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2. Budsjett 2019

3. Kontingent 2020

4. Orientering om eiendommer  
eid av Bergen Næringsråd

5. Valg

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
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Styret i Bergen  Næringsråd. Fra venstre: Petter Ole Jakobsen, Kjetil Smørås, Marit Solberg, Nancy Jøssang,  
styreleder Lisbet Nærø, adm. direktør Marit Warncke, Jannicke Hilland og Aslak Sverdrup.
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Styrets melding 2018

Hovedtrekk fra året

Det har vært god aktivitet i Bergensregionen i 2018, og 
optimismen er for fullt tilbake i næringslivet. Det har 
medført økt sysselsetting, inngåelse av nye kontrakter i 
våre store næringer, og aktivitet tilbake på normalt nivå 
etter motbakkeårene på Vestlandet fra 2014-2017. 

Året har vært preget av arbeid med og vedtak i store 
næringspolitiske avgjørelser med stor betydning for 
regionen og næringslivet. Det gjelder vedtak om flytting 
av godshavnen ut av sentrum, lokaliseringsvalg for marin 
forskingsklynge, endelig vedtak i Stortinget om bygging 
av Sotrasambandet, og at Hordaland skal bli en del av 
det nye Vestland fylke. 

Næringslivet er fortsatt preget av sterk omstilling. 
Nye teknologiske løsninger og økt digitalisering 
medfører kontinuerlige behov for fornying med endring 
i forretningsmodeller, innføring av brukervennlige 
tjenester og sterkt fokus på å tilegne seg ny kompetanse. 

Bergen Næringsråd har også i 2018 hatt svært stor 
aktivitet i arbeidet med å aktivisere, løfte og inspirere 
næringslivet i regionen. Dette gjør vi daglig gjennom 
vår omfattende møtearena der vi i 2018 gjennomførte 
120 arrangementer med 13 363 deltakere. Det viser at vi 
klarer å sette agenda og være tidsaktuell. 

Vårt største enkeltarrangement og viktigste arena for 
å sette agenda og bygge nettverk i 2018 var Bergen 
Næringsråds Årskonferanse, der vi også i år fremmet 
bærekraft og samfunnsansvar i næringslivet. Over 
70% av bedriftene i regionen har nå satt bærekraft 
på agendaen, med mål om at dette skal gi ny 
forretningsvirksomhet. 

Den store nyskapingen i år var at vi denne gang delte 
vårt engasjement for bærekraft med hele Bergens 
befolkning gjennom en nattevandring i byens gater. 
Nattevandringen ble arrangert i samarbeid med 

Fana Sparebank, og over 5000 personer, inkludert 
statsminister Erna Solberg, stilte opp på arrangementet. 

Styret i Bergen Næringsråd besluttet ved starten av 
2018 å iverksette prosjektet Progressio, som betyr 
utvikling. Prosjektet har samlet 30 toppledere fra 
næringsliv, akademia og politikk i et felles arbeid 
med å definere regionens største utfordringer, og 
sammen jobbe målrettet for å løse dem. Det er 
definert tre hovedområder: Regionens attraktivitet, 
kompetansebehov, og mulighetene Bergen har som 
verdens Havhovedstad.

Attraktivitet, talentutvikling og synliggjøring av regionen 
er også bakgrunnen for at vi driver talentprogrammet 
«Trainee Vest», der vi sammen med våre medlems-
bedrifter rekrutterer nyutdannede mennesker til 
regionen. Prosjektet er svært vellykket og over 1200 topp 
utdannede kandidater søkte i 2018. 

Den største delen av vår aktivitet genereres gjennom 
innspill fra medlemsmøter, fra våre 16 ressursgrupper, 
og fra ulike arbeidsgrupper som sammen bidrar til 
å løfte saker som er viktig for næringslivet og for 
Bergensregionen. Disse innspillene er avgjørende 
for at Bergen Næringsråd skal kunne fremme våre 
medlemmers behov og fremtidsutfordringer. 

OM BERGEN NÆRINGSRÅD

Bergen Næringsråd er den største 
næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1500 
medlemsbedrifter og over 3100 medlemmer. Bedriftene 
representerer mer enn 120.000 arbeidstakere. 

Organisasjonen har som oppgave å fremme regionens  
næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handels- 
kammervirksomhet som en del av et verdens- 
omspennende handelskammersystem. 
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Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert 
på medlemskap fra næringslivet og akademia. 
Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre 
medlemmers interesser gjennom synliggjøring, 
påvirkning og nettverksbygging gjennom å løfte og 
inspirere. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.

NÆRINGSPOLITIKK

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal 
sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver 
for å få medlemmenes saker på dagsorden slik at de blir 
en del av det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet 
og i Norge. 

Våre saker oppstår i samspill med våre medlemmer, der 
interessene fremmes til næringsrådet gjennom: 

 █ innspill fra våre ressursgrupper

 █ medlemsundersøkelser

 █ besøk til medlemsbedrifter, og direkte innspill fra 
medlemmer til oss

 █ våre medlemsmøter

 █ saker som blir synlige gjennom politiske føringer i 
kommune, fylke og stat

 █ strategiske føringer fra styret

På bakgrunn av disse innspill besluttes hvilke saker som 
til enhver tid fremmes i det offentlige rom, eller direkte 
mot beslutningstakere. 

Progressio – et fremtidsrettet samarbeidsforum for å 
løfte Bergensregionen

Styret i Bergen Næringsråd ønsker å bidra til at 
Bergensregionen styrker seg som en attraktiv og spenstig 
region der man ønsker å bo, leve og ha tilhørighet. I 
starten av 2018 opprettet styret prosjektet Progressio 
og samlet 30 av regionens fremste ledere fra næringsliv, 
akademia og politikk. Oppgaven er å definere regionens 
største utfordringer, og sammen jobbe målrettet for å 
løse dem. Prosjektet er fortsatt i en etableringsfase, og 
målet er å ta dette ut i alle bransjer og til hele regionen. 
Det har vært tre møter i prosjektet i 2018, der det 
foreløpig er definert tre hovedområder som det jobbes 
videre med: Regionens attraktivitet, kompetansebehov, 
og mulighetene Bergen har som verdens havhovedstad. 

Prosjektet har som mål å engasjere hele regionen i et 
samlet løft, og alle næringsrådets ressursgrupper er så 
langt involvert i prosjektet. 

Infrastruktur må styrkes

Beslutningene i Nasjonal Transportplan 2018-2028 (NTP) 
legger føringer for regionens samferdselsprosjekter 
de neste 10 år. Bergen kommune, Hordaland 
fylkeskommune, Bergen Næringsråd, LO Hordaland 
og NHO Hordaland utarbeidet felles prioriteringer til 
planen, og alle disse ligger inne: 

 █ Fergefri E39 (Hordfast, ringvei Øst  
og Nordhordlandstunnelen)

 █ Bergensbanen og E16 (K5)

 █ Sotrasambandet

 █ Byvekstavtalen 

Samarbeidet mellom partene har vært vellykket, og i 
statsbudsjettet for 2018 og med videreføring i budsjettet 
for 2019 ligger det midler til byvekstavtalen (Bybanen og 
øvrig kollektiv), til E39 Bergen-Os, og til Sotrasambandet. 
På togsiden er det midler til Ringeriksbanen fra 2022, 
men ikke konkrete midler til Vossabanen, som er en 
del av K5. Veien Arna-Stanghelle er forutsatt oppstart 
i 2021/22, og Hordfast i 2024. De øvrige prosjekter er 
ikke tidfestet, og det må jobbes målrettet for å få øvrige 
prosjekter inn i kommende statsbudsjetter. Bergen 
Næringsråd mener derfor at det er viktig at regionen 
står samlet for at Vestlandet skal få igangsatt sine høyst 
nødvendige samferdselsprosjekter og gi vårt næringsliv 
likeverdige konkurransevilkår. 

Arbeidet med neste NTP er i gang. Her har staten 
lagt om rutinene slik at alle innspill nå skjer direkte 
til departementet, som selv skal skissere planen. I 
tidligere budsjett har hver fagetat (vei, bane, luftfart 
og sjø) laget sine innspill og samkjørt dem i forkant av 
departementets behandling. Omleggingen medfører et 
økt behov for politisk påvirkning. 

Næringsrådet utarbeidet et grønt veikart i 2016 som 
viser hvilke tiltak transportbransjen må gjennomføre for 
å oppnå nullutslipp i 2030. Så langt viser alle indikatorer 
at regionen er på rett vei. Bransjen selv er opptatt 
av – og i gang med – skifte til utslippsfrie kjøretøy, 
og fylket har lagt bærekraftige løsninger til grunn i 
alle bussanbud i Bergen sentrum. Alle ferger i fylket 
vil også bli utslippsfrie ved utgangen av eksisterende 
kontraktsperiode. 

