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KORT OM KONGSBERG NÆRINGSFORUM 

Kongsberg Næringsforum SA er en medlemseiet interesseorganisasjon for hele næringslivet i 
Kongsberg.  Vi jobber for å skape vekst, og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør 
at folk ønsker å leve og bo her. 

Vi har to hovedoppgaver: 

1. Å være talerør for Kongsbergs næringsliv
2. Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Kongsberg Næringsforum (KNF) har en viktig posisjon overfor kommunen og fylket i næringslivssaker.  Det 
holdes jevnlig møter med både den politiske og administrative ledelsen, og til disse møtene ønsker vi at våre 
medlemmer spiller inn saker de er opptatt av.   

KNF tilbyr en rekke store og små arrangementer årlig, både av faglig og sosial art til våre medlemmer.  KNF 
representerer et viktig nettverk for relasjonsbygging og erfaringsutveksling. 

KNF hadde ved årsskiftet til 2018 5 medarbeidere, og 302 medlemmer.  I 2017 fikk KNF 15 nye medlemmer.  12 
bedrifter meldte seg ut av KNF eller avviklet driften. 

Kongsberg Næringsforum finansieres gjennom medlemskontigent, administrasjons- og prosjektinntekter, 
handelskammervirksomhet og INN International Network Norway. 

Ansatte 

Wivi-Ann 
Bamrud 
Daglig leder 

Heidi J. 
Sandvold 

Hege Anita 
Moen 

Irene 
Hagen 

Berit 
Storfossene 
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STYRETS ÅRSBERETNING 

Torstein 
Aakre 
Styreleder 

Per 
Mikkelsen 

Wenche 
Grinderud 

Janne 
Johansen 

Hans Petter 
Blokkum 

Truls 
Klippen 

Kjersti 
Løken 

Styret i Kongsberg Næringsforum SA 

Virksomhetens art og hvor den drives   
Kongsberg Næringsforum SA er en medlemseiet organisasjon med formål å styrke lokal næringsutvikling, samt å 
skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her.  Bedriften er 
beliggende i Kongsberg. 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Året 2017 har vært et aktivt år i Kongsberg Næringsforum.  Etablerte og nye prosjekter, aktiviteter og møter er 
gjennomført med økende deltagelse.  

Antall medlemmer økte i 2017 med 3 medlemmer, 15 innmeldte og 12 utmeldte. 

Det økonomiske resultatet ble kr 376 416 som er bedre enn budsjett. Kr 123 994 av overskuddet er gave fra 
nedlagte Kongsberg håndverker og industriforening. 
Selskapet har en sunn økonomi med en egenkapital på kr 2 855 061 som utgjør 62% av totalkapitalen. 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Selskapet har for tiden flere pågående utviklingsaktiviteter. 
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Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Sykefravær i 2017 har vært svært lavt, 0,2%.  Det har 
heller ikke vært skader eller ulykker i 2017.  
 
Likestilling 
Det er 5 årsverk knyttet til bedriften.  Av bedriftens 5 ansatte er alle kvinner.  Styret består av 4 menn og 3 
kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 
 
Ytre miljø 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Disponering av resultat 
Virksomhetens overskudd i 2017 foreslås overført til egenkapital slik det er fastsatt i selskapets vedtekter. 
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STRATEGI 

”Åpen, raus, stolt og offensiv” 
Dette er våre fire utvalgte verdier som ligger til grunn for vår strategi og vårt daglige arbeid og 
virke.  Vårt overordnede mål er å skape vekst, og sikre at byen og regionen har de kvaliteter 
som gjør at folk ønsker å leve, jobbe og bo her! 

 
Næringsutvikling  

• Vi skal være en pådriver og engasjert aktør i oppfølging og realisering av næringsstrategien i Kongsberg 
Kommune. 

• Vi skal bidra til å styrke Kongsbergs innovasjonsmiljø og gründerkultur. 

• Vi skal markedsføre Kongsberg som drivkraft i utviklingen av fremtidsrettet næringsliv. 
 
Utdanning 

• Kongsbergskolen, et viktig samhandlings- og skoleutviklingsprosjekt, videreutvikles i fellesskap med 
partnerne. 

