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1.

Innledning
Innledning
Vest Næringsråd er en interesseorganisasjon med formål å fremme og utvikle
regionen sine næringslivsinteresser.
Det var pr. 01. januar 2020 registrert 345 aktive medlemmer i Vest Næringsråd.

Styret
I løpet av medlemsåret har styret i Vest Næringsråd avholdt 7 styremøter +
årsmøte. Varamedlemmer er blitt innkalt og har deltatt på alle møtene.
Styremedlem Runar Vindenes har hatt innvilget permisjon fra styret fra august
2019, grunnet utenlands studieopphold.

Administrasjon
Daglig leder Rikard Toft Ledang har ledet organisasjonen i 2019.
Kommunikasjonsansvarlig Silje Ulveseth sa opp sin stilling i mai 2019.
Kommunikasjonsansvarlig Anders Ekanger ble ansatt juni 2019, med oppstart
medio august.
Det har vært tidvis bruk av prosjektstøtte i løpet av året. Antall årsverk i 2018
utgjorde ifølge revisors beretning 2,5 årsverk.
Pr. 1. januar 2020 utgjør administrasjonen 2 årsverk.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt.
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019.

Likestilling
Organisasjonen har to ansatte. Styret, inkludert varamedlemmer, består pr. 1.
januar 2020 av ni personer. Kjønnsfordeling er fem menn og fire kvinner.

Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
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2.

Strategi – og kommunikasjonsplattform
Strategi og målsetting for 2020
Styret behandlet forslag til ny strategiplan på styresamling 20. februar 2018.
Administrasjonen i samarbeid med styret, gjennomførte en ny samling i mars
2019, hvor strategiplanen ble revidert og videreutviklet til også omfatte en
målrettet kommunikasjonsplan.
Styret ønsker å jobbe videre med denne strategien i 2020.
Det har blitt utarbeidet en ny og forbedret web og profil, som kommuniserer
næringsforeningens nye målsetting og ønskede posisjon. Den nye profilen har
gitt Vest Næringsråd er løft og en forsterket merkevare.
For å styrke Vest Næringsråd som en sentral aktør innen regionens
næringsutvikling, ble det i januar 2020 kalt sammen til en utvidet styresamling.
Stig Ryland fra Bergen Næringsråd fasiliterte styret, valgkomiteen sammen
med et utvalg representanter fra medlemsmassen. Temaet var å vurdere å
endre arbeidsformen fra bransjegrupper til ressursgrupper, i utviklingen av
foreningens arbeid i fremtiden. Dette ga mange nyttige innspill, som
administrasjonen og styret vil jobbe videre med etter årsmøtet. Det planlegges
å opprette 2-3 ressursgrupper i Vest Næringsråd. Disse skal ivareta både
bransje- og kompetansebredden foreningen representerer.
Utdrag fra vedtatt strategiplan for Vest Næringsråd:
Målsetting
Vest Næringsråd skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i
Øygarden kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets
samlende aktør. Vi skal være kommunens «instrument» for næringsutvikling
som sikrer vekst og verdiskaping. Vi har relasjonene og møteplassene som
trengs og ambisjon om å ta denne posisjonen.
Posisjon
Vest Næringsråd skal videreutvikle posisjonen som Den sterkeste støttespilleren
for næringslivet i regionen. Vi skal jobbe aktivt og i et nært samarbeid med
den nye storkommunen for å tilrettelegge og utvikle et attraktivt næringsliv i
regionen. Vi skal være en tydelig stemme inn mot lokale, regionale og
nasjonale myndigheter og etablere nyttige samarbeidsflater inn mot Foumiljøet i regionen.
I forbindelse med sammenslåingen av de tre kommunene, gikk medlemskapet
til de tre tidligere kommunene ut til årsskiftet 2019/20. Det jobbes aktivt for å
etablere en partnerskapsavtale mellom Vest Næringsråd og Øygarden
Kommune, som skal sikre foreningens økonomiske grunnlag for å kunne utføre
tjenester i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og utdanningsløpet i
regionen. Samtidig som kommunen gjennom en slik partnerskapsmodell ikke
blir ordinært medlem, men en samarbeidspart på «en armlengdes avstand».
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Kritiske suksessfaktorer for å realisere målsettingen
•
•
•

Vi må endelig avklare rollen mot kommunen
Vi må ta rollen som aktør for næringslivet
Vi må utvikle møteplasser for å skape dialog

Handlingsplaner og prioriterte oppgaver
Det er utarbeidet prioriterte handlingsplaner, som inkluderer involvering av
medlemmer, for å få forankring og bidrag til at posisjonen og målsettingen
nås. Det er også tett dialog med politisk ledelse for å avstemme næringslivets
behov inn mot den nye storkommunen. Det søkes også en avklaring på
kommunens posisjon i forhold til Vest Næringsråd, både økonomisk og
oppgavemessig – i et litt lengre og mer forutsigbart perspektiv.