I samarbeid med Hordaland fylke, Bergen kommune, 
Skyss, Bergen Havn, NHH og en rekke av våre 
medlemmer, har vi opprettet en gruppe som jobber med 
å få styrket passasjerbåttrafikken i og rundt Bergen. Det 
betyr flere langruter, og å få i gang en båtrute i indre 
havn (arbeidstittel: Blå bybane). Arbeidet er godt i gang, 
og det forventes konkrete tiltak i løpet av 2019. 
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Næringslivet trenger forutsigbarhet

Næringslivet på Vestlandet er i stor grad eksportrettet og 
derfor avhengig av stabilitet for å kunne konkurrere i et 
globalt marked. 

I 2018 og inn i 2019 er det polarisering og uro i EU-
regionen, og det fryktes store justeringer i forholdet 
mellom Storbritannia og resten av Europa når Brexit 
gjennomføres. Tollbarrierer mellom USA og andre land 
skaper usikre forhold for vårt næringsliv, og beslutninger 
her vil være avgjørende for konkurransesituasjonen i 
2019. Næringsrådet vil følge dette tett det kommende 
året. 

Det store antallet privateide bedrifter i regionen 
medfører at formuesskatt fortsatt gir en konkurranse-
ulempe. Fjerning av formuesskatt er derfor en prioritert 
sak, og dette budskapet fremmer vi i alle møter med 
sentrale politikere. 

I 2018 leverte Kapitaltilgangsutvalget en NOU-
rapport om hvordan man kan sikre næringslivet bedre 
finansiering. Bergen Næringsråd hadde fire grupper 
i arbeid som spilte inn til utvalget på områdene 
venturekapital, pensjonskapital, fremmedkapital/bank og 
skatt.

For å bedre kapitaltilgangen for vekstselskaper mener 
vi det bør innføres skattefradrag på investeringer 
i oppstartselskaper. Samtidig bør det vurderes å 
tillate at unoterte aksjer inkluderes i aksjesparekonti. 
Pensjonskapitalen er i dag strengt regulert, og en 
åpning av rammeverket vil kunne tilføre vekstselskaper 
mer kapital. I tillegg støtter vi utvalgets forslag i å 
opprette et fond-i-fond som har som mål å investere 
i venture-selskaper. For et samlet næringsliv er det 
viktig at bankene ikke underlegges så sterke kapitalkrav 
at det svekker bankenes muligheter for å gi utlån. 
Finanstilsynets strenge fortolkning av regelverket 
demper investeringer i norske bedrifter.

Vil styrke byen og regionen

I flere år har Bergen Næringsråd engasjert seg i 
arbeidet for å samlokalisere marin forskningsklynge, og 
regjeringen har gjennomført en konseptvalganalyse av 
mulige lokaliseringer. Like før jul kom avgjørelsen om å 
legge Havforskningsinstituttet til Dokken. 

Næringsrådet har tatt initiativ for å få til et godt 
samarbeid om den nye løsningen for regionen og 
for alle aktørene i klyngen. Det må jobbes aktivt for 
rask fremdrift og gjennomføring, kombinert med at vi 
må løfte frem og synliggjøre havbyen Bergen på den 
nasjonale og internasjonale arenaen.

Vi har det siste året jobbet mye med innspill til 
kommuneplanens arealdel (KPA) for Bergen. Planen 
skulle fremlegges i 2018, men er nå utsatt til våren 2019. 
I utkast til planen er det skissert 7 utviklingsområder for 
byen, og med begrenset utvikling i øvrige bydeler. Det 
har også versert tanker om maksimal byggehøyde på fire 
etasjer. 

Næringsrådet har hatt en rekke møter med nærings-
aktører og kommunen om dette for å gi en byutvikling 
med fortetting og spennende nærings- og boligområder 
i sentrumskjernen. Arbeidet følges opp helt frem mot 
lansering av ny plan, og næringsrådet har spesielt vært 
opptatt av at KPA ikke må stå i veien for fleksibilitet og 
forutsigbarhet i utviklingen av Bergen. Vi har hatt en 
egen gruppe som har hatt møter med og gitt innspill 
til kommunen. Vi har også fremhevet planer for bruk 
av transformasjonsområdene Dokken, Laksevåg og 
Nygårdstangen. 

Saksbehandlingstiden i Bergen kommune er fortsatt 
altfor lang, og utbyggere klager på lav forutsigbarhet. 
Næringsrådet har jevnlige møter med aktørene for å få 
betydelig raskere saksbehandling i Bergen kommune. 

For 3 år siden utformet næringsrådet en rapport om en 
etablering av byarena i Bergen, og anbefalte plassering 
i sentrum. Byrådsleder har nedsatt en gruppe der 
næringsrådet deltar, og i forbindelse med et privat 
forslag om ny byarena ved Bystasjonen har det vært 
regelmessige møter i gruppen det siste året. 

Bergen kommune har besluttet at de ønsker å vurdere 
byarena både på Kokstad og i sentrum. Det åpner for 
spennende muligheter for næringslivet. 

Fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane har vedtatt 
å slå seg sammen til ett fylke. Bergen Næringsråd tar 
dette til etterretning, men mener at også Rogaland 
bør med slik at Vestland blir til Vestlandet. Derfor vil vi 
sammen med næringsforeningene i Stord, Haugesund og 
Stavanger jobbe videre for at aksen Stavanger-Bergen 
styrkes gjennom å bli bygget tettere sammen for å 
skape et tyngdepunkt og en sammenhengende bo- og 
arbeidsregion med over en million mennesker. Det vil 
avlaste en allerede sterkt presset Osloregion.

Sterk satsing på kunnskap og kompetanse

Bergensregionen er i global og nasjonal konkurranse i 
arbeidet med å tiltrekke seg talenter og rett kompetanse. 
En kartlegging i studentmiljøer i Bergen og en del andre 
byer i Norge, viser at det er behov for å synliggjøre 
og styrke regionens attraktivitet som arbeidsplass. 
Bergen Næringsråds prosjekt «Progressio» har derfor 
skissert attraktivitet og økt synliggjøring som et sentralt 
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arbeidsfelt for å bli en av fremtidens vinnere ved å 
tiltrekke oss den riktige kompetansen. 

Næringsrådet har i mange år jobbet aktivt med 
kompetanse, og er medeier i organisasjonen 
«Utdanning i Bergen». Vi har i 2018 også hatt en rekke 
samarbeidstiltak med studentorganisasjonene i Bergen, 
og har nå etablert en egen ressursgruppe for studenter. 

Høsten 2018 arrangerte næringsrådet en Bergensdag 
ved NTNU i Trondheim. Sammen med 13 bedrifter 
fra ulike næringer var målet å sette Bergen på kartet, 
vise frem våre spennende karrieremuligheter og kapre 
talenter til Bergen. Ordfører Marte Mjøs Persen deltok 
som representant for byen. 

Bergen Næringsråd har i to år hatt ansvar for det 
tverrfaglige utviklingsprogrammet Trainee Vest, som 
bidrar til å tiltrekke og utvikle talenter i arbeidslivet i 
regionen. Programmet rekrutterte til 29 stillinger i 2018, 
og hadde over 1200 søkere. Bergen Næringsråd utformer 
innhold i programmet og gjennomfører faglige og 
nettverksrelaterte samlinger én til to ganger i måneden. 

Tiltaket er en stor suksess, og over 90% av traineene får 
fast jobb i selskapet etter den ettårige traineeperioden. 
Over 40 bedrifter i regionen er nå partnere i Trainee Vest. 

Næringsrådets ressursgrupper har gjennom mange år 
jobbet målrettet med å være pådrivere for å fremme 
samarbeid gjennom kunnskapsklynger, og Bergen er 
klyngebyen fremfor noen i Norge. 

Næringsrådet har i 2018 gjennomført et mentorprogram 
for kvinner i rådgivingsbransjen for å gi bedre kunnskap 
om lederroller og muligheter i bransjen. Tiltaket har fått 
svært gode tilbakemeldinger, og vil bli videreført.

Sammen med Bergen kommune har Bergen Næringsråd 
deltatt i prosjektet «Fra flyktning til ressurs» der målet er 
å etablere praksisplasser i våre bedrifter for 75 personer. 

Økt kunnskap om digitalisering er fortsatt svært 
ettertraktet, og i 2018 gjennomførte næringsrådet 
den tredje «Digitaliseringsskolen». I etterkant er 
det også gjennomført 6 samlinger under begrepet 
«Digital Update». En videre oppfølging gjennom en 
«Digitaliseringsskolen 2» er vurdert i 2019. 

Ressursgruppe Energi har gjennom siste året utviklet et 
interaktivt undervisningsopplegg for ungdomstrinnet 
og VG1. Programmet skal øke oppmerksomheten 
og kunnskapen rundt energi, bærekraft og 
samfunnsøkonomi. Prosjektet «Energilandet» 
gjennomføres av 10 unge rollemodeller som 
gjennomfører en hel dag med hver klasse. 