• Vi vil fortsette å støtte KIS (Kongsberg International School) som er et viktig og nødvendig skoletilbud i 
Kongsberg.   

• Vi fokuserer på Fagutdanning i tillegg til høyskole- og universitetsutdanning  
 
Arbeidsplasser 

• Vi jobber for større variasjon i type arbeidsplasser. 

• Vi bidrar i arbeidet med å tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere i Kongsberg. 

• Vi forsetter å etablere samhandlingsarenaer mellom bedriftene på Kongsberg. 

• Vi stimulerer til bruk av lokale bedrifter gjennom nettverk og møteplasser. 
 
Bo- og vertskapsattraktivitet 

• Vi skal forsterke Kongsberg som et attraktivt lokalsamfunn, hovedfokus på barn og unge.  

• Fra turistfokus til besøksfokus; handel og opplevelser hånd i hånd.  

• Vi skal synligjøre i praksis at vi er Teknologibyen Kongsberg 
 
Infrastruktur 

• Vi vil bidra til å utvikle Kongsberg sentrum som attraktivt byområde 

• Vi påvirker utbygging/utvikling av ulike kommunikasjons- og transportløsninger med spesielt fokus på 
byaksen fra Knutepunktet til Kongsberg Teknologipark. 

• Vi følger og påvirker løsninger og utfordringer i utbyggingen av E-134. 
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- Navet i byens næringsliv!

For et robust, variert og attraktivt næringsliv

Meningsbærende

KNF skaper gode møteplasser innenfor og på 

tvers av bransjer basert på delingskultur.  Vi 

fokuserer på kompetanseheving og utvikling, 

både for det enkelte medlem og hele 

næringslivet.

Verdiskapende

KNF for folk flest..

Samarbeid

KNF er igangsetter av verdiskapende 

prosjekter og aktiviteter som  fremmer 

Kongsbergs attraktivitet.  

KNF er tydelig og aktiv meningsbærer og 

næringslivets talerør. Medlemmenes 

interesser og bærekraftig vekst er vår 

rettesnor.

• Vi betjener besøkskontoret for innbyggere og turister. 

• Vi sørger for fremkommelige og rene fortau i sentrum 

- sommer som vinter.

• Vi lager julestemning med julelys i gatene og julegran-

tenning på Kirketorget.

• Vi gir ”alle” skolebarn i Kongsberg muligheten til å delta 

på Teknologidagene. 

• Vi er redaksjon for nettportalen kongsberg.no.

• Med Sentrumsgavekortet fremmer vi lokal handel.

• Vi gjør prosessene med flytting og integrering 

smidigeregjennom INN Relocation/Membership for 

bedrifter som ansetter utenlandsk arbeidskraft.

• Våre handelskammertjenester gjør hverdagen 

enklere for eksportbedrifter ved å utstede toll-

dokumenter som ATA-carneter og opprinnelses-

sertifikater.

KNFs bedriftstilbud

• Vi jobber strategisk og langsiktig for etablering av ny 

virksomhet i Kongsberg

• Vi deltar med stolthet i prosjektene ”Kongsberg 2024” 

og ”Kongsberg 2030”.

• Vi er aktivt med i Innovasjonsloftet.

• Vi står bak Matmarkedet på Vestsida.

• Boligdagen i september arrangerer vi sammen med 

hele boligbransjen.

• Vi lager Kongsberg Vinterfestival og Marken sammen 

med engasjerte medlemmer og frivillige 

lokalpatrioter.

• Vi tilbyr medlemmene våre ulike forum og møter.

• Sammen med Kongsberg Jazzfestival står vi bak 

næringslivskonferansen Bebop& Business. 

• Vi er stolte arrangører av Teknologidagenemed 

skoleprogram, karrieredag og næringskonferansen 

Kongsberg Summit.

• Sammen med gode partnere deler vi årlig ut 

Serviceprisen og Vekstprisen. 

Foruten aktiviteter og arrangementer, står 

KNF bak flere trivselsskapende og allmen-

nyttige tiltak.  

KNF tilbyr en rekke tjenester til næringslivet.

Delingskultur

KNF oppnår resultater gjennom samarbeid –

spesielt med Kongsberg kommune, Buskerud 

Fylkeskommune og engasjerte 

Kongsbergpatrioter i næringslivet

• Vi bidrar til å gjennomføre BFKsnæringsplan.