3.

AKTIVITETER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Aktiviteter
Hovedvirksomheten i året som har gått har vært å gjennomføre
medlemsmøter, følge opp prosjekter i samarbeid med partnere som Gode
Sirklar, kommunene og tiltak nedfelt i foreningens handlingsplan fra 2018/19.
Det har i løpet av 2019 vært gjennomført 23 seminarer, herav 6 månedstreff.
Dette er å betrakte som høyt aktivitetsnivå, sett i lys av den begrensede
administrasjonen.
29. november 2019 gjennomførte Vest Næringsråd Øygardenkonferansen for
andre gang, på samme dag -og i tilknytning til Årsfesten til Vest Næringsråd.
Konferansen ble gjennomført i samarbeid med Nye Øygarden kommune,
Sparebanken Vest, Hordaland fylkeskommune, Equinor, Lie Gruppen, Technip
FMC og Sartor Maskin. Konferansen ble en ubetinget suksess med over 350
deltagere. En oppgang fra 200 deltagere i 2018. Høydepunktet må nok sies å
være foredraget og deltagelsen fra Statsminister Erna Solberg. For øvrig var
programmet generelt veldig sterkt, og temaet «Havet har alt» skapte godt
engasjement.
Datoen for årets Øygardenkonferansen - og årsfest er satt til fredag 20.
november 2020, og prosjektarbeidet er godt i gang.
Temaet for årets konferanse er; «Vi byggjer Øygarden».
Fra bransjegrupper til ressursgrupper
Næringsrådet har historisk hatt fire bransjegrupper:
•
•
•
•