BERGENS VIKTIGSTE NETTVERK

I vårt moderne samfunn er sterke nettverk avgjørende for 
å lykkes. Nettverk gir møte med mennesker og nye ideer, 
skaper nye muligheter, og gir anerkjennelse. 

Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk på 
tvers av næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk 
brukes til å knytte medlemmene tettere sammen, til å 
fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre 
regionens kompetanse og muligheter. Vi inviterer til 
presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som 
brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og 
utdanning/forskning.

Vi har i løpet av 2018 vært nettverksbygger mellom våre 
bedrifter og politikere på alle nivå i Norge, og et stort 
flertall av landets statsråder har deltatt på møter eller 
seminarer i regi av Bergen Næringsråd. 

Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre 
elektroniske kanaler, samtidig som vi i 2018 har skapt 
konkrete arenaer der næringspolitiske saker blir løftet 
fram. Eksempler på dette er: 

 █ Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter  
og næringsklynger

 █ Møter med stortingspolitikere, med 
Hordalandsbenken og Rogalandsbenken samlet,  
med komitéer, statsråder og byråkrater

 █ Lokale møter med Bergen kommune, Hordaland 
fylkeskommune, byrådet i Bergen, komitéledere  
og med opposisjonspolitikere

 █ Møter i våre ressursgrupper, der vi inviterer inn 
politikere og byråkrater for å diskutere aktuelle 
saker

 █ Møter med utdanningsinstitusjonene som NHH,  
UIB, HVL og BI 

 █ Møter med næringsforeningene i storbyene  
i Norge og samarbeidstiltak med dem

 █ Møter med lokale næringsforeninger  
i Bergensregionen og på Vestlandet

KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING

Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer, 
politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne 
og eksterne kanaler. Kontinuerlig synlighet gjennom 
høyt aktivitetsnivå er en av nøkkelkomponentene for å 
opprettholde soliditet og relevans i et samfunn i endring. 
Bergen Næringsråd var nevnt i 308 artikler i trykte 
media i 2018. 

Våre egne kanaler består av egne nettsider, nyhetsbrev, 
publikasjoner m.m. og danner grunnbasen for vår 
eksterne kommunikasjon. Formidling av vårt innhold 
skjer ved bruk av media, sosiale medier, nyhetsbrev og på 
vår møtearena. 
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De sosiale medier som brukes aktivt er: Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram, LinkedIn, Vimeo og Flickr. 

Nytt av 2018 er at Bergen Næringsråd har tatt i bruk film 
som formidlingsmedium i form av reportasjeproduksjon. 
Dette har gjort oss enda mer aktuell i forhold til 
formidling av våre nyheter og engasjement rundt 
våre aktiviteter. Det har også ført til økt deltagelse 
på arrangementer, økt synlighet og en formidabel 
merkevarebygging. Produksjonsnivået av filmer har vært 
høyt (cirka 100 filmer i 2018), og visningstall har steget 
siden oppstart. 

Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling. 
Eksempelvis har Snapchat gjort seg gjeldende som ett 
av de mest brukte sosiale medier i Norge i 2018. Det 
er dermed viktig å tilpasse seg disse kanalene i form 
av å ta i bruk flest mulige formidlingsmetoder. Twitter 
og LinkedIn er gode plattformer for publisering av vårt 
innhold i politiske saker og i debatter og kronikker. 
Til nyheter og film er Facebook fortsatt ledende, 
mens Instagram er en ypperlig kanal til publisering av 
blinkskudd og Snapchat for gode oppdateringer under 
arrangementer. 

Bergen Næringsråd har en offisiell Twitter-profil som 
benyttes til å spre informasjon om organisasjonens 
budskap og møter. Like viktig er den høye aktiviteten 
hver enkelt ansatt har. I det daglige arbeidet gir kanalen 
oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med 
sentrale beslutningstakere.

Vi har jobbet mer målrettet for å få medieoppslag i de 
tradisjonelle mediehusene. Vi ser at gode kronikker, 
solide saker med nyhetsverdi og budskap som er godt 
gjennomarbeidet vekker interesse både hos journalister 
og hos lesere. Det er viktig for vår legitimitet og 
gjennomslagskraft at vi er offensive også i tradisjonelle 
medier. 

I 2018 ga vi ut en fyldig utgave av Samspill, med særlig 
fokus på den digitale versjonen. Magasinet viser et bredt 
spekter av Bergen Næringsråds allsidige arbeid med 
prosjekter, aktiviteter, politikk og nyhetsformidling med 
FNs bærekraftsmål som gjennomgangstema. 

MØTEARENA

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største 
og viktigste møteplass for næringslivet. Møtene 
og konferansene våre er enten bransjespesifikke, 
næringspolitiske eller faglige. På samtlige møter deles 
kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. 
Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og 
viktige næringspolitiske saker settes på dagsorden og 
debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt 

med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. 

I 2018 ble det gjennomført 120 arrangementer. 16 av 
disse var konferanser.

27 av arrangementene i fjor fokuserte på høyaktuelle 
næringspolitiske temaer som f.eks. byarena i Bergen, 
grønne transportløsninger, momsfritak på nettvarer, 
sukkeravgift, havbruk, Hordfast og offentlige anskaffelser.

Bærekraft, globalisering og proteksjonisme var temaet 
på Årskonferansen. FNs bærekraftsmål er en viktig del av 
arbeidet til næringslivet, akademia og det offentlige, og 
på scenen presenterte vi både visjoner og tiltak som er 
iverksatt.

13 616 personer deltok på møtene våre i 2018. Det gir 
et snitt på 113 deltakere på hvert arrangement. Flere av 
konferansene samlet rekordmange deltakere, blant annet 
Årskonferansen, Internasjonalt Karrieretorg, Hordaland 
på Børs og Vestlandskonferansen. 

614 foredragsholdere holdt innlegg på vår møtearena i 
2018. Konferansene samler naturlig nok flest deltakere, 
men også frokostmøtene har vært populære. Disse 
møtene har hatt 94 deltakere i snitt. Grand ble åpnet 
igjen 15. mai etter å ha vært stengt ett år på grunn 
av oppussing, og de fleste frokostmøtene ble derfor 
arrangert på Lille Ole Bull 1. halvår. 

Møtearenaen samler bredt. Vårt mål er å invitere til 
temaer som er relevante og interessante for så mange av 
medlemmene våre som mulig. Noen av arrangementene 
vil være spisset mot en bestemt bransje eller målgruppe, 
men i løpet av 2018 har vi ved flere anledninger forsøkt 
å bygge bro mellom ulike bransjer for å se hva vi kan 
lære av hverandre. 

15 RESSURSGRUPPER GIR VIKTIGE INNSPILL

Våre ressursgrupper representerer 15 ekspertpanel av 
næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt 
og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, 
utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill 
og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen 
til enhver tid jobber med de rette sakene og 
problemstillingene. 

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd 
representanter for de tradisjonelle håndverksfagene 
samlet i Bygningsgruppen i Bergen. Disse representerer 
250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre.  
Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med 
kommunikasjonskunnskap og merkantile tjenester. 

Våre 15 ressursgrupper i alfabetisk rekkefølge: BergenUP, 
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Bygningsgruppen Bergen, Byutvikling, Digitalisering, 
Energi, Finans, Fornybar, Handel og service, Helse, 
Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og 
inkludering, Marin, Strategisk rådgivning og Transport. 

I starten på 2019 vil det også bli opprettet en 
ressursgruppe for «Sirkulær økonomi» og en 
«Ressursgruppe Student». 

Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er 
nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside 
med en detaljert presentasjon av satsingsområder og 
tiltak i de enkelte gruppene.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer 
stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å 
delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for 
foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med 
faglig tyngde. 

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Bergen Næringsråd har 14 fast ansatte og to ansatte 
i prosjektstilling. Av de 16 ansatte er det 8 kvinner og 
8 menn. I tillegg har vi hvert år praksisstudenter fra 
Universitetet i Bergen som jobber for oss et halvt år om 
gangen. 

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling, og har 
kvinnelig leder. 

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under 
arbeid i 2018. Sykefraværet i 2018 var på 3,9 prosent, 
mot 4,5 prosent i 2017, og arbeidsmiljøet vurderes som 
godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Internt er det 
også nedsatt grupper som jobber med tiltak for hvordan 
organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i 
tråd med FNs bærekraftsmål. 

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor 
arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og 
høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. 

