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Kongsberg Næringsforum SA

Styrets årsberetning 2020

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 2020 har vært et svært aktivt og annerledes år for Kongsberg Næringsforum SA.
Pandemien har krevd at bedriften måtte endre fokus til konsekvensene av Covid-19,
samtidig som etablerte og nye prosjekter er drevet godt fremover. Aktiviteter og
møter har vært digitalt gjennomført med god deltagelse.
Antall medlemmer ble redusert med 4 bedrifter i 2020. Det var totalt 12 utmeldinger
(hvorav 2 nedleggelser) og 8 innmeldinger gjennom driftsåret.
Totalt antall medlemmer pr. 31.12.2020: 206*
* I tillegg kommer butikker på Stortorvet senter og Berja senter

Det økonomiske resultatet ble kr. 330 369,Selskapet har en sunn økonomi med en egenkapital på kr 3 290 000 som utgjør 71%
av totalkapitalen.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden flere pågående utviklingsaktiviteter, og deltar i enkelte
forskningsprosjekter.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes
herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.
Arbeidsmiljø
Styret mener at arbeidsmiljøet i bedriften er svært tilfredsstillende. Sykefraværet i
2020 har vært 4,8% for de ansatte tilknyttet bedriften. Det har ikke vært skader eller
ulykker i bedriften i 2020.
I tillegg er bedriften formell arbeidsgiver for 2 midlertidig ansatte i trainee-ordning
med arbeidssted i våre medlemsbedrifter.
For disse har sykefraværet i 2020 vært 3,3%.
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Likestilling
Det er 5,8 årsverk knyttet til bedriften. Av bedriftens 6 ansatte er 5 kvinner og 1
mann. Styret består av 2 kvinner og 5 menn. Styret vil tilstrebe en bedre
kjønnsbalanse både i styret og i bedriften.

Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Kongsberg Næringsforum SA er
miljøfyrtårnsertifisert.
Disponering av resultat
Virksomhetens overskudd i 2020 foreslås overført til selskapets egenkapital slik det
er fastsatt i selskapets vedtekter.
Kongsberg 16. April 2021
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