
Selskapsmøte
Kongsberg Næringsforum

Vi jobber for å skape vekst, og sikre at byen og regionen 
har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her.

Driftsåret 2020



Agenda

1. Hvem er vi

2. Pandemien

3. En tydelig og aktiv 
meningsbærer

4. KNF fremmer samarbeid og 
utvikling

4. KNF er verdiskapende

5. Andre oppgaver og 
gjøremål i KNF

6. Medlemmer og økonomi



Hvem er vi

Wivi-Ann Bamrud, daglig leder
Irene Hagen, prosjektleder Handel
Berit Storfossene, kommunikasjonsansvarlig
Hege Anita Moen, handelskammeransvarlig og 
prosjektleder Reiseliv
Heidi J. Sandvold, prosjektleder Grønn Industri og 
Technology Summit
Sverre Engelstad, prosjektleder Vekst i Kongsberg

Våre verdier: Åpen, Raus, Stolt og Offensiv



Hvem er vi

Geir-Aage Tveito (styreleder) 
Håvard Fossbakken
Beate Wojtaszek
Ørjan Stengelsrud
Truls Klippen
Tom Holtermann Andersen
Hanne Meinstad

Vi har et engasjert styre med bred representasjon fra byens næringsliv:

Best Western Gyldenløve Hotel
Kongsberg kommune
OBOS Block Watne
Kongsberg Gruppen ASA
Stortorvet og Berja Senter
Data Respons AS
TechnipFMC
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12. mars 2020 
- alle våre planer ble kullkastet over natten
Hva skulle vi nå gjøre for å være relevant som næringsforening?
Først måtte vi rigge oss for en ny hverdag:
• alle på hjemmekontor
• vi ble hel-digitale
• vi måtte revurdere alle planer



• Vi satte opp egen korona-seksjon på hjemmesiden vår
• Vi sendte ut daglige nyhetsbrev
• Vi formidlet en mengde webinarer og digitale kurs
• Vi ringte til så mange medlemmer vi kunne for å 

høre hvordan det sto til, tilby hjelp og ellers bare
slå av en prat..

Hva var behovet der ute – og hva gjorde vi?

Informasjon, informasjon og informasjon!
- og en dose omtanke



• Vi har holdt oss kontinuerlig oppdatert på krisetiltak, 
støtteordninger og nye bestemmelser og forordninger
• Vi har samarbeidet tett med NAV, NHO, NOV og  

Kongsberg kommune for kommunisere medlemmenes 
behov og status, og for å bidra til å finne gode løsninger.

Hva gjorde vi?



KNF legger til rette for at folk møtes

Vi skaper gode møteplasser 
innen, og på tvers av 
bransjer.

•Merge’n Mix
• KNF årsfest og 30-

årsjubileum
• Bebop & Business
• Bolidagen
• Yrkesmessa
• Technology Summit
AVLYST I 2
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Vår viktigste samarbeidspartner i 2020

Kongsberg kommune har vært vår viktigste 
samarbeidspartner i pandemiåret

Ordfører og rådmann har invitert oss og våre 
medlemmer til en rekke dialogmøter i 2020. 

Vi vil takke kommunens politiske og administrative 
ledelse for deres engasjement for næringslivet 
under pandemien!



Agenda

1. Hvem er vi

2. Pandemien

3. En tydelig og aktiv 
meningsbærer

4. KNF fremmer samarbeid og 
utvikling

4. KNF er verdiskapende

5. Andre oppgaver og 
gjøremål i KNF

6. Medlemmer og økonomi



En tydelig og aktiv meningsbærer

Medlemmenes interesser og 
bærekraftig vekst er vår 
rettesnor

• Vi engasjerer oss i viktige 
politiske saker på vegne av 
våre medlemmer

• Vi bruker stemmen vår i media

• Vi bruker lokaldemokratiet via 
høringer og debatter



Forumene – vårt viktigste verktøy

Fremmer samarbeid mellom 
ulike bransjer, bedrifter, 
kommunen og andre aktører. 
En arena for erfarings-
deling, kompetanse og 
informasjon.

• Forum for Bygg, anlegg og eiendom

• Forum for Handel

• Forum for Opplevelser

• Forum for Serveringssteder

• HR-forum

• Industrilederforum

• Lederforum



Vi er medlemmenes stemme

Høringsuttalelser • Skjenkebestemmelser i 
Kongsberg
• Endring i kjøremønsteret 

på Nymoen
• Vinmonopolets beliggenhet
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KNF fremmer samarbeid og utvikling

Vi oppnår resultater gjennom samarbeid.