PRISUTDELINGER I 2018

Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året, 
alene eller sammen med partnere. I 2018 hadde vi 
gleden av å gi følgende priser:

«Bærekraftsprisen» ble delt ut for første gang i 2018. 
Prisen er et samarbeid mellom Fana Sparebank og 
Bergen Næringsråd og tildeles en bedrift som har satt 
bærekraft på dagsorden. Grieg Gruppen ble den første 
vinneren av prisen som følge av sitt systematiske arbeid 

med bærekraft i alle bedriftens forretningsområder. 
Juryen trakk frem vinnerens arbeid innen shipping 
og skroting av skip, og engasjement og resultater i 
havbruksnæringen gjennom produksjon av bærekraftig 
mat. Ikke minst har selskapet gjennom generasjoner 
jobbet aktivt for å skape et positivt fotavtrykk og tatt 
internasjonalt samfunnsansvar med å skape gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 

«Ærespris for Bærekraft» ble utdelt for første gang, og 
ble tildelt Sir David Attenborough. Prisen ble utdelt 
i samarbeid med Fana Sparebank. Attenborough 
fikk prisen for sin unike og livslange rolle i global 
kunnskapsfomidling om vår planet

«Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles ut 
av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland 
fylkeskommune. I 2018 ble prisen tildelt spillselskapet 
Dirtybit som har etablert seg som en betydelig aktør i 
det internasjonale spillmarkedet, og har maktet å gjøre 
dette til en attraktiv næring for unge mennesker. 

«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen 
med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig 
leder som har markert seg på sitt område. I 2018 ble 
prisen tildelt Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i 
Bergens Tidende. Gudbrandsen har markert seg som 
en tydelig vestlandsstemme, kombinert med at hun 
er en inkluderende og lyttende leder og pådriver for 
endringsledelse i en bedrift i stor omstilling. 

«SPIR-prisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen 
med Norsk Klimastiftelse, PwC og BKK. SPIR er en 
nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi som 
skal synliggjøre innovasjon som bidrar til overgangen 
til et fossilfritt samfunn. I 2018 ble prisen tildelt 
Flying Foil. Flying Foil har utviklet en teknologi som 
kan redusere energiforbruket til hurtigbåter med 
50 prosent. Hurtigbåter er sett på som en versting i 
miljøsammenheng, og dette produktet vil gi betydelig 
mindre forurensning. Produktet har derfor allerede 
oppnådd stor internasjonal interesse. 

Hipsinger

På «Årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en 
organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet 
seg spesielt i regionen det siste året. 

I 2018 hipset vi to aktører som gjennom mer enn 100 år 
har vært viktige for byens innbyggere og for tilreisende 
til byen: Fløyen og Oppstemten til Ulriken. 

Fløyen har de siste årene gjennomgått en betydelig 
oppgradering med nye aktiviteter for barn og voksne, og 
har lykkes svært godt med å gjøre turen til Fløyen enda 
mer attraktiv. 
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Oppstemten er den nye trappestien opp til Ulriken. 
Trappestien er 740 m lang og har 1500 trappetrinn. 
Den ble bygget i anledning Bergen Skog- og 
Træplantningsselskap sitt 150-årsjubileum og gitt som 
en gave til bergenserne. Oppstemten ble offisielt åpnet 
av statsminister Erna Solberg 18. september 2018. 

Hederstegn

Murmester Knut Ulveseth ble på Årsmiddagen 
2018 tildelt foreningens høyeste utmerkelse for sitt 
utrettelige arbeid for foreningen gjennom mange tiår. 
Han har hatt en rekke verv, ikke minst gjennom 15 år 
i Understøttelseskassen. I disse årene har han vært en 
pådriver for utvikling og oppgradering av aldersboligene 
i Formannsvei, og med sitt brennende engasjement 
vært et forbilde og en rollemodell for neste generasjons 
håndverkere. 

Utdeling fra legater og fond 

Bergen Næringsråd har i 2018 delt ut 330.000 
kroner til ungdom under utdanning og til økonomisk 
vanskeligstilte fra våre ulike legater og fond. 

ÅRSRESULTAT KONSERN 

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2017. 
Tidligere var vi et konsern sammen med Veiten 3, men 
Bergen Næringsråd eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen 
med Murhjørnet AS. Vi har styreleder, men denne rollen 
har ikke dobbeltstemme, og vi er derfor ikke pliktig til å 
utarbeide konsernregnskap. Hovedtallene fra regnskapet 
for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er derfor sammensatt 
av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond 
av 2016.

FORTSATT DRIFT

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av 
organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under 
denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter 
regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av 
regnskapet.

REGNSKAP
Bergen Næringsråd 

Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på 
NOK 28,4 millioner i 2018 mot NOK 44,6 millioner  
i 2017. 

Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,316 millioner  
kroner mot NOK 8,977 millioner året før. Arrangements-
inntekter og sponsorinntekter har også økt 
sammenliknet med 2017.

De fleste av våre ordinære medlemsmøter er gratis for 
våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. 
På store arrangementer har vi også betydelig 
arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å 
redusere kostnadene for våre medlemmer. 

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom 
kostnader og inntekter i 2018. Personalkostnader er den 
største posten og utgjør 44,7 prosent av foreningens 
samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet 
til møtearrangementer og konferanser den største 
utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået 
høyt og å styre mot et nullresultat. 

Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter 
fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds 
Kapitalfond av 2016 var på NOK 5,7 millioner for 2018. 

Styret har besluttet å sette av NOK 3 millioner fra fondet 
til prosjektet Progressio, og i 2018 ble det benyttet  
NOK 1,150 millioner til prosjektet. 

BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND 
AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I 
BERGENSREGIONEN

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler 
fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen 
Handelens- og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler 
fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også 
tillagt fondet. 

Fondet har pr 31.12.18 en verdijustert egenkapital 
på NOK 156 millioner. Av disse midlene er NOK 139,7 
millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering 
og avkastning for 2018 ga et negativt resultat på  
NOK 4,6 millioner. 

DRIFT AV EIENDOMMENE
Eiendommen Veiten 3

Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen 
Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell 
Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering 
av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2018 fremgår 
av note 10 i regnskapet. 
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A/S Handelens og Sjøfartens Hus  
/ Olav Kyrres gate 11 AS

Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 
11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene  
i AS Handelens- og Sjøfartens Hus. 

Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er 
fullt utleid.

UTSIKTER FOR 2019 

Styret har tro på at næringslivet i regionen vil få vekst 
og utvikling i 2019. Det er stabile økonomiske forhold  
i Norge, og de økonomiske utsiktene er lovende. De fleste 
bransjer forventer vekst de kommende årene. 

De største utfordringene er knyttet til internasjonale 
forhold. Vestlandet har stor internasjonal aktivitet, og 
det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til utviklingen i 
vår store handelspartner Storbritannia (Brexit), og til 
videreføring av internasjonale handelsavtaler mellom 
stormaktene ellers i verden. For norske eksportnæringer, 
som fisk og petroleum, er det viktig med gode avtaler 
mellom Norge og våre største handelspartnere. 

Foreningens arbeid med bærekraft vil bli videreført 
og videreutviklet. Det er viktig for å oppnå verdens 
bærekraftsmål, men også for at regionens bedrifter 
skal ta posisjon og utvikle nye bærekraftige 
forretningsmodeller og produkter. Derfor oppretter vi 
også en ressursgruppe for sirkulær økonomi.

Lokalt har styret store forventninger til at vårt 
prosjekt Progressio skal bidra til økt samhandling og 
synliggjøring av viktige, langsiktige saker som kan gi 
vekst i regionen. Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, 
akademia og politikk er avgjørende for å få løfte og 
videreutvikle regionen, og prosjektet vil gradvis øke i 
omfang med å identifisere satsingsområder der vi kan 

konkretisere nye løsninger, tiltak og samarbeid. 

Bergen Næringsråd planlegger også å gå i gang med 
et nytt utviklingsprogram for innvandrere med høy 
kompetanse for å styrke mangfold og inkludering 
i næringsliv og samfunn. Prosjektet er initiert av 
Ressursgruppe Mangfold og inkludering og skal være et 
samarbeidsprosjekt med Bergen kommune, NAV Vestland, 
IMDi, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune.

Det langsiktige arbeidet med å sikre god byutvikling 
med enklere saksbehandling og tjenlig utvikling av 
byens transformasjonsområder vil bli videreført. 

Arbeidet med lokal og regional infrastruktur blir 
opprettholdt inn mot arbeidet som nå iverksettes med 
revidert transportplan. 

Regionens attraktivitet og tiltak for å tiltrekke 
kompetanse i regionen står fast, og vil bli prioritert også 
de kommende år. 

Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er relativt 
stabil, og organisasjonen vil jobbe aktivt for å beholde 
sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Våre 
hovedsamarbeidspartnere, medlemmer og aktører i 
næringslivet som bidrar til å finansiere enkeltprosjekter, 
rapporter og møter, gir et samlet inntektsgrunnlag som 
gjør at vi kan beholde og styrke aktiviteten i 2019.

Styret mener Bergen Næringsråd engasjerer og 
inspirerer på en god måte for å bidra til å løfte regionens 
viktigste utfordringer. Organisasjonen tar ansvar for å 
skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig 
for regionens næringsliv. 

Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og 
store kreativitet, og dens evne til å sette næringspolitiske 
saker på dagsorden. 