Verkstedsgruppen
Maringruppen
Handels & Reiselivsgruppen
Gründergruppen

Styret har vurdert det som tidsriktig å endre dette for å møte fremtidens
næringsutvikling og krav til fokus på bærekraftig utvikling.
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Den siste av de fire gruppene, Verkstedsgruppen - som hadde en regelmessig
møteform, ble besluttet avviklet fra årsskiftet 2019/20. Dette ble resultat av en
prosess hvor alle parter var involvert utover høsten 2019. Representanter fra
alle de fire bransjegruppene var involvert i nevnte ressursgruppemøte i januar.
Tilrådingene er entydige. Vest Næringsråd må bygge sterke ressursgrupper,
som kan bistå administrasjonen og styret i viktige saker for regionens næringsliv
i årene som kommer.
Vest Næringsråd har i 2019 arbeidet aktivt for å ivareta næringslivets interesser
i region Sotra og Øygarden ved å engasjere oss i sentrale saker som utvikling
av samarbeidet mellom skole og næringsliv, utfordringene som følge av køer
til og fra Bergensområdet og tiltak som kan gi økt verdiskapning med bidrag
fra offentlige myndigheter. Her kan nevnes Hordaland fylkeskommune,
Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd. Vest Næringsråd har levert svar på
høringsuttalelser til regjeringen innen bl.a. Grunnrentebeskatning innen
havbruk, og ferge prising i nye Vestland.
Foreningen er også medlem av Næringsalliansen i Hordaland. Alliansen har 12
næringsforeninger som medlemmer og representerer over 3.000 bedrifter –
noe som øker vår slagkraft regionalt og nasjonalt.
De faste medlemstreffene i løpet av året har et stabilt deltakerantall på om
lag 100 deltakere. Det er utstrakt nettverksbygging og treffene har en
spennvidde større enn noensinne – fra børsnoterte tungvektere med
milliardomsetning og hele verden som marked - til flinke, lokale gründere.
Det legges opp til samme aktivitetsnivå i 2020, med fem datofestede
månedstreff, samt en rekke fagseminar og bedriftstreff i løpet av året.
I tillegg satses det på en sterkt Øygardenkonferanse og årsfest, også i år.
I 2019 stod Vest Næringsråd for utdeling av en rekke priser: «Årets bedrift» ble
tildelt Straume Mesterbygg. «Årets Fyrtårn» ble delt ut til de tre avtroppende
ordførerne, til stor begeistring! Nominasjonen er åpen for alle medlemmer, og
det kommer inn mange gode forslag til kandidater. Bak «Årets Bedrift» står
DnB, Sparebanken Vest, Nordea og Vest Næringsråd. Bak «Årets Fyrtårn» står
Sparebank 1 SR Bank og Vest Næringsråd. Juryen for begge prisene har vært
ordfører i Fjell kommune, daglig leder i Vest Næringsråd, samt en representant
fra styret i Vest Næringsråd. Det tas sikte på å videreføre tradisjonen med
ordfører i Øygarden kommune i juryen.
Vest Næringsråd administrere gavemidler bevilget av Sparebanken Vest sitt
allmennyttige fond. «Stormfondet» tildeles virksomheter som bidrar til regional
næringsutvikling. Søkere må gjennom virksomheten og/eller prosjekter ha
bidratt til økt nyskaping eller omstilling. Alle selskap og organisasjoner i
regionen kan søke Stormfondet. Fondet markedsføres både i Vest Næringsråd
sine kanaler, samt lokalavisen Vestnytt og hadde i 2019 - 19 søkere. Tre av
søkerne mottok 100.000 kroner hver, samt en egen film. Fire søkere mottok
50.000 kroner hver. Til sammen forvaltet Vest Næringsråd kr. 750.000,- på
vegne av Sparebanken Vest i 2019.
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Samarbeidspartnere og nettverk
I 2019 har næringsrådet fortsatt arbeidet med å bygge nettverk og allianser
med en rekke gode samarbeidspartnere.
Andre næringsorganisasjoner
Det er ført en løpende dialog med andre næringsorganisasjoner. Vi vil her
spesielt trekke frem Næringsalliansen, Bergen Næringsråd og GCE Subsea.
Samarbeidet videreføres i 2020.
Vest Næringsråd – styresmaktene
Etter styrets oppfatning er det en uttalt målsetting at Vest Næringsråd skal
ivareta interessene til næringslivet i region vis-à-vis kommunen, Hordaland
fylkeskommune og andre offentlige myndigheter i saker av betydning for
næringslivet.
Vest Næringsråd har i 2019 hatt et godt samarbeid med alle de tre
kommunene i vår region. Dette jobbes det målrettet med å avklare også mot
den nye storkommunen, som tidligere nevnt.

4.

Gründerparken Vest
Gründerparken Vest åpnet formelt 16. mars 2017 i nyoppussede lokaler i Sotra
Kystby, utleid av Sartor Storsenter. Bakgrunnen var den markante
konjunkturendringen i næringslivet i 2015, med økt behov for omstilling og
innovasjon rettet mot gründermiljøer i Region Vest.
Kommunene Fjell, Sund og Øygarden stod bak etableringen som
premissleverandører, og de tre kommunene i regionen stilte økonomisk garanti
for de første to årene. I tillegg ble det gitt etableringsstøtte fra Hordaland
fylkeskommune, samt årlig tilskudd fra Gode Sirkler i første fase – 2-årig
prøveprosjekt.
I etableringsfasen var parken organisert som et 2-årig prøveprosjekt. Gode
Sirklar var prosjekteier, mens Vest Næringsråd var prosjektleder med ansvar for
daglig drift og administrasjon.
Målet for prøveprosjektet var å utvikle et inkubatormiljø for nyetablerte
selskaper, og få til et nettverk av samarbeidende virksomheter i regionen som
drar nytte av, og bidrar til utvikling av inkubatormiljøet. Resultatet av prosjektet
skal inngå som et sentralt element i den fremtidige modellen for samhandling
mellom myndighetene, næringslivet og kunnskapsmiljø (forskning og
utdanning). En slik modell vil være en videreutvikling av hvordan regionen
driver næringsutvikling og innovasjon.
Det overordnede formålet med Gründerparken er å øke innovasjonsevnen i
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levedyktige bedrifter, og utvikle et fast og sterkt økosystem for
entreprenørskap. Dette vil kunne gi arbeidsplasser og økte skatteinntekter for
den nye kommunen.
I november 2018 ble det besluttet, i samråd med de tre vertskommunene,
Gode Sirkler As, Styringsgruppen i Gründerparken Vest, samt styret i Vest
Næringsråd, å si opp leiekontrakten av lokalene i Sartor Storsenter og avslutte
det 2-årige prøveprosjektet. Samtidig ble det besluttet i alle de tre
vertskommunene å flytte Gründerparken Vest til ny lokasjon i Straume
Teknologisenter, og videreføre intensjonene om å skape et levende og
utviklende og felles gründermiljø i regionen. Kommunene bevilget midler til
videre drift for 2019 og har i løpet av høsten 2019 også gitt en aksept for videre
drift i 2020. Samtidig stilles det krav til videre drift i form av aktiv deltagelse i
styringsgruppen fra de tre kommunene, representert med ordfører i Fjell, samt
varaordfører i henholdsvis Sund og Øygarden.
I nye trivelige lokaler i Straume Teknologisenter har «nye» Gründerparken Vest
etablert seg. Den største risikoforbedring er at hver gründer selv forplikter sitt
leieforhold direkte med huseier, mens Gründerparken Vest kan konsentrere
seg om å utvikle en bærekraftig driftsform – hvor bevilgninger og tilskudd går
til direkte til gründerrelatert virksomhet. Vest Næringsråd viderefører
prosjektlederrollen, finansiert gjennom andel av tilskuddene. Gründerparken
Vest er organisert som en egen avdeling i Vest Næringsråd, med separat
avdeligsregnskap. Som det fremgår av regnskapet gikk både Gründerparken
Vest og Vest Næringsråd med positivt resultat i 2020. Målsetning videre er å
sikre finansiering fra kommunen og Vestland Fylke, i et litt lengre perspektiv.
Kanskje 3-4 år av gangen. Dette vil sikre kontinuitet i tilbudet, som i dag favner
om 17-18 virksomheter og nærmere 30 årsverk.

