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2021 – et godt år tross alt...
Også 2021 ble preget av pandemien , 
og vi kunne ikke helt forlate hjemme-
kontoret dette året heller. 
Mange av våre forum og Kongsberg-
konferansen ble holdt digitalt, og vi 
måtte dessverre avlyse flere 
arrangementer som Bebop & 
Business, Boligdagen og årsfesten. 

For medlemmene fortsatte vi arbeidet 
fra 2020 med kontinuerlig oppdatering 
av krisetiltak, støtteordninger, lover 
og forordninger.
Samarbeidet med NAV, NHO og 
kommunen har vært godt, og vi har 
sammen bidratt til å finne gode 
kriseløsninger for våre 
medlemsbedrifter.



2021 – et godt år tross alt...

2021 var året vi satset for fullt på det 
grønne skiftet i samarbeid med kommunen 
og industrien.  

Kampen om batterifabrikk, etablering av 
«grønn plattform»-prosjektet og 
medlemskap i UN  Global Compact er noe 
av det grønne skiftet vi har engasjert oss i.



2021 – et godt år tross alt...

Noen har kanskje lagt merke til at KNF har 
fått en ansiktsløfting?  

En oppdatert profil, nye nettsider og nytt 
CRM-system var en av våre største interne 
investeringer i 2021.



Våre 246 medlemmer



Kollegafelleskapet i 2021

Wivi-Ann Bamrud, daglig leder
Irene Hagen, prosjektleder Handel
Berit Storfossene, kommunikasjonsansvarlig
Hege Anita Moen, handelskammeransvarlig og 
prosjektleder Reiseliv (sluttet 31.12.21)
Heidi J. Sandvold, prosjektleder 
Sverre Engelstad, prosjektleder Vekst i 
Kongsberg



Geir-Aage Tveito (styreleder) 
Håvard Fossbakken
Siv Anja Håkanes Løvås
Ørjan Stengelsrud
Truls Klippen
Tom Holtermann Andersen
Hanne Meinstad

Best Western Gyldenløve Hotel
Kongsberg kommune
Frydenberg Utvikling
Kongsberg Gruppen ASA
Stortorvet og Berja Senter
Data Respons AS
TechnipFMC

Vi har et engasjert styre med bred 
representasjon fra byens næringsliv



Hva syntes medlemmene om oss i 2021?

I 2021 besluttet vi å gjennomføre årlige
medlemsundersøkelser, og den første
ble sendt ut i april.
Resultatene var vi svært fornøyd med, 
men det er ingen grunn til å hvile på
laubærene!



Hvor viktig er det for din bedrift...

Medlemmenes beskjed til oss
er klar:
Vår viktigste oppgave er å
tale medlemmenes sak!
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Vi er medlemmenes stemme

Høringsuttalelser • Kommuneplanens arealdel 2020-
2030

Kronikker og innlegg • En plan for fremtidens 
Kongsberg
• En grønn og fremoverlent

kommune
• De vanskelige valgene: - er det så 

viktig hvor Biltema ligger?



Stortingsvalget 2021

I forbindelse med Stortingsvalget fikk Kongsbergindustrien og 
Industripiloten stor oppmerksomhet fra de aller fleste partiene.
Kongsberg Næringsforum la en betydelig innsats i å legge til rekke 
for en mange besøk av både politiske delegasjoner og embetsverket 
til Kongsbergindustrien.
Vi arrangerte også den tradisjonelle valgdebatten på Waterhole etter 
sommerferien.



Noen av besøkene i 2021
• NHO, Ole Erik Almlid
• Ap’ s Jonas Gahr Støre m, flr.
• Sp’s Ola Borten Moe

• LO, Peggy Følsvik
• Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
• Finansminister Jan Tore Sanner
• HK-direktoratet (hele avdeling for næringsrettet 

kompetanse)

• Næringsminister Jan Christian Vestre
• Høyre-politikere i Viken
• Stortingspresident Masud Gharahkhani m fl.
• Buskerud Senterparti



Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

Næringsforeningene har gått 
sammen i en paraply-
organisasjon med mål om å 
jobbe sammen for å styrke 
næringslivet i hele regionen.



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

Innspill til budsjettbehandling i Viken
• Forsterking av satsing på fag- og yrkesopplæring, samt 

økt satsing på voksenopplæring, karriereveiledning og 
opplæring for minioritetsspråklige. 