Bergen, 18. mars 2019
Styret i Bergen Næringsråd

Lisbet K. Nærø
Styreleder

Jannicke Hilland  Petter Ole Jakobsen Marit SolbergNancy Jøssang

Aslak Sverdrup
Nestleder

Kjetil Smørås

Marit Warncke
Adm. direktør
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2018 – RESULTATREGNSKAP

Note  2018  2017 

Driftsinntekter 

Medlemskontingenter  9 316 391  8 977 286 

Inntekt handelskammer  1 669 399  1 651 234 

Andre inntekter  2  16 158 277  15 103 463 

Sum driftsinntekter  27 144 067  25 731 983 

Driftskostnader 

Personalkostnader  3  15 424  668  14 696 615 

Administrasjonskostnader  3  4 671 609  4 269 557 

Medlemsaktiviteter  13 849 366  11 535 587 

Avskrivninger   4  539 177  586 511 

Sum driftskostnader  34 484 819  31 088 270 

Driftsresultat  -7 340 752  -5 356 287

Finansposter 

Finansinntekter  737 596  763 738 

Utbytte Veiten 3 AS  500 000 

Verdiendring markedsaktiva  5  -4 624 674  18 144 295 

Finanskostnader  -62 235  -48 42)

Sum finansposter  -3 449 314  18 859 607 

Årsresultat  -10 790 066  13 503 320 

         

Årsoppgjørsdisposisjoner 

Overført til grunnkapital  612 060  606 000 

Overført fra/til bufferfond  -11 402 126  12 897 321 

Sum disponert  8  -10 790 066  13 503 321 
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2018 – BALANSE EIENDELER

Note  2018  2017 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Inventar/utstyr/IT  2 768 334  3 163 915 

Sum varige driftsmidler  4  2 768 334  3 163 915 

Finansielle anleggsmidler 

Langsiktige fordringer  6  15 950 000  15 950 000 

Aksjer  7  8 668 573  8 628 573 

Sum finansielle anleggsmidler  24 618 573  24 578 573 

Sum anleggsmidler  27 386 907  27 742 488 

Omløspmidler 

Kundefordringer  1 314 930  978 630 

Andre fordringer  304 228  571 525 

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  5  127 627 180  132 388 208 

Pengemarkedsplassering  5  12 130 908  11 994 554 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  11  1 696 247  4 958 337 

Sum omløpsmidler  143 073 493  150 891 255 

Sum eiendeler  170 460 400  178 633 743 
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2018 – BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD

 Note  2018  2017 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital  157 402 558  168 192 624 

Sum egenkapital  8  157 402 558  168 192 624 

      

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  2 181 078  763 819 

Skyldige offentlige avgifter og feriepenger  2 591 259  2 170 642 

Annen kortsiktig gjeld  9  8 285 504  7 506 658 

Sum kortsiktig gjeld  13 057 842  10 441 119 

Sum gjeld  13 057 842  10 441 119 

Sum egenkapital og gjeld   170 460 400  178 633 743 

Bergen 31. desember 2018 /18. mars 2019 
Styret i Bergen Næringsråd

Lisbet K. Nærø
Styreleder

Jannicke Hilland  Petter Ole Jakobsen Marit SolbergNancy Jøssang

Aslak Sverdrup
Nestleder

Kjetil Smørås

Marit Warncke
Adm. direktør
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Bergen Næringsråd  
Selskapsregnskap 2018 – SPESIFIKASJON RESULTAT 

Note  ÅR 2018  Forening  BN Kapitalfond 

Driftsinntekter 

Medlemskontingenter  9 316 391  9 316 391 

Inntekt handelskammer  1 669 399  1 669 399 

Andre inntekter  2  16 158 277  16 158 277 

Sum driftsinntekter  27 144 067  27 144 067 

Driftskostnader 

Personalkostnader  3  15 424 668  15 424 668 

Administrasjonskostnader  4 671 609  4 671 609 

Medlemsaktiviteter  13 849 366  13 849 366 

Avskrivninger   4  539 177  539 177 

Sum driftskostnader  34 484 819  34 484 819 

Driftsresultat  -7 340 752  -7 340 752

Finansposter 

Finansinntekter  737 596  59 218  678 378 

Utbytte Veiten 3 AS  500 000  500 000 

Overført Bergen Næringsråd  6 850 000  -6 850 000

Verdiendring markedsaktiva  5  -4 624 674  -4 624 674

Finanskostnader  -62 235  -62 205  -30

Sum finansposter  -3 449 314  7 347 013  -10 796 326

Årsresultat  -10 790 066  6 260  -10 796 326

   

Overført til grunnkapital  612 060  612 060 

Overført fra bufferfond  -11 402 126  6 260  -11 408 386

Sum disponert  8  -10 790 066  6 260  -10 796 326
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Bergen Næringsråd  
Selskapsregnskap 2018 – SPESIFIKASJON BALANSE EIENDELER

Note   ÅR 2018  Forening  BN Kapitalfond 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Inventar/utstyr/IT  2 768 334  2 768 334 

Sum varige driftsmidler 4  2 768 334  2 768 334 

Finansielle anleggsmidler 

Langsiktige fordringer 6  15 950 000  15 950 000 

Andre Aksjer 7  8 668 573  8 668 573 

Sum finansielle anleggsmidler  24 618 573  8 668 573  15 950 000 

Sum anleggsmidler  27 386 907  11 436 907  15 950 000 

Omløspmidler 

Kundefordringer  1 314 930  1 314 930 

Andre fordringer  304 228  6 019 733  134 495 

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 5  127 627 180  127 627 180 

Pengemarkedsplassering 5  12 130 908  12 130 908 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  1 696 247  1 358 514  337 733 

Sum omløpsmidler  143 073 493  8 693 177  140 230 316 

Sum eiendeler  170 460 400  20 130 084  156 180 316 
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Bergen Næringsråd 
Selskapsregnskap 2018 – SPESIFIKASJON EGENKAPITAL OG GJELD 

Note   ÅR 2018  Forening  BN Kapitalfond 

Egenkapital 

Egenkapital  157 402 558  7 072 242  150 330 316 

Sum Egenkapital  8  157 402 558  7 072 242  150 330 316 

Leverandørgjeld  2 181 078  2 181 078 

Skyldige offentlige avgifter og feriepenger  2 591 259  2 591 259 

Annen kortsiktig gjeld  9  8 285 504  8 285 504  5 850 000 

Sum kortsiktig gjeld  13 057 842  13 057 842  5 850 000 

Sum gjeld  13 057 842  13 057 842  5 850 000 

Sum egenkapital og gjeld  170 460 400  20 130 084  156 180 316 
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Bergen Næringsråd Årsregnskap 2018 
NOTER REGNSKAP 2018

NOTE 1 
Regnskapet for Bergen Næringsråd  består av 
foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond 
av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen. 
Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av 
næringslivet i Bergensregionen er en sammenslutning 
av at BN Fond av 1990 samt fond av Veiten, besluttet i 
generalforsamlingen i april 2016. Konsernregnskap er ikke 
utarbeidet, da dette ikke er et krav etter regnskapsloven. 
Et sammendrag av regnskapet for Veiten 3 AS fremgår av 
note 10.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene 
beskrives nedenfor. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og 
gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert  som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett 
år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med 
fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige 
verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og 
verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående 
karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. 

Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til 
pålydende beløp. 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
vurderinger av de enkelte fordringene.

Prosjekter

Prosjekter i Bergen Næringsråds regi, og som pågår over 
lengre perioder, blir periodisert over foreningens balanse.

Aksjer og andeler i fond 

Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden. 
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig 
etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens 
aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Finansielle instrumenter som er klassifisert som 
omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med 
henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en 
god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi 
på balansedagen. 

Inntekter 

Inntekter regnskapsførers når de er opptjent. Det vil 
si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når 
tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført. 
Inntekter regnskapsførers med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet. 

Pensjon 

Bergen Næringsråds ansatte er tilknyttet en 
innskuddsbasert pensjonsordning.  Etter god 
regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens 
pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har en egen 
pensjonsplan for administrerende direktør. Denne blir 
finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige 
pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet. 
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Kostnader 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller hvor det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne vurderinger.

NOTE 2  Driftsinntekter 

Andre inntekter:  2018  2017 
Annonser/sponsorer/reklame  2 085 000  2 085 000 
Møteplassen, andre arrangementer  7 886 087  6 687 597 
Sekretariatstjenester  1 033 520  985 798 
Andre inntekter  850 181  1 512 476 
Synliggjøringsmidler  416 000 
Prosjektinntekter og INN  4 303 489  3 041 935 
Vestlandsløftet  374 657 
Sum andre inntekter  16 158 277  15 103 463

NOTE 3  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnad  2018  2017 
Lønn  10 390 723  9 805 127 
Arbeidsgiveravgift  1 683 925  1 795 372 
Pensjonskostnader  2 338 428  2 049 399 
Andre ytelser  1 011 592  1 046 717 
Sum  15 424 668  14 696 615 

Antall årsverk 16

Ytelser til ledende ansatte  Daglig leder  Styret 
Lønn og andre godtgjørelser  1 892 731  302 950 
Pensjonskostnadspremie  983 811 

Pensjon 

Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte 
pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Fra 01.09.16 er samtlige ansatte medlem av en 
innskuddbassert pensjonsordning. For de  som frem til denne dato hadde ytelsesbasert pensjonsordning er det etablert en 
kompensasjon som løper inntil 10 år.  