5.

Medlemskontingent
Følgende uendrede kontingentsatser ble vedtatt på årsmøtet 2019, med
virkning fra 1. januar 2020:
Virksomheter med
Virksomheter med
Virksomheter med
Virksomheter med
Virksomheter med

1 - 5 årsverk
6 - 10 årsverk
11 - 25 årsverk
26 - 50 årsverk
over 50 årsverk

kr
kr
kr
kr
kr

2.200,3.700,6.200,11.200,21.800,-

Styret tilråder ingen justering av kontingentsatser på årets årsmøte.
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6.

Organisasjon
Årsmøte 2019
Årsmøte fant sted på Straume Teknologisenter 28. Mars 2019
Etter avstemming fikk foreningen følgende styresammensetning:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Carsten Andersen, Oceaneering Asset Integrity, 1 år
Gitte Pedersen, Vita Sartor Senter, 1 år
Kjersti Nordøy, Equinor ASA (Kollsnes/sture), 2 år
Knut Inge Sylta, PIA 55, 1 år
Runar K. Vindenes, Net El-torget, 1 år
Christina Bollmann, Cornelius, 2 år
Jannicke Sekkingstad Johannson, Sekkingstad, 2 år

Varamedlem:
Varamedlem:

Ole Martin Opitz, Panorama Hotell & Resort, 1 år
Kai André Stæger-Holst, Salmo Terra, 1 år

Revisor:
KPMG ble valgt som revisor i 1 år
Valgnemda:
Som valgnemnd i 1 år ble valgt:
Linda Merethe Moen, Vex Gruppen, (leder)
Grethe Bjorøy, Live2 learn
Kurt Rune Andreassen, CCB
Administrasjon
Daglig leder:
Kommunikasjonsansvarlig:

Rikard Toft Ledang
Anders Ekanger

Vest Næringsråd har lokalisert sin administrasjon i egne kontorlokaler i Straume
Teknologisenter, i tilknytning til Gründerparken Vest.

7.

Regnskap
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskap
Se eget vedlegg.

Vest Næringsråd Årsberetning 2019

Side 8

Straume, den 12. Mars 2020
Styret for Vest Næringsråd

-------------------Carsten Andersen
Styreleder

------------------Gitte Pedersen
Styremedlem

-----------------------Kjersti Nordøy
Styremedlem

----------------------

--------------------------

-------------------------

Christina Bollmann

Jannicke Sekkingstad Johansson Knut Inge Sylta

styremedlem

styremedlem

styremedlem

________________
Rikard Toft Ledang
Daglig leder
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