• Satsing på næringslivet for å kunne møte «den nye 
normalen»

Kronikken «Når vi støtter hverandre blir vi 
sterkere»
• Med mål om å synliggjøre verdien av NOV sitt 

samarbeid.

I 2021 har vi hatt følgende 
høringsinnspill og felles uttalelser



Kunnskap & kompetanse

• Å arrangere egne seminarer/webinarer
• Formidling av kurs
• Informasjon om virkemidler fx. BIO-midler mm.

Kunnskap og kompetanse skal være bærende i alle våre uttalelser, 
avgjørelser og utvikling av KNF.

Kunnskap og kompetanse skal også være en betydelig del av vårt 
medlemsarbeid ved bl.a.:

Det ble våren 2021 gjennomført en medlemsundersøkelse om behov for kurs og 
kompetanseheving.  Undersøkelsen har resultert i en omfattende kursrekke i 2022.



Kongsbergskolen

...er ingen fysisk skole, 
men et samarbeid og en 
struktur mellom 
utdanningsaktørene i 
Kongsberg og det lokale 
næringslivet.



Kongsbergskolen

Yrkesmessa kunne endelig arrangeres som normalt i oktober! 
Hundrevis av 10-klassinger fikk muligheten til å bli bedre kjent 
med mange yrker og bedrifter. 

Teknologidagene
Etter ett års pandemipause kunne elevene fra flere trinn i 
barne- og ungdomsskolen, med god hjelp fra studenter ved 
Fagskolen og USN, få en praktisk og morsom innsikt i teknologi 
og realfag.

I 2021 kunne vi  gjenoppta prosjekter, aktiviteter og arrangementer som ble avlyst da 
Norge ble stengt ned i mars 2020.   

Kongsberg.no/kongsbergskolen

https://www.kongsberg.no/jobbe/kongsbergskolen/


Forum
Kongsberg Næringsforums aller 
viktigste oppgave er å være 
medlemmenes talerør, og i denne 
jobben er forumene våre beste verktøy! 
Det er her vi får deres meninger, ønsker 
og har konstruktiv dialog.
Forumene har en viktig oppgave i å 
fremme samarbeid mellom ulike 
bransjer, bedrifter, kommunen og 
andre aktører.

Det er en plattform for dialog mellom 
oss i KNF og våre medlemmer, men 
også mellom næringslivet og 
kommunepolitikere og -
administrasjonen. 
Forumene er også en arena for 
erfaringsdeling, kompetanseheving 
og informasjon.



Forum, nettverk og møteplasser

• Industrilederforum
• Forum for opplevelser
• Forum for handel
• Forum for serveringssteder
• Forum for bygg, anlegg og 

eiendom
• Forum for helse & velvære (ny)

• HR-forum
• Kommunikasjonsforum (ny)
• Lederforum
• Frokostmøter / medlemsmøter
• Konferanser og møteplasser

• Bebop & Business (avlyst 2021)
• Technology Summit
• Merge’n mix

De fleste forumene ble holdt digitalt i 2021.

Etablert i januar 2021, og avsluttet før sommeren pga. at 
behovet ikke lenger var til stede.



Merge’n Mix

Vår målsetting med B2B-messen Merge’n Mix er å åpne dører for 
ny business og nye muligheter!
Det var en glede å endelig kunne ønske velkommen til fysisk 
møte, der vi helt og holdent hadde fokus på speed date. 
Det var ca. 30 deltagende bedrifter som møttes til korte og 
effektive møter for å skaffe seg nye kontakter og kunder.

Oktober 2021



Technology Summit Kongsberg

«Made in Norway»; fremtiden skapes nå
Et tydelig fremstøt inn i den nye industrielle 
revolusjonen ”Industri 4.0” må gjøres nå for å 
skape den konkurransekraft norsk industri 
trenger! 

Årets konferanse samlet 200 engasjerte 
deltagere i Musikkteateret, og kan sies å være 
en suksess.

November 2021



Handel og byliv
KNF er engasjert i en rekke handelsfremmende tiltak i sentrum:

• Nattåpent
• Matmarked på Nytorget
• Arbeidet med felles åpningstider for sentrumsbutikker (pågår)
Alle våre handels- og bylivsfremmende aktiviteter er forankret i 
Forum for Handel og Forum for Serveringssteder



Handel og byliv
I samarbeid med næringen ble det i 2021 utarbeidet en 
handelsstrategi for Kongsberg.