• Vi er sammen med flere andre aktører aktive i 

utviklingen av,  og arbeidet med Kongsbergskolen.

• Vi arrangerer Yrkesmessa for elever og foreldre, og 

presenterer lokalt næringsliv og mulighetene det gir 

for yrkesvalg.

• Vi engasjerer oss i viktige politiske saker på vegne av 

våre medlemmer.

• Vi bruker lokaldemokratiet via høringer og debatter.

• Vi bruker stemmen vår i media.

• Vi arrangerer informasjonsmøter om aktuelle saker 

og temaer.
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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 til fasilitator og sekretariat. 
 
Forum for Opplevelser 
Medlemsbedrifter innen handel, attraksjoner, restauranter og overnatting 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 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. 
 

Industrilederforum 
8 av medlemsbedriftene innen industri i Kongsberg Næringsforum etablerte 10. mars 2017 Industrilederforum. En 
møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme, og sikre at helheten 
blir ivaretatt. 
 

Kongsberg 40-tusen 
Forumet samler tomteutviklere, utbyggere og andre relevante aktører i Kongsberg og regionen.  Formålet er å 
gjøre tiltak for 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. 
 

Lederforum 
Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for våre medlemmer som er 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 mer inspirert og 
oppdatert enn da du kom! 
 

Vestsida Arena 
Vi inviterer gårdeiere på Vestsida til en arena for økt attraktivitet for bydelen.  Hvordan skal Vestsida være i 
fremtiden? Og hvordan skal jeg som gårdeier ta de rette valgene? Hvordan kan vi sammen øke attraktiviteten til 
bydelen? Hvordan skal vi samarbeide som konkurrenter? 
 

Waterhole 
Waterhole Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforum, NHO Buskerud, NITO, Tekna og 
DNB.  Waterhole arrangeres på Kongsberg Vandrerhjem 4 ganger i året.  
 
I tillegg arrangerer vi en rekke åpne medlemsmøter og frokostmøter med aktuelle temaer. 
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KNF SOM MENINGSBÆRER 

KNF har på vegne av medlemmene gitt svar i en rekke høringssaker, og publisert kronikker i 
lokalavisen. 
 
Blant de viktigste sakene vi har engasjert oss i i 2017 er: 

• Kommuneplan for Kongsberg  

• Kongsberg 2030  

• Utvikling av næringsområde på ”Toppen”  

• Kongsbergbanen  

• Byvekstavtalen 

• Studentboliger 

• Kongsberg som vertskapskommune for Høgskolen i Sørøst-Norge 

• Akuttberedskap ved Kongsberg Sykehus 
 
 
 

PROSJEKTER 

Bebop & Business 
På åpningsdagen av Jazzfestivalen var det nok en gang næringslivskonferansen Bebop & Business som slo an 
tonen.  Temaet denne gangen var ”Heart , soul and money – lar det seg forene?”  Magazinet konferansesenter 
var fullt av folk som ønsket å høre statsministeren og andre prominente foredragsholdere snakke om 
samfunnsansvar, FNs bærekraftsmål og hvordan inkludering og sosialt entreprenør-skap er viktig i næringslivet.  
Etter en innholdsrik dag var det tid for åpning av festivalen og vrimlemat og konserter ut i de små timer. 
 

Boligdagen 
Boligdagen ble gjennomført i nydelig høstvær 16. september. Formålet var å vise hva bransjen har å tilby, alt fra 
kjøp av tomter og boliger til rehabilitering av eksisterende boliger. Vi hadde samlet 14 stands med boligrelaterte 
produkter og tjenester. I tillegg til gode aktiviteter på de ulike standene, var det ulike aktiviteter for barn og unge i 
Magasinparken, som f.eks. klatrevegg, plankebåtbygging og brannslukking.  
 