Det ble i 2010 inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. I 2018 ble det inngått en avtale om videre 
ansettelse på åremål, og administrerende direktør er iht. sistnevnte avtale ansatt på åremål til 13. januar 2023. I forbindelse 
med disse avtaler er det avsatt kr. 5.113.059 for opparbeiding av fremtidige pensjonsrettigheter som vil gjelde for en 
femårsperiode fra fylte 62 år. Administrerende direktør har iht. åremålsavtalen rett til å velge når i perioden mellom 62 og 67 
år hun vil starte utbetaling av førtidspensjon, og med hvilke terminintervaller. Avsetningene inkluderer ordinær opptjening av 
pensjonsrettigheter i perioden.

Revisor 

Godtgjørelse til BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr 65.895 for år 2018. 
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NOTE 4  Varige driftsmidler

Maskiner Inventar IKT Ombygging Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18 5 747 212 1 504 116 1 083 841 3 347 800 11 682 969

 
Tilgang i året 62 052 81 545 143 597
Avgang i året
Anskaffelseskost pr. 31.12.18 5 809 264 1 504 116 1 083 841 3 429 345 11 826 566

Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12.18 5 571 981 1 457 638 901 680 1 126 934 9 058 233
Bokført verdi pr 31.12.18 237 283 46 478 182 161 2 302 411 2 768 334

Årets avskrivninger  101 692 19 919 78 069 339 497 539 177

Prosentsats for ordinære avskrivninger 30 % 30 % 30 % 10 %  10-30 % 
Saldo Saldo Saldo Linært

NOTE 5  Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

 Kategori 
Anskaff. kost  
31.12.2018

 Virkelig verdi  
01.01.2018

 Res.ført  
verdiendring  

2018
Virkelig verdi  

31.12.2018
Holberg Norden  Globale aksjer  15 432 584  21 293 037  -2 885 039  18 407 998 
Holberg Global  Globale aksjer  20 417 549  29 226 570  -1 907 347  27 319 223 
Holberg Rurik  Globale aksjer  7 630 000  11 196 766  -2 304 537  8 892 229 
Holdberg Triton  Globale aksjer  7 869 000  9 225 483  1 100 892  10 326 375 
Sum globale aksjefond   51 349 133  70 941 856 

Holberg Norge   Norske aksjer  12 485 581  18 521 672  -328 876  18 192 796 
Sum norske aksjer  12 485 581  18 521 672 

Holberg Kreditt  Globale obligasjoner  42 924 680  1 563 879  44 488 559 
Sum obligasjonsfond  63 834 714  42 924 680 

Holberg Likviditet   Pengemarked  11 994 554  136 354  12 130 908 
Totalt  63 834 714  144 382 762  -4 624 674  139 758 088 

Bergen Næringsråd har gjennom 2018 benyttet HolbergFondene som investerings- og porteføljerådgiver.

NOTE 6  Langsiktige fordringer 

Bergen Næringsråd har lånt ut til sammen kr 12.250.000 til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse 
med oppgraderingsarbeider på bygget.Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnittlig rente gjennom året har 
vært 4,51 % (4,75 % i 2017).

Bergen Næringsråd har i tillegg lånt ut kr 3.700.000 til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. 
Gjennomsnitlig rente gjennom året har vært 3,81 % (3,32 % i 2017).
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NOTE 7  Aksjer / langsiktige plasseringer 

Aksjer vurdert som anleggsmidler. Antall Pålyd. Bokført
Torget i Bergen AS 25 1 000 1
Bergen Sentrum AS 3974 10 1
Fjord Norge AS 1 5 000 1
Hordaland Lederutviklingsforum AS 1 2 000 1
Bergen Vitensenter AS 18 1 000 2
Kyststamveien AS 550 100 1
Olav Kyrresgate 11 AS 10 925 77 6 628 563
Veiten 3 As 250 1 000 2 000 000
Hordfast AS 2 20 000 40 000
Gasskonferansen i Bergen Stift.kap. 1
Kulturby år 2000 Stift.kap. 1
Norsk Sjømatsenter Stift.kap. 1
Sum bokført verdi 8 668 573

NOTE 8  Egenkapital

Sum BN
BN Kapital 

fond
Pr. 01.01.2018
Grunnkapital  61 206 000   61 206 000 
Annen egenkapital  76 047 048  7 065 979  68 981 069 
Bufferfond  30 939 573  30 939 573 
Sum egenkapital  168 192 624  7 065 979  161 126 642 
Resultat 2018  -10 790 066  6 260  -10 796 326
Egenkapital 31.12.2018  157 402 558  7 072 242  150 330 316 

 Grunnkapital Annen kapital Bufferfond  Forening  Sum
Egenkapital 01.01.2018  61 206 000  68 981 069  30 939 573  7 065 979  168 192 624 
Årets resultat  612 060  -11 408 386  6 260  -10 790 066
Egenkapital 31.12.2018  61 818 060  68 981 069  19 531 187  7 072 239  157 402 558 

Etter vedtak i generalforsamlingen april 2016 ble det etabert et nytt fond med navnet Bergen Næringsråds Kapitalfond av 
2016 til fremme av næringslivet i Bergen. Fondet er en fusjon av fond av 1990 som ble etablert ved delsalg og refinasiering 
av HSH og fond Veiten som består av midler fra delsalg og refinanisering av Veiten 3 AS. I henhold til instruks skal fondet ha 
en grunnkapital på 60 mill. som skal tillegges minimun 1 % årlig. Av resterende egenkapital utgjør bufferfondet pr etablering 
kr 11.838.000,00. Avkastning av kapitalfondet, med fradrag av bidrag til grunnkapitalen, skal kunne disponeres til Bergen 
Næringsråds drift

Kapitalfondet forvaltes i henhold til instruks vedtatt i generalforsamlingen april 2016.

NOTE 9  Annen kortsiktig gjeld 

31.12.2018 31.12.2017
Prosjekter - eksternt finansiert  1 905 108  1 686 084 
Depositum  821 867  755 367 
Pensjonsavsetning  5 113 057  4 404 495 
Annen kortsiktig gjeld  445 472  660 712 
Sum annen kortsiktig gjeld  8 285 504  7 506 658
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NOTE 10  Veiten 3 AS

Et sammendrag av årsregnskapet for 2018.

Regnskapsprinsippene tilsvarende de som er beskrevet for BN i foreningens årsrapport.

Resultatregnskap  2018 2017

Leieinntekter  7 560 156  7 589 924 
Driftskostnader  3 105 166  3 937 789 

Driftsresultat  4 454 990  3 652 135 

Finanskostnader  -1 593 237  -1 719 873
Skatt  -679 002  -464 416

Årsresultat  2 182 751  1 467 846 

Balanse
Utsatt skattefordel  15 466 
Bygg, tomt,annen fast eiendom  62 657 764  64 044 450 
Fordringer  132 040  891 374 
Bank  5 932 913  11 609 950 

Sum  68 722 717  76 561 240 

Aksjekapital  500 000  500 000 
Annen egnekapital  929 717  3 747 066 
Sum egenkapital  1 429 717  4 247 066 

Langsiktig gjeld  60 000 000  70 000 000 
Kortsiktig gjeld  7 292 900  2 314 174 

Sum gjeld og egenkapital  68 722 617  76 561 240

NOTE 11
Av bankinnskudd utgjør kr 625.125 bundne skattetrekksmidler.
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Fonds under foreningens administrasjon – REGNSKAP 2018 

1.1.18  
Kapital Inntekter Utdelinger

Andre  
kostnader

31.12.18  
Kapital

H.E.Claussens Fond til M.F. 650 990 -7 164 29 643 797

Parkeringsfondet 132 367 544 114 750 18 161 0

Summer 783 357 -6 620 18 190 643 797

PLASSERING AV MIDLENE Bank  
innskudd

Plassering 
Holberg

Kontroll  
kapital

H.E.Claussens Fond til M.F. 51 927 591 870 643 797

Parkeringsfondet 0

Summer 51 927 643 797

Andre inntekter 30,5 % | kr 8 273

Kontingenter 34,3 % | kr 9 316

Handelskammer 6,1 % | kr 1 669

Møter/arrangementer 29,1 % | kr 7 886

DRIFTSINNTEKTER 2018 (NOK 1 000)