Denne skulle vært politisk behandlet i august, men ble utsatt i 
påvente av politisk behandling av arealplanen.

Sentrale i arbeidet med handelsstrategien var Forum for Handel og 
Forum for Serveringssteder.



Adventstid

Mye av belysningen i Kongsbergs 
julegater har lenge vært slitte og modne 
for utskiftning.  I 2021 startet vi arbeidet, 
og blant annet byttet vi ut alle lys i trærne 
i Skolegata. 
Finansieringen skjedde gjennom en 
innsamlingskampanje, som som ga 
uventet positiv og overveldende respons. Kongsberg på NRK Nyheter i beste sendetid



Adventstid

Heldigvis ble smittevernet såpass 
myket opp at vi igjen kunne 
arrangere en nesten lik 
julegrantenning som vi 
tradisjonelt har gjort.  
Kongsberg i våre hjerter overtok 
jobben som Røde Kors hadde 
tidligere (fakkeltog og nisser).



Reiseliv og opplevelser
Vi har sammen med Forum for 
Opplevelser jobbet med å 
gjennomføre flere av tiltakene i 
reiselivsstrategien som ble vedtatt 
av Kongsberg kommune i 2020. 

Det ble i 2021 gjennomført 3 
reiselivskampanjer, én vinter-, én 
sommer- og én høstkampanje.



Kongsbergindustrien

I samarbeid med Industrilederforum har vi satt i gang en rekke initiativ og 
prosjekter innenfor kompetansehevende tiltak, rekruttering, tolking av nye og 
midlertidige regelverk innen f.eks. utenlandsk arbeidskraft og eksport.

Kongsbergindustrien har også vært hardt rammet av pandemi, og på 
slutten av året økte strømpriser.



Industripiloten
I 2021 var Industripiloten gjenstand for stor politisk interesse, og til behandling i 
Stortinget. 
Prosjektet som startet som et kompetansehevings- og arbeidstiltak for ansatte 
i Kongsbergindustrien under pandemien, har utviklet seg til å bli en nasjonal 
satsing på innføring av Industri 4.0 som norsk konkurransefortrinn i 
eksportindustrien.
KNF har vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med å engasjere alle politiske 
partier positivt i arbeidet med piloten.



Vekst i Kongsberg

Vekst i Kongsberg er en felles langsiktig satsing 
på positivt omdømme og økt attraktivitet for 
byen for å bidra til større innbyggervekst, 
bedriftsvekst og reiselivsvekst. 

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen 
og næringslivet, og ledes av KNF.  Satsingen 
bygger på KNF’s struktur med bransjeforum.



• Større digital synlighet nasjonalt for 
Teknologibyen Kongsberg. 

• Drift og webredaksjon for byens felles 
nettside kongsberg.no.

• Drift av felles Det Skjer Kalender med LP
• Innbyggerkampanjer, boligportal, 

rekrutteringskampanjer, og  reiselivs-
kampanjer

Vekst i Kongsberg sørger bl.a. for..



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

• Sentrumsgavekortet



Handelskammer

Kongsberg Næringsforum driver 
handelskammeret i Kongsberg, og 
tilbyr ulike tjenester til bedriftene i 
Kongsberg og omegn. 
Hovedsakelig er dette utstedelse av 
ATA-carnet og sertifisering av 
eksportdokumenter.

Pga. korona og redusert reise-
virksomhet har omsetningen i disse 
tjenestene hatt en betydelig nedgang 
i 2020 og 2021.



Besøks- / turistkontor

Vi drifter byens besøks-/turistkontor.  
Med den stadige digitaliseringen av 
samfunnet, ser vi at det fysiske og 
tradisjonelle turist-kontoret er i ferd 
med å utspille sin rolle.
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Kongsberg.no på flere språk overtar 
mer og mer for fysiske henvendelser



Vedlikeholdsavtalen

Avtalen vi har med Bryn Bydrift AS 
sørger for feiing og brøyting av hele 7 
700 meter fortau i sentrum.  
Dermed kan 110 gårdeiere slippe å 
tenke på rene og fremkommelige 
fortau året rundt.



Sentrumsgavekortet
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Sentrumsgavekortet kan brukes i 
over 100 butikker i Kongsberg, og er 
et virkemiddel for å støtte 
sentrumshandelen.
Gavekortet er en flittig brukt gave, 
både i privat sammenheng og som 
firmagaver, som sørger for at 
pengene brukes lokalt.

Omsetning