Yrkesmesse 
For andre gang arrangerte vi yrkesmessen i Idretts- og svømmehallen, et samarbeid mellom skole, næringsliv og 
KNF i regi av Kongsbergskolen. 50 utstillere og rundt 1000 elever besøkte messa i løpet av dagen. Nytt av året 
var «åpent hus» på kveldstid, spesielt rettet mot VG1-elevene og deres foreldre, noe som ble godt tatt imot. Målet 
med yrkesmessa er å gi elevene praktisk kjennskap til de ulike yrkesgruppene 
 

Teknologidagene og Technology Summit Kongsberg 
I uke 45 er det hektiske dager for alle med interesse for realfag og næringsliv.  Teknologidagene startet mandag 
med Innovasjonscamp for 150 elever fra Kongsberg videregående skole.  Deretter fulgte det slag i slag med 
Karrieredag for studentene fra høgskolen og fagskolen, lærerseminar for pedagogiske ledere i barnehagene, 
lærere og annet undervisningspersonell i barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, fagskolen og 
høyskolen og ikke minst skoleprogrammet for over 1.100 elever i 2., 5. og 10. klasse. 
 
Teamet for Technology Summit Kongsberg 2017 var Autonomi & Kunstig intelligens.  Magazinet 
konferansesenter var arena for konferansen, og lokalet var fyllt av over 200 deltagere.  Dagens absolutte 
høydepunkt må sies å være lanseringen av Kongsberg som Telenors pilot for 5G.  I tillegg bidro dyktige og 
kunnskapsrike foredragsholdere til å gi et innblikk i fremtidens løsninger. 
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Kongsberg marken / Vinterfestivalen 
Tradisjonen tro ble det arrangert Kongsberg Marken i uke 9.  Marken har flere hundre år lange tradisjoner, og 
består av salgsboder, tivoli og ulike kulturarrangementer ulike steder i byen.  De siste årene det vært et 
gjennomsnittlig besøk av ca. 25.000 mennesker. I 2017 hadde vi 34 utstillere i gatene og 12 utstillere i Matteltet. 
Nytt av året var tre byvandringer i løpet av markensuka i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg 
Kommune. 
 
Vinterfestivalen er dager med ski, snø og vinterglede, og består av større og mindre arrangementer.  De fleste av 
delarrangementene står på egne ben økonomisk og i gjennomføring, men unntaket er åpningshelgen samt 
profilering og markedsføring av festivalen som helhet.  Barneskirenn i sentrum, ”verdens største pølsegryte” og 
gratis utekonsert med CC Cowboys var årets store aktiviteter.  
 

Vedlikeholdsavtalen 
KNF administrerer vedlikehold av fortauene i sentrum.  Mer enn 90 gårdeiere er med i avtalen som innebærer at 
alle sentrumsfortau – nærmere 7 000 løpemeter – til enhver tid skal være brøytet, feid og strødd.  
Vedlikeholdsavtalen er et tiltak for en fremkommelig, ren og hyggelig by. 
 

Jul i Kongsberg 
Julegrantenning, julegater og julehandel er viktige aktiviteter i KNFs årshjul. Vi sørger for å henge opp og ta ned 
lysgirlanderne i julegatene, og vi holder også disse vedlike.  1200 godteposer deles ut til barna som deltar på 
Kirketorget når julegrana tennes første søndag i advent. 
 
 
 
 

ANDRE TJENESTER 
 

Handelskammeret 
Handelskammervirksomheten – herunder salg av handelskammertjenester – gir et betydelig bidrag til KNFs 

øvrige drift. Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder tolldokumentet ATA-Carnet. Tilbyr 
møter/seminarer om aktuelle temaer for næringslivet og gir råd vedrørende import-, eksport- spørsmål.  
 

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.  
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SAMARBEID 
 

Kongsberg kommune 
Samarbeidet er tuftet på målsettingen om at Kongsberg skal være landets beste by å bo i.  De viktigste 
områdene i samarbeidsavtalen er informasjon og kommunikasjon, næringsutvikling, konkrete 
samarbeidsprosjekter (som f.eks. Kongsbergskolen, Kongsberg banen m.m.) og arrangementer.  KNF er også en 
viktig høringsinstans for Kongsberg kommune. 
 

Buskerud Fylkeskommune 
Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune.  Avtalen skal bidra til en videre utvikling av 
næringslivet i Kongsberg gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk 
samarbeid.  Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i 
felles utviklingsprosjekter. KNF er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Buskerud og i 
Team Reiseliv. 