Administrasjonskostnader 13,5 % | kr 4 672

Møter arrangementer 19,4 % | kr 6 688

Andre nedlemsaktiviteter 20,8 % |  kr 7 161

Avskrivinger 1,6 % | kr 539

Personalkostnader 44,7 % | kr 15 425

DRIFTSKOSTNADER 2018 (NOK 1 000)

Driftsinntekter og kostnader

KR 27 144 067

KR 34 484 819
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Bergen Næringsråd – BUDSJETT 2019 

 Budsjett 2019  Forening  BN Kapitalfond av 2016 ÅR 2018 

Driftsinntekter 

Medlemskontingenter  9 707 000  9 707 000  9 316 391 

Inntekt handelskammer  1 700 000  1 700 000  1 669 399 

Andre inntekter  16 548 000  16 548 000  16 158 277 

Sum driftsinntekter  27 955 000  27 955 000  27 144 067 

Driftskostnader 

Personalkostnader  17 284 000  17 284 000  15 424 668 

Administrasjonskostnader  4 590 000  4 590 000  4 671 609 

Medlemsaktiviteter  13 480 000  13 480 000  13 849 366 

Avskrivninger   600 000  600 000  539 177 

Sum driftskostnader  35 954 000  35 954 000  34 484 820 

Driftsresultat  -7 999 000  -7 999 000  -7 340 753

Finansposter 

Finansinntekter  765 000  50 000  715 000  737 596 

Utbytte Veiten 3 AS  500 000  500 000 

Overført Bergen Næringsråd  7 550 000  -7 550 000

Verdiendring markedsaktiva  8 200 000  8 200 000  -4 624 674

Finanskostnader  -50 000  -50 000  -62 235

 Sum finansposter  9 415 000  8 050 000  1 365 000  -3 449 313

Årsresultat  1 416 000  51 000  1 365 000  -10 790 066
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Bergen Næringsråd Understøttelseskasse 
ÅRSBERETNING 2018

Formål og virke

Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdig 
trengende. Virksomheten drives i Bergen med Bergen 
Næringsråd som forretningsfører. Dens virksomhet 
omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen 
Formannsvei 29. 

Generelt 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 
forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld. 
Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av en kvinne og 
fem menn. Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma 
som utfører tjenester knyttet til drift og tilsyn med 
eiendommen. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det 
ytre miljø mer enn normalt for leilighetsbygg som nyttes 
til boligformål.

Eiendommen Formannsvei 29

Driften av eiendommen viser for 2018 et overskudd på kr 
940.211. Deler av eiendommen er over tid blitt opprustet 
med moderne og tjenlige leiligheter. Etterspørselen fra 
medlemmer i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig 
til å fylle de 36 leilighetene, og de fleste leilighetene 
er gjennom året leiet ut på markedsmessige vilkår 
til studenter og andre på oppsigelige (tidsbestemte) 
leiekontrakter. Dette sikrer fleksibilitet og gir høy 
utleiegrad. Eiendommen har gjennom året i vesentlig 
grad vært fullt utleid selv om vi merker et visst prispress i 
markedet.

Boenheter blir rehabilitert ved behov, fortrinnsvis i 
forbindelse med skifte av leietaker. 

Heisen i inngang A har en slik kvalitet at det er nødvendig 
med en utskiftning av denne. Det utarbeides en plan over 
fremtidig oppgradering/vedlikehold av eiendommen.

Understøttelseskassens fond

Den vesentlige delen av driftsmidlene er bundet opp i 
eiendommen Formannsvei 29. Understøttelseskassens 
fond har et negativt resultat på minus kr 24.054 og 
egenkapitalen er på kr 11.100.753. 

Bergen Næringsråds sosiale legat ble i 2018 fusjonert inn i 
Understøttelseskassens fond. 

I 2018 har Understøttelseskassen utdelt kr 175.000,- til 
verdig trengende og sosiale formål.

Konsolidert regnskap 2018

Eiendommen og understøttelseskassens fond er samme 
juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert 
regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr 916.158,  
kr 25.206 er tillagt bundet kapital og resterende til annen 
egenkapital. Sum bokført egenkapital er på kr 21.796.190.

Eiendommen har en bokført verdi på kr 20.003.814 
Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere.

Fremtidsutsikter

Styret har som hovedoppgave å sikre en fornuftig 
avkastning av legatets midler. Dette skjer i dag ved å sikre 
en forsvarlig drift av eiendommen Formannsvei 29 samt at 
øvrige midler blir plassert med tilfredsstillende sikkerhet i 
henhold til de krav som stilles i legatets lover. 

For å sikre forsvarlig forvaltning av legatets midler på 
sikt, ser styret på forskjellige alternativer hva gjelder 
videreutvikling av eiendommen.

Styret vil fortsette dialogen med BN interne fond for 
å finne felles prosjekter for fremtidige utdelinger som 
tilfredsstiller formålet i vedtektene.

Bergen 19.03.2019

Kenneth Nilsen
Styreleder

Johannes Neteland
Styremedlem

Per Helland 
Styremedlem

Erik Bøckmann
Styremedlem

Lisbet K. Nærø
Styremedlem

Tor Fredrik Müller
Styremedlem



BERGEN NÆRINGSRÅD | ÅRSRAPPORT 201828

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2018 – RESULTATREGNSKAP

Resultatregnskap Noter 2018 2017 

Leieinntekter  3 552 865  3 641 893 

Sum driftsinntekter  3 552 865  3 641 893 

Vaktmester  423 388  438 582 

Strøm, varme  79 596   -45 024 

Vedlikehold  263 046  376 035 

Andre driftskostnader bygg  235 092  67 981 

Kommunale utgifter  320 413  249 096 

Assuransepremier  130 055  124 690 

Sekretariat BN  250 761  137 500 

Revisjon 2  44 250  30 500 

Andre adm. kostnader 2  55 581  81 210 

Utdelinger  175 000  155 000 

Avskrivninger 3  507 734  455 180 

Tap på fordringer  17 588  25 372 

Sum driftskostnader  2 502 503  2 096 122 

Driftsresultat  1 050 362  1 545 771 

Finansinntekter  290  33 034 

Finanskostnader  134 495  192 822 

Netto finansresultat   -134 205   -159 788 

Årets resultat  916 158  1 385 984 

Årsoppgjørsdisposisjoner 

Overført fra/til egenkapital 5  916 158  1 385 984 

Sum disponert  916 158  1 385 984 
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2018 – BALANSE 

Balanse Noter 2018 2017 

E I E N D E L E R

Varige driftsmidler

Bygget Formannsvei 29  20 003 814  19 986 029 

Sum varige driftsmidler  3  20 003 814  19 986 029 

Finansielle anleggsmidler

Plasseringer HolbergForvaltnig  2 277 228 

Sum finansielle anleggsmidler  2 277 228 

Sum anleggsmidler  22 281 042  19 986 029 

Fordringer

Utestående leieinntekter  119 625  184 361 

Avsetning tap på fordringer   -107 878 

Andre fordringer  930 732  1 138 712 

Mellomregning konsern 

Sum fordringer  1 050 357  1 215 195 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  4 003 318  2 757 871 

Sum omløpsmidler  5 053 675  3 973 067 

Sum eiendeler  27 334 717  23 959 096 
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Bergen 31. desember 2018 / 19. mars 2019

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2018 – EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital og gjeld Noter 2018 2017 

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt Egenkapital  4 687 651  179 906 

Annen egenkapital

Annen egenkapital  17 108 539  16 217 588 

Sum annen egenkapital  5  17 108 539  16 217 588 

Sum egenkapital  21 796 190  16 397 494 

Annen langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld  4  3 700 000  5 888 968 

Sum annen langsiktig gjeld  3 700 000  5 888 968 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  373 788  169 593 

Annen kortsiktig gjeld  1 464 739  1 503 041 

Sum kortsiktig gjeld  1 838 527  1 672 634 

Sum gjeld  5 538 527  7 561 603 

Sum egenkapital og gjeld  27 334 717  23 959 096 

Kenneth Nilsen
Styreleder

Johannes Neteland
Styremedlem

Tor Fredrik Müller
Styremedlem

Per Helland 
Styremedlem

Erik Bøckmann
Styremedlem

Lisbet K. Nærø
Styremedlem
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Bergen 31. desember 2018 / 19. mars 2019

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – Årsregnskap 2018 
NOTER REGNSKAP 2018

NOTE 1  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives 
nedenfor. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk av klassifisert som anleggsmidler.  
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler.  
Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivinger.  
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.

Fordringer

Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Inntekter 

Inntekt regnskapsførers når den er opptjent, altså når det er krav på vederlag oppstår.

Kostnader

Kostnader regnskapsførers som hovedregel i samme periode som tilsvarende inntekt. 
I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordringene etter skjønnsmessige 
kriterier. 

NOTE 2.  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader mv.

Det er ingen ansatte 
Styrehonorar er avsatt med kr.25.000 til styreleder.

Revisor. 