• Vi har tatt initiativ og vært aktiv 
gjennomfører av prosessen for 
reiselivsstrategi for Kongsberg

• Vi har stort engasjement i NOV-
samarbeidet

• Vi bidrar i gjennomføringen av 
Vikens og Kongsberg kommunes 
næringsplan

• Vi er aktiv bidragsyter i 
Kongsberskolen



Reiselivsstrategien

Reiselivsstrategien for 
Kongsberg startet ble vedtatt 
av Kongsberg kommune i 
august 2020.
Det er Forum for Opplevelser 
som har representert 
næringslivet i dette arbeidet.



Reiselivsstrategien

Sammen med Kongsberg 
kommune har vi utarbeidet 
en tiltaksplan.

Ansvaret for tiltakene er 
fordelt mellom kommunen 
og reiselivsnæringen.



Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

Ringerike Næringsforening
Modum Næringsråd
Bærum Næringsråd
Asker Næringsforening
Næringsforeningen i 
Drammensregionen
Kongsberg Næringsforum



NOV - fokusområder
NOV som meningsbærer
Vi skal synliggjøre regionens tilstedeværelse og styrke gjennom å etablere en 
sterkere kommunikasjonslinje til politikere og administrasjon, på fylkesnivå 
gjennom Viken og på nasjonalt nivå.

Øke nyetableringer i regionen
Synliggjøre og utvikle regionen som sentral på østlandet og i Viken, og utnytte 
regionens fortrinn.
Bærekraft
Felles strategi for hvordan bærekraft skal iverksettes i næringslivet.
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KNF er verdiskapende

Vi er igangsetter av 
verdiskapende prosjekter 
og aktiviteter som fremmer 
Kongsbergs attraktivitet

Våre viktigste prosjekter i 2020

• Vekst i Kongsberg

• Industripilot Kongsberg

• Grønn industri



• Digital innbyggerkampanje med 
ca. 7 000 000 annonsevisninger
• To reiselivskampanjer med 

ca. 3 000 000 annonsevisninger
• Kongsberg.no – over 200 000 

besøk på nettsiden
• Den første Kongsberg-

konferansen ble gjennomført 

Vekst i Kongsberg



Vekst i Kongsberg

• Tre partnerfrokoster
• Systematisk partner-

kommunikasjon (nyhetsbrev mm)
• 9 nye partnerbedrifter
• Større digital synlighet for 

Teknologibyen Kongsberg
• Vi har samla laget!



Industripiloten
Kongsberg representerer ett av landets ledende 
teknologimiljøer – og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. 

• Teknologibyen skal være rustet for fremtidens industri
• Styrke nasjonal omstilling til Industri 4.0



Kongsbergskolen



Industripiloten og Kongsbergskolen

• Skape muligheter og utvikling slik at byen står 
sammen om å ruste seg for fremtidens industri 
• Sikre eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og 

utvikle ny kompetanse

• USN og fagskolen tilbyr 9 nye gratis kurs
• Gir etterutdanning uten bortfall av økonomiske 

støtteordninger fra NAV



Grønn industri

2020 ble året da grønne industriprosjekt fikk ekstra fart. 
Initiativet Ny Grønn Industri oppstod sommeren 2020 etter 
ordførerens Næringskonferanse. 



Grønn industri

Målet er å posisjonere 
Kongsberg for etablering av ny 
grønn industri, og at Teknologi-
byen Kongsberg skal ta en 
nasjonal rolle i det grønne 
skiftet. 

Ønsket resultat er innbyggervekst 
gjennom sysselsettingsvekst i 
industrien og derigjennom realisering 
av målene for Vekst i Kongsberg.

Ved å utnytte den kompetansen og de 
konkurransefortrinn vi allerede har og 
videreutvikle disse, er Teknologibyen 
Kongsberg en del av løsningen.

Mandat for prosjektet er gitt 
gjennom Industriplanen 2019 – 2030. 
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Andre oppgaver

KNF tilbyr en rekke 
tjenester til næringslivet, og 
gjør oppgaver som fremmer 
byens attraktivitet både for 
næringsliv og innbyggere.

• Handelskammertjenester

• Besøkskontor / turistinformasjon

• Vedlikeholdsavtalen

• Julestemning og julegrantenning

• Sentrumsgavekortet



• Utvidet fra 80 til 110 gårdeiere 
i sentrum
• 7 700 meter fortau
• Fornyet avtale med Bryn 

Bydrift AS etter anbudsrunde

Vedlikeholdsavtalen



En annerledes jul

Ordføreren tente julegrana 
(nesten) helt alene på Kirketorget.

Foto: Laagendalsposten



Sentrumsgavekortet

Omsetningen har gjort et solid 
hopp i 2020 – vi antar det skyldes 
pandemien med redusert 
mobilitet og mindre sosial 
omgang.
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Våre 279 medlemmer

8 nye medlemmer
12 utmeldte (hvorav 3 nedleggelser eller salg)