 

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

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 
Næringsforum Oslofjord Vest er et erfaringsutvekslingsforum for næringsrådene i 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 hvert år utgir LP 
et eget næringslivsbilag.Vi samarbeider også om aktuell tematikk, annonsering osv. der det til enhver tid er 
hensiktsmessig. 
 

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, Buskerud fylkeskommune, Høgskolen Sørøst-Norge, Kongsberg 
International School, K-tech og Kongsberg Næringsforum (som representerer det lokale næringslivet). 
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NØKKELTALL 
 
Omsetningen på kr. 7.6 mill. fordeler seg med kr. 2.3 mill. på serviceavgift, 4.3 mill. på salg av tjenester, 
konferanser og prosjekter samt 1 mill. i offentlige driftstilskudd.   
 
Det økonomiske resultatet i 2017 ble kr. 376 417,-. 
 
Selskapet har en sunn økonomi med en egenkapital på kr. 2.855.061,- som utgjør 62% av totalkapitalen. 
 

 

 
 
 

  

Annet BilmarkedBygg/Entr.

Gårdeiere

Industri

Offentlig

Opplevelser

Personlig

Tjenester

Varehandel

SERVICEAVGIFT 2017
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VÅRE MEDLEMMER 
 

!Solid* 
Adecco Norge avd. Kongsberg 
Ad Fonte Klinikken 
AG Eiendom 
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* 
Applespesialisten 
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 
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 
Elkjøp Kongsberg* 
Ernst & Young Kongsberg 
Esko-Graphic 
Euro Sko* 
Exacta Services 
Fagskolen Tinius Olsen 
Fanbooster 
Fargerike Kongsberg** 
Fattigmann* 
Fellesforbundet avd. 75 
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 
Norway 
Glade Kongsberg Biff 
Glitter* 
Go!Promotion 
Godt Sagt kommunikasjon 
Gotheim, Bjørn (PM) 
Gulden Kunstverk 
Gulhaugen, Nils Willy (PM) 
Gull Design Urmaker og Gullsmed 
Jan Petter Klerck 
Gull-Funn* 
Gulliksen Herrefrisør* 
Gullsmed Alvilde David-Andersen 
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 
Knutehytta 
Kongsberg Automotive 
Kongsberg Bilutleie / Hertz 
Kongsberg 
Kongsberg Boligbyggelag 
Kongsberg Booking 
Kongsberg Defence Systems 
Kongsberg Entreprenør 
Kongsberg Glasservice 
Kongsberg Gruppen 
Kongsberg Hest & Hundesport 
Kongsberg Idrettsforening 
Kongsberg Innovasjon 
Kongsberg Jazzfestival 
Kongsberg Karrieresenter 
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 
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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 
Mediafoto 
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 
Red Tape Crossing 
Regnskapsdata Kongsberg 
RentX 
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 
Skolegata 15 
SpaceWorld* 
Sparebank 1 Buskerud Vestfold 
Sparebank 1 Regnskapshuset BV 
AS 
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* 
Trettisekshundre AS 
Tømrermester Harald Teksle AS 
Vekter og Alarmservice 
Vero Moda* 
ViaTech 
Vic* 
Villa Hytte og Fritid 
Visco 
Vita* 
Våres Butikk 
Windsvoll Eiendom 
Zachrisen* 
Zavanna* 
Zu:m 
Ølforsyningen 
Aamodt, Gry (PM) 

 
* Stortorvet Senter 
** Berja Senter 



Matmarked på Nytorget
arrangeres flere ganger 
i året!

Fra Yrkesmessa 2017 som
ble arrangert i Idrettshallen.
Ca. 1 100 ungdommer besøkte
en rekke stands og bransjer.

Yrkesmessa går på nytt av 
stabelen i september 2018.



Under Vinterfestivalen kunne byens befolkning kose seg 
med stor gratiskonsert med CC Cowboys i Grand-gata.  

Stor stemning når Magnus Grønneberg og hans band 
presenterte hit’s som ”alle” kjenner.

Hva er vel Kongsberg marken uten 
tivoli?  Lunds Tivoli rigget karuseller og 
pariserhjul på Kirketorget i strålende 
vintervær.