Godtgjørelse til BDO AS for revisjon for 2018 utgjør 27 125. 
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NOTE 3  Varige driftsmidler

Formanns- 
vei 29

Ombyggings 
prosjekt

Rehabilitering 
leiligheter

Varme-
anlegg Parkering  Sum 

Anskaffelseskost 01.01.18  4 165 001  11 379 055  2 882 847  2 135 477  1 135 097  21 697 478 
Tilgang i løpet av året  525 519  525 519 
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.18  4 165 001  11 379 055  3 408 366  2 135 477  1 135 097 22 222 997
Årets avskrivninger  340 837  53 387  113 510  507 734 
Samlede av og nedskrivinger  1 658 371  106 774  454 039  2 219 184 
Bokført verdi 31.12.18  4 165 001  11 379 055  1 749 995  2 028 703  681 058  20 003 813 

NOTE 4  Langsiktig gjeld

Långiver Saldo 31.12.18 Saldo 31.12.17
BHIF sosiale legat 0  2 188 968 
Fond av 1990 (Bergen Næringsråd)  3 700 000  3 700 000 
Sum  3 700 000  5 888 968 

NOTE 5  Egenkapital

 Innskutt kapital  Fri kapital  Sum kapital
Egenkapital 1.1.2018  179 906  16 217 588  16 397 494 
Fusjon BHIF sosiale legat  4 482 539 0  4 482 539 
Årets resultat  25 206  890 951  916 157 

Egenkapital 31.12.2018  4 687 651  17 108 539  21 796 190 
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – BUDSJETT 2019

 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Driftsinntekter 

Leieinntekter  3 754 000  3 552 865 

Sum driftsinntekter  3 754 000  3 552 865 

Driftskostnader 

Driftskostnader eiendom  1 440 000  1 469 177 

Administrasjonskostnader  335 525  350 592 

Utdelinger  175 000  175 000 

Avskrivninger  650 000  507 734 

 Sum driftskostnader  2 600 525  2 502 503 

Driftsresultat  1 153 475  1 050 362 

   

 Netto finansposter  -139 830  -134 205 

Årsresultat  1 013 645  916 158 

Årsoppgjørsdisposisjoner 

Overført til egenkapital  1 013 645  916 158 

Sum disponert  1 013 645  916 158 

Investeringer 

Oppgraderinger bygget  1 500 000 

Sum  1 500 000 

Investeringene dekkes av egen likviditet.
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Innstillinger 2019

SAK 1: Beretning og regnskap

Det vises til sidene foran i årsmeldingen med følgende 
innhold:

Bergen Næringsråd
• Styrets beretning 2018
• Årsregnskap, balanse og noter 2018
• Spesifikasjoner av resultatregnskap og balanse 2018
• Revisjonsberetning 2018
• Budsjett 2019
• Årsregnskap fond/legater

Understøttelseskassen
• Styrets beretning 2018
• Resultatregnskap, balanse og noter 2018
• Revisjonsberetning 2018
• Budsjett 2019

Honorar til styrets medlemmer 

Det foreslås at honoraret heves med 3,5% i 2019.

Honorar  
2018

Forslag  
2019

Styreleder 103 300 106 900
Nestleder 51 100 52 900

Til hvert at de øvrige  
styremedlemmer 

31 800 32 900

Revisjonsberetning fra BDO er inntatt i 
årsberetningsheftets regnskapsdel.

Fredag 26. april kl 11.30-13.00 
lunsjservering og registrering fra 
kl 11.00 
Media City Bergen, Auditorium,  
Lars Hilles gate 30

TIL BEHANDLING

1. Styrets beretning 2018

• Årsregnskap 2018 - med 
revisjonsberetning og  
kontrollkomitéens uttalelse 

• Honorar til styret 
• Understøttelseskassen  

- beretning og regnskap 
• Fond/legater 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. Budsjett 2019

3. Kontingent 2020

4. Orientering om eiendommer eid av 
Bergen Næringsråd

5. Valg

Bergen, 18. mars 2019

Styret i Bergen Næringsråd

KONTROLLKOMITÈENS UTTALELSE

I henhold til vedtektenes §9 skal Kontrollkomitèen 
«vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med 
foreningens formål og vedtekter, og i overensstemmende 
med gitte fullmakter».

Kontrollkomitèen har gjennomgått det reviderte årsregnskap, 
som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, 
samt årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen 
er avgitt av foreningens styre og revisjonsberetningen 
av statsautorisert revisor Charlotte Bårdsen ved BDO AS. 
Kontrollkomitèen konstaterte at midlene er anvendt i 
samsvar med foreningens formål, beskrevet i vedtektenes §1.

For så vidt gjelder disponering av Bergen Næringsråds 
kapitalfond av 2016 for fremme av næringslivet i 
Bergensregionen konstaterer Kontrollkomitèen at 
den er overensstemmende med generalforsamlingens 
forvaltningsinstruks for 2016. Når det gjelder Fond under 
foreningens administrasjon, har Kontrollkomitèen fått seg 
forelagt en oversikt som også gjengir kapital, avkastning, 
plassering og formålet ved det enkelte fond, foretatte 
utdelinger i 2018 og disponibel kapital. I henhold til 
oversikten er midlene disponert som foreskrevet.

Bergen, 20. mars 2019

Nina Sandnes Jan Thore Urheim Ole Lund
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Innstilling:

Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskap og 
beretninger.

Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar for 2019.

SAK 2: Budsjett 2019

Styrets forslag til budsjett for 2019 fremgår av 
regnskapsoppstillingen på side 26. 

Innstilling:

Generalforsamlingen slutter seg til det fremlagte budsjett for 
2019.

SAK 3: Kontingent 2020

Styret vil be om fullmakt til kontingentheving på nivå med 
utviklingen i konsumprisindeksen, men begrenset oppad til 3,5 %. 

Innstilling:

Generalforsamlingen gir fullmakt til styret om en 
kontingentheving på inntil 3,5 % for 2020.

SAK 4: Orientering om Bergen Næringsråds 
eiendommer

Bakgrunn: 

Olav Kyrresgate 11 er eid av Bergen Næringsråd, Bergens 
Rederiforening og Norwegian Hull Club, der sistnevnte har ønsket 
å selge sin del som følge av at de flytter ut av bygget. 

Veiten 3 er eid av Bergen Næringsråd og Odfjell Eiendom AS. 
I forbindelse med at Den Nationale Scene har behov for mer 
areal har det vært samtaler med teateret om et eventuelt salg/
utleie av lokalene. Myndighetene har også gjennomført en 
konseptvalganalyse av mulighetene i Veiten 3.  

Formannsvei 29: Det vil bli gitt en muntlig orientering om status 
for bygget.

SAK 5: Valg

Sammensetningen av foreningens formelle organer: 
styret, kontrollkomitéen, valgkomitéen, samt styret i 
Understøttelseskassen, fremgår av årsberetningen foran. 

Valgkomitéen har bestått av: 
 █ Kathleen O. Mathisen (leder)
 █ Inge Husefest
 █ Veslemøy Tvedt Fredriksen
 █ Ole-Eirik Lerøy
 █ Magne Stunner

VALGKOMITÉEN HAR GITT FØLGENDE INNSTILLING:
Styret:

5 medlemmer står på valg:
• Lisbet Nærø
• Aslak Sverdrup
• Nancy Jøssang
• Marit Solberg
• Kjetil Smørås

Jannicke Hilland og Petter Ole Jakobsen står ikke på valg.

Valgkomitéen foreslår følgende valgt som styremedlemmer:
• Aslak Sverdrup,  Stiftelsen Akvariet,   

Adm. direktør – gjenvalg
• Katrine Trovik,  DNB,   

Divisjonsdirektør Bedriftsmarked Sør- og Vestlandet – ny
• Per Grieg jr,  Grieg Seafood ASA,  

Styreleder – ny
• Peggy Krantz-Underland,  Equinor,  

Innkjøpssjef – ny
• Gard Kvalheim,  LAB,  

Adm. direktør – ny

Valgperioden er to år.

Valg av styreleder:

Som styreleder foreslås:
• nåværende nestleder Aslak Sverdrup

Styreleder skal iht. vedtektene velges for ett år av gangen.

Valg av nestleder:

Som nestleder foreslås:
• Katrine Trovik

Nestleder skal iht. vedtektene velges for ett år av gangen.

Kontrollkomité:

Det foreslås gjenvalg på: 
• Jan Thore Urheim
• Ole Lund 
• Nina G. Sandnes

Kontrollkomitéen har en valgperiode på ett år.

Valgkomité:

Valgkomitéens medlemmer har en valgperiode på ett år.  
I år går Kathleen O. Mathisen ut av komiteen. 

Det foreslås gjenvalg på: 
• Inge Husefest
• Veslemøy Tvedt Fredriksen
• Ole-Eirik Lerøy 
• Magne Stunner

Som nytt medlem foreslår valgkomitéen:
• Lisbet Nærø

Bergen, 06.03.2019
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