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Styrets Årsberetning 2016 
 

Etablering 
Arendal Næringsforening ble formelt stiftet 26. april 2005. Initiativtaker til den nye 
foreningen var Arendal Handelskammer som etablerte en arbeidsgruppe sammen med 
Agderparken Næringsforening, Arendal Handelsstands Forening og Arendal Håndverk og 
Industribedrifters Forening. 
 
 

Visjon & Formål 
Styret har i 2016 hatt en gjennomgang av foreningens strategi, herunder visjon, verdier 
og formål. Dette har medført en klar handlingsplan hvor daglig leder har fått målbare 
kriterier å arbeide mot på kort- og lang sikt. Strategiplanen er komprimert ned i en-sides 
dokument, hvor alle målsettinger og nøkkeltall er definert. 
 
 
VISJON 
Vi setter næringslivets interesser på dagsorden! 
 
 
VERDIER 
Nær, troverdig, synlig, handlekraftig. 
 
 
FORMÅL 
Fremme næringslivets interesser i 
Arendalsregionen, spesielt overfor politikere, 
kommunal- og fylkeskommunal administrasjon.  
 
Bidra til styrking av omdømme, nyetablering og 
vekst i regionen. Foreningen skal være 
partipolitisk nøytral. 
 
 
HOVEDMÅL 

 Å være en møteplass og synliggjøre 
næringslivet i regionen.   

 Å påvirke offentlige beslutninger knyttet til 
infrastruktur og næringsutvikling.  

 Å være den foretrukne dialogpartner for 
kommuneadministrasjon og politisk ledelse.  

 Å drive handelskammertjenester i regi av 
Arendal Handelskammer.  

 Bidra til forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende.   
 Bistå medlemmene i dialog med offentlig sektor.  
 Alle næringsdrivende i Arendalsregionen er medlem i næringsforeningen. 



 
3 

 

 
STRATEGI 
Vår strategi for å nå visjon og hovedmål er:  

 Optimalisere kommunikasjon med markedet og offentlig sektor.  
 Påvirkning for å utvikle næringslivet i Arendalsregionen.  
 Innovasjon og næringsutvikling.  
 Knytte tettere og naturlig kontakt med UiA og akademia på Agder.  
 En solid økonomi, og ha en administrasjon og et styre med rett kompetanse.  
 Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for sponsorer. 

 
Arendal Næringsforening arbeider for at Arendalsregionen skal bli en av landets beste og 
mest næringsvennlige regioner, og inneha de kvalitetene som gjør at folk ønsker å leve, 
bo og arbeide her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør, og en attraktiv 
samarbeidspartner på tvers av bransjer, kommuneadministrasjon og politisk ledelse. 
Sammen med våre medlemmer har vi påvirkningskraft. 
 
Det skal arrangeres medlemsmøter med 
varierende tema, diskusjoner, foredrag etc. som er 
av interesse for medlemmene og som gjør 
medlemmene kjent med øvrig næringsliv i 
regionen.  
 
Arendal Næringsforening skal drive handelskammertjenester i regi av Arendal 
Handelskammer/Arendal Chamber of Commerce. 
 
Hovedoppgavene i Handelskammeret er å utstede Carneter og legalisere 
opprinnelsesbevis. Se for øvrig under avsnittet Arendal Handelskammer 
side 7.  

 
 
 
 
 

Styret 
Styret har siste året bestått av: 
 
Sidsel Pettersen, Innoventi AS, styreleder  valgt til 2018 
Jon Mathisen, Sparebanken SØR nestleder  valgt til 2018 
Hanne Gulbrandsen, Arendal By AS   valgt til 2017 
Høye Høyesen, MacGregor    valgt til 2018 
Wenche Jarno, Arendal Håndverkerforening  valgt til 2017 
Einar Johnsen, Einar Johnsen Eiendom AS  valgt til 2017 
Dag Songedal, Norsafe     valgt til 2018 
 
Styret har avholdt 6 styremøter i 2016 og det føres referat fra alle møtene. 
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Valgkomiteen 
Valgkomiteen har bestått av: 
Geir Martin Larsen, DnB, leder valgt til 2018 
Jan Sigvartsen, Agder Energi valgt til 2018 
Hans A Iversen    valgt til 2017 

 

Revisor 
Pricewaterhouse Coopers AS, Arendal 

 

Administrasjon 
Morten V. Haakstad er daglig leder i fast stilling. Han har i 2016 hatt en 90 % stilling.  
 
Torunn Nerdalen Tinghaug har innehatt stillingen som markedssekretær i foreningen. 
Stillingen har utgjort 50% i de 2 første månedene, deretter 20% for de resterende 10 
måneder. Torunn Nerdalen Tinghaug avsluttet sitt arbeidsforhold 31.01.2017. 
 
Regnskapskontoret Normann & Øygarden, 
ved Knut Åge Normann, har ført foreningens 
regnskap for 2016. 
 
Enkelte administrative tjenester i 
forbindelse med handelskammertjenester 
kjøpes av Asplan Viak. Hanne