa består av TechnipFMC, Kongsberg 
Gruppen, Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg Innovasjon, 
Godt Sagt, Laagendalsposten og KNF. Den visuelle profilen for 
Teknologibyen Kongsberg har blitt oppgradert, og nettsiden 
kongsberg.no er relansert som byens kommunikasjonsplattform 
med nytt design, mye nytt innhold og ny teknisk plattform. 

Handlingsplan 2020 med prioriterte veksttiltak og 
kommunikasjonsstrategi med  tiltak er vedtatt.
Pr.31.12.19 var det 19 partnere i prosjektet.



Prosjekter (forts.)

Kongsberg 2024
Kongsberg 2024 og jubileumskomiteen har i 2019 startet strategiprosessen for byjubileet i 2024. Det har vært avholdt 3 
møter som bl.a. har inneholdt idémyldring rundt innhold og tema for 400-års festen.  I løpet av året er den overordnede 
jubileumsstrategien vedtatt, sammen med visjonen "Samle & Begeistre" og slagordet "Med historien inn i fremtiden". 
Feiringen av 400-årsjubileet skal forankre våre verdier; Stolthet,  Åpenhet,  Raushet og Nyskaping blant kommunens 
innbyggere. Jubileumskomiteen ønsker også å benytte anledningen til å synliggjøre Teknologibyen lokalt, regionalt og 
nasjonalt.

Vedlikeholdsavtalen
I 2019 utvidet KNF den eksisterende vedlikeholdsavtalen for sentrumsfortauene til også å gjelde ca. 1.700 løpemeter fortau 
på Vestsida. Det er fylket som tidligere har hatt ansvaret for dette, og takket være godt samarbeid med kommunen klarte vi å 
få med alle aktuelle gårdeiere i den nye avtalen. KNF administrerer i dag vedlikeholdsavtalen på ca. 7.500 løpemeter. Bryn 
Bydrift er leverandør av tjenestene som omfattes av avtalen.

Kongsbergskolen
Kunnskap er og blir vår viktigste ressurs, og endringstakten i samfunnet øker både lokalt og globalt. Næringslivet og 
utdanningsinstitusjonene ønsker å tilby den mest arbeidslivsrelevante utdanningen på alle trinn. I tett samhandling mellom
utdanningsinstitusjonene og samarbeid mellom næringsliv og utdanning skal vi gjennom Kongsbergskolen sikre utviklingen
av et unikt skoletilbud med spesielt fokus på realfag/teknologi. Samarbeidsaktørene er Kongsberg kommune, Viken
fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg International School, K-tech og Kongsberg Næringsforum.



Arrangementer

Merge’n Mix
Vårt andre Merge`N Mix ble arrangert 21. mars 2019 på 
Magazinet på Quality Hotel Grand, og det må kunne sies 
at var en stor suksess. I underkant av 40 bedrifter deltok 
med stands og på speed date. Tema for arrangementet 
var «Innovasjon», og fra scenen var det små foredrag 
med ulik tilnærming til emnet.

KNF Årsfest
På kvelden 21. mars feiret vi byens næringsliv og oss selv i 
Magazinet med hyggelig selskap, god mat og drikke, 
underholdning og ikke minst ved å ære de som æres bør 
gjennom taler og priser. I løpet av kvelden ble det delt ut to 
priser; Serviceprisen 2019 som gikk til Vinmonopolet på 
Kongsberg. En verdig vinner som alltid bidrar med god 
service til sine kunder. For andre gang hadde vi også 
gleden av å overrekke KNFs Hederspris. Hedersprisen 
gikk til Roar Flåthen, en markant skikkelse som har bidratt 
til Kongsbergs næringsliv både gjennom sine mange roller 
innen fagbevegelsen og i næringslivet, både lokalt og på 
nasjonalt plan.



Arrangementer (forts).

Bebop & Business
På åpningsdagen av Jazzfestivalen, onsdag 3. juli, var det nok en gang næringslivskonferansen Bebop & Business som slo
an tonen. Temaet var ”Fra drøm til virkelighet - eller som det heter på forretningsspråket; Fra strategi til resultat”. Seminaret 
har etablert en posisjon som et «must» for næringslivsfolket, og Magazinet konferansesenter var fullt av folk som ønsket å
høre statsråd Ingvill Smines Tybring-Gjedde, Kværnjer-sjef Karl Petter Løken, styreleder i Kongsberg Gruppen Eivind Reiten 
og flere andre foredragsholdere. Etter en innholdsrik dag var det tid for åpning av festivalen og vrimlemat og konserter ut i de 
små timer.

Boligdagen
Boligdagen 2019 ble gjennomført i nydelig høstvær 21. september. Denne dagen var det fokus både på å bo, og å jobbe 
i Kongsberg. I tillegg til en rekke boligutstillere deltok representanter fra HR-avdelingene til noen av byens største 
bedrifter for å snakke om jobbmuligheter i kommunen. Markedsføringen av arrangementet var rettet  delvis mot byens 
innbyggere, samtidig som vi gjorde en stor innsats på sosiale medier for å nå potensielle innflyttere.

Yrkesmesse
For femte gang arrangerte vi yrkesmessen i Idretts- og svømmehallen, et samarbeid mellom skole, næringsliv og KNF.
Nærmere 50 utstillere og rundt 1000 elever besøkte messa i løpet av dagen.
Et svært godt samarbeidsprosjekt i regi av Kongsbergskolen.



Arrangementer (forts).

Teknologidagene
Uke 45 er hektiske dager for alle med interesse for realfag.
Skoleprogrammet har en rekke spennende og lærerike aktiviteter 
for alle Kongsbergs 5.- og 8. klassinger, og vi har
Eksperimentverksted for 2. klassingene. Totalt var over 1.100 
elever med på Teknologidagene.  
Etter skoleprogrammet fulgte lærerseminar for pedagogiske 
ledere i barnehagene, lærere og annet undervisningspersonell i
barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole og fagskolen. 
Nytt i år var LAN- og E-sport event for alle over 12 år i samarbeid 
med King of the Hill og TechnipFMC. Hele helgen var Midgard i 
Teknologiparken gjort om til spillarena for 200 deltagere. 

Technology Summit Kongsberg
Torsdag 14. november var overskriften “The future is shared”. 
Konferansen handlet om deling i et utviklingsperspektiv. Mange 
dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere ga deltagerne et 
innblikk i temaet, og et av innleggene som fikk størst 
oppmerksomhet var Yassmin Abdel-Magied og "The Value of 
Diversity".
Konferansen hadde internasjonalt fokus, og var et 
dagsarrangement. Musikkteateret i Krona var arena for 
konferansen der ca. 200 deltagere var tilstede.



Jul i Kongsberg
Julebelysningen i sentrumsgatene henges opp i midten av november, og takket være dugnadsinnsats og økonomiske 
bidrag fra byens næringsliv kan KNF år etter år lyse opp vintermørke gater.

Tradisjonen tro arrangerte vi fakkeltog og julegrantenning 1. søndag i advent, i samarbeid med ulike foreninger og 
bedrifter. Godteri til barna ble sponset av byens dagligvarebutikker i tillegg til en del andre bedrifter.

Arrangementer (forts).



Forum & møteplasser

I våre forum og møteplasser jobbes det aktivt for å styrke og profilere ulike bransjer, fagfelt og
innsatsområder. KNFs rolle spenner fra å være totalarrangør og faglig ansvarlig, til fasilitator og
sekretariat.

Forum for Opplevelser
Forum for opplevelser bestemte i 2019 å etablere en styringsgruppe som skal være forumets øverste organ. 
Styringsgruppa skal skape en strategi med tiltak for videre utvikling av reiselivsnæringen, som gir utgangspunkt for å være 
en aktiv meningsbærer og høringsinstans i relevante saker.

Forumet sin viktigste oppgave i år har vært å jobbe frem en Reiselivsstrategi, en helhetlig plan for hvordan vi ønsker at 
reiselivet i Kongsberg skal utvikle seg. Detter arbeidet pågår fortsatt, og skal politisk behandles i løpet av første halvdel av 
2020.

Forum for Handel
Medlemsbedrifter innen handel samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva
som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.



Forum & møteplasser

Forum for serveringssteder
Forumet ble etablert i 2019, og samler medlemsbedrifter innen serveringsbransjen for å planlegge ulike aktiviteter og 
arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye 
ideer. Forumet jobber også aktivt med rekruttering til bransjen.

Forum for bygg, anlegg og eiendom
Forumet samler tomteutviklere, utbyggere og andre relevante aktører i Kongsberg og regionen. Formålet er systematisk arbeid 
for økt og målrettet boligbygging i Kongsberg, og forbedre synligheten av gode prosjekter i Kongsberg og regionen. Et annet 
stort og viktig satsingsområdet for forumet er rekruttering til bransjen. I samarbeid med Kongsberg videregående skole jobbes 
det med en rekke konkrete prosjekter.

Industrilederforum
En møtearena som setter fokus på viktige saker for industrien. Forumet gir Kongsbergindustrien en felles stemme, og skal 
sørge for at helheten blir godt ivaretatt.

HR-forum
En møteplass for HR- og kommunikasjonsrelaterte temaer, uavhengig av bransje. HR-forum ble startet i 2019 og gjennomførte 
4 møter i løpet av året. Deltagere i forumet er KNF sine medlemmer som jobber med HR, kommunikasjon og branding



Forum & møteplasser

Lederforum
Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for ledere/mellomledere i små og mellomstore bedrifter. Forumet er
“brukerstyrt”, hvilket vil si at det faglige innholdet bestemmes etter innspill fra deltagerne. Det er viktig for oss at du som medlem
og deltager i Lederforum går fra møtene mere inspirert og oppdatert enn da du kom!

Waterhole
Waterhole Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforum, NHO Buskerud, NITO, Tekna og DNB. Waterhole 
presenterer foredrag med ulike tema, og arrangeres på Kongsberg Vandrerhjem 4 ganger i året.

I tillegg arrangerer vi en rekke åpne medlemsmøter med aktuelle temaer.



INN
Global mobilitet og kompetanseinnvandring er viktig for at de internasjonale virksomhetene skal kunne rekruttere de beste
kandidatene. INN har bistått personer fra forskjellige nasjoner som alle har det til felles at de jobber for ulike bedrifter i
Kongsberg. Gjennom INN sørger vi for at nyankomne arbeidstagere får formelle tillatelser som arbeids- og oppholdstillatelse, og
at de innrulleres i de norske offentlige registre

Besøkskontor
Kongsberg Næringsforum drifter et grønt turistkontor ihht. de krav som stilles for å klassifiseres som dette. Vi har fortsatt
henvendelser fra ”vanlige” turister, men noterer oss at vi i stadig økende grad benyttes som et besøkskontor for andre som bor
eller oppholder seg i Kongsberg i kortere eller lengre perioder. Antall henvendelser til oss har vært relativt stabilt de siste årene.

Andre tjenester
Handelskammeret
Handelskammervirksomheten – herunder salg av handelskammertjenester – gir et 
betydelig økonomisk bidrag til KNFs daglige drift. Vi autoriserer eksportdokumenter og 
utsteder tolldokumentet ATA-Carnet. Vi tilbyr også, i samarbeid med relevante partnere, 
informasjonsmøter og seminarer om aktuelle temaer innen import- og eksport. 

I 2019 ble det innført et nytt system for ATA-carnet. Dette systemet er tilrettelagt for å 
carnet-dokumentene etter hvert kan erstattes av en digital applikasjon. Nå venter vi bare 
på at regelverket åpner for papirløse ordninger for varer ved grensepasseringer.



KNF som meningsbærer

Foran fylkes- og kommunevalget 2019 engasjerte KNF seg i partienes næringspolitiske programmer. Vi kartla 
de ulike meningene i en rekke viktige saker for Kongsbergs næringsliv, og i samarbeid med NHO Oslo VIken
arrangerte vi i juni et Politisk Verksted med næringsliv, fylkes- og lokalpolitkere.

Høstens første Waterhole var viet partipolitisk debatt med Kongsbergs lokalpolitikere.

KNF har engasjert seg på vegne av medlemmene, og gitt svar i en rekke høringssaker, og 
publisert kronikker i lokalavisen.  Vi har arrangert åpne debatter og medlemsmøter om 
viktige saker for byens næringsliv.



KNF som meningsbærer

KNF har engasjert seg på vegne av medlemmene, og gitt svar i en rekke høringssaker, og 
publisert kronikker i lokalavisen.  Vi har arrangert åpne debatter og medlemsmøter om 
viktige saker for byens næringsliv.

Årets viktigste saker

Kommunens nærings- og industriplan
Industriplanen ble vedtatt av kommunestyret i april 2019, 
som en av fire ulike delplaner under næringsstrategien. 
Industrilederforum samt representanter fra USN og 
Fagskolen Tinius Olsen bidro sterkt til utarbeidelsen av 
planen som skal være et overordnet styringsdokument for 
ønsket utvikling i industrien. Samarbeid mellom bedrifter, 
akademia og kommunen er et viktig fundament for 
planen, og den skal evalueres hvert år i et samarbeid 
mellom formannskapet og industrilederforum.

Kommunens arealplan
Arealplanen er til revidering og skal politisk vedtas i 2020 
slik fremdriftsplanen ser ut pr nå. Representanter fra 
kommunens planavdeling har vært tilstede på flere 
av KNFs forum gjennom året 2019 for å informere om 
planarbeidet og bedt om innspill. Det er ulike fokus og 
interesser avhengig av hvilken bransje man 
representerer, og derfor har det vært hensiktsmessig å ha 
ulike møtepunkter avhengig av bransje .



Kongsberg kommune
De viktigste punktene i samarbeidsavtalen er informasjon
og kommunikasjon, næringsutvikling, konkrete
samarbeidsprosjekter og arrangementer. KNF er en viktig
høringsinstans for Kongsberg kommune.

Viken Fylkeskommune
Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Viken for 
utvikling av næringslivet gjennom målrettet satsing på
innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid.
Prioriterte områder er kompetanseheving, styrke og
etablere nye nettverk samt felles utviklingsprosjekter.
KNF deltar i partnerskapet for regional plan for 
verdiskaping i Viken og i Team Reiseliv.

Universitetet i Sørøst-Norge
Kongsberg Næringsforum har tett samarbeid med USN 
som inkluderer prosjektene ”Trainee Kongsberg”,
Serviceprisen, Konsbergskolen og Teknologidagene.

Samarbeid

Kongsberg Innovasjon
Kongsberg Innovasjon AS er et innovasjonsselskap som
KNF har et tett samarbeid med. Selskapets målsetting er å
skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser og etablere nye
teknologi- og industrivirksomheter.

Næringsforum Oslofjord Vest (NOV)
Næringsforum Oslofjord Vest er et
erfaringsutvekslingsforum for næringsrådene i gamle Nedre
Buskerud, Asker og Bærum.

Laagendalsposten
KNF og Laagendalsposten samarbeider på flere områder. 
Mest kjent er trolig Serviceprisen som etter omtale og
stemmegiving i Laagendalsposten deles ut en gang i året.
Under Teknologidagene i november utgir LP et eget
næringslivsbilag. Vi samarbeider også om aktuell tematikk, 
annonsering osv. der det til enhver tid er hensiktsmessig.



Wivi-Ann Bamrud
Daglig Leder

Heidi J. Sandvold Hege Anita Moen Irene Hagen Berit Storfossene

Truls Klippen Tom Holtermann
Andersen

Sverre  Engelstad

Geir-Åge Tveito
Styreleder

Hanne MeinstadBeate WojtaszekHåvard 
Fossbakken

Terje Bråthen

Ansatte & styret



Omsetning kr. 10.583.828,-

• Kr. 2.405.624,- serviceavgift

• Kr 7.178.204,- salg av tjenester,
konferanser og prosjekter samt

• Kr. 1.000.000,- offentlige driftstilskudd.

Resultat kr. 103.331,-

Selskapet har en sunn økonomi med en
egenkapital på kr. 2 959 934,- som utgjør 57% 
av totalkapitalen.

Nøkkeltall 2019
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!Solid*
Adecco Norge avd. Kongsberg 
Ad Fonte Klinikken
AG Eiendom
Akari
Alba-gk
Alliance Optikk
Alliance Optikk Optiker Hogstad
ANS 17. mai gata 8
ANS Skolegata 13
ANS Storgata 8 
AS Koberg
Apotek1 Mynten
Apotek1 Stortorvet* 
Argos Solutions AS
Arne Bjørn Spiten Eiendom
Arnold dame & herre ASVO
Kongsberg
Backe Prosjekt AS
Bagorama
Baklia Gård
Berja Senter – Salto Senterdrift
Best Western Gyldenløve Hotel
Block Watne
Bik Bok* 
bilSpiten
Bjørklund*
Bookkeeper Kongsberg 
Boots Apotek Sølvkronen
Bryggerigården
Bytesize
Bøhmer Holding AS

Medlemmer

Bøhmer Holding AS
C) Optikk Spiten AS 
Carlings*
Carlsen Fritzøe Stiltre
Change*
Charlotte
Christiania Glasmagasin* 
Clas Ohlson*
Classique Kongsberg 
Claussen 
Com2Gether
Coop Prix Kongsberg
Costa Blanca Solhus Norge AS 
Cubus*
Datarespons Norge AS Kongsberg 
Days Like This*
Det Norske Myntverket
DnB avd. Kongsberg 
Dresser-Rand 
Dressmann*
Edelgard
Eiker Gårdsysteri
EKY Kompetanse AS
Ernst & Young 
Kongsberg Esko-
Graphic
Euro Sko* 
Exacta
Services
Fagskolen Tinius 
Olsen Fanbooster
Fargerike Kongsberg**

Fattigmann* 
Fellesforbundet avd. 6
Flesberg kommune
Folkeuniversitetet Sør-
Øst Forfengeligheten
Frisør’n Kongsberg 
Funnemark Avd. Kongsberg 
Future Kids AS (Name It)
G-Sport Kongsberg**
GameStop* 
Gamle Norge Pub 
Garaas Møbler
GKN Aerospace Engine Systems 
Glade Kongsberg Biff
Glitter* 
Go!Promotion
Godt Sagt kommunikasjon
Gulhaugen, Nils Willy (PM)
Gull Design Urmaker og Gullsmed
Jan Petter Klerck
Gull-Funn*
Gulliksen Herrefrisør* 
Gågata Solstudio* 
Handelsbanken Kongsberg 
Harmonien Hus og Hage
Helsekosten Kongsberg 
Hennes & Mauritz*
Hi Fi Klubben Kongsberg** 
Hos Astrid*
HS News Systems
Hurtigruta Carglass Avd. Kongsberg 
Høen, Bjørn Thomas (PM)

Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyt og Lavt Aktivitetspark
Hårdesign**
IDEA Kompetanse
IL Skrim Håndball Elite 
Interoptik Kongsberg 
Isachsen Anlegg
Itum
Jack & Jones* 
Jarle Sætra AS
Jensen, Gro Langaas (PM) 
Jernia Kongsberg* 
JobLearn AS
Jobzone Kongsberg
Jonas B. Gundersen – Per Lunde 
JONROG AS (Skolegt. 18) 
Junior*
Jysk Kongsberg** 
Karo
Kid Interiør*
Kinnarps AS
Kirkegata 12
Kirkegata 21 
KIS*
Kitch’n*
Kiwa Teknologisk Institutt Kongsberg 
Kleven, Per Håvard (PM)
KKP Eiendom AS
Kongsberg Automotive
Kongsberg Bilutleie
Kongsberg Boligbyggelag
Boligbyggelag



Medlemmer

Kongsberg Booking 
Kongsberg Defence Systems 
Kongsberg Entreprenør
Kongsberg Glasservice 
Kongsberg Gruppen 
Kongsberg Hest & Hundesport 
Kongsberg Idrettsforening 
Kongsberg Innovasjon
Kongsberg Jazzfestival
Kongsberg Karrieresenter 
Kongsberg Kino
Kongsberg kommune
Kongsberg Lyd & Lys Systemer
Kongsberg Maritime
Kongsberg og omegn eiendomsforvaltning AS
Kongsberg Protech Systems 
Kongsberg Skisenter
Kongsberg Synssenter* 
Kongsberg Target Systems
Kongsberg Technology Training Centre (K-tech)
Kongsberg Teknologipark
Kongsberg Terotech
Kongsberg Tomteselskap
Kongsberg Trafikkskole
Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen Kongsberg
Veiservice Esso* 
Kongsberg videregående skole
Kon-text
Kontorland
Kopisenteret Kongsberg* 
Kremmerhuset*
KS Krisco

La Baguette* 
Laagendalsposten 
Labro Parken Utvikling
Lampeland Bakeri & Konditori 
Lampeland hotell
Liacoaching AS
Life*
Lindex*
Logegården Kongsberg 
Manpower Kongsberg 
Martines Landhandleri 
Mathea
Meny*
Mester Grønn* 
Midtskog, Svein (PM) 
Mikkelsen Eurosko* 
Mohagengården 
Montér Kongsberg 
Møbel-Design* 
Narvesen*
NAV Arbeidslivssenter Buskerud 
NAV Kongsberg
New Direction Reklamebyrå 
Nikita Hair*
Nille*
Nordre Underberget gård 
Norli*
Norsk Bergverksmuseum 
Notabene Stortorvet* 
Nufseriet**
Oktan Øst 
Olavsgate 26 AS

On4U
Opsahlgården AS
Peppes Pizza – Noe Helt Annet 
Pizzabakeren
PK Eiendom AS
PK Hus AS
Power** 
PriceWaterhouseCoopers 
Princess*
Quality Hotel Grand 
Rambøl AS
Red Tape Crossing 
Regnskapsdata Kongsberg 
RentX
Restaurant Jordnær
Revisorkollegiet
R.G. Isaksen
RH-Entreprenør 
Roy’s Selskapsmat 
Salong 830*
Salong Han & Henne 
Sameiet Kirkegata 23 
Sandsvær Vask og Rens 
Securitas AS
Semcon Devotek AS
Semcon Norway AS
Sense Trening og Helse 
Servi AS
Shoeday* 
Skin Tonic
Skog, Michelle (PM) 
Skolegata 5



Medlemmer

Skolegata 5
Skolegata 15 
SpaceWorld*
Sparebank 1 Buskerud Vestfold
Specsavers Kongsberg
Spin-On
Spiseriet isbar* 
Sport1Kongsberg 
Statskog
Stiftelsen BuskerudMuseet – avd. 
Fossesholm Herregård
Stiftelsen BuskerudMuseet – avd. 
Lågdalsmuseet
Stiftelsen Energimølla Drift 
Stiftelsen Kongsberghallen 
Storaas Gjestegård 
Storgata 22
Storgata 24  
Storgata kiosken* 
Stortorvet Gullsmed*
Stortorvet Kjøpesenter – Salto 
Senterdrift
Strikkestua 
Studio S
Studio Sigdal – Kongsberg 
Stærnesgården
Subway* Svendsen
Eiendom
Svensson Nøkleby Advokatfirma
Synsam

Systemitech 
TechnipFMC 
Telenor* 
Telia*
Tema Innovasjon 
TGR*
TM Økonomi & Regnskap AS
Trend Sko*
Tømrermester Harald Teksle AS
Vekter og Alarmservice
Vero Moda*
Vestaksen Eiendom AS
ViaTech
Vic*
Villa Hytte og Fritid 
Visco
Vita*
Våres Butikk 
Windsvoll Eiendom 
Zachrisen*
Zavanna*
Zu:m
Ølforsyningen
Aamodt, Gry (PM)


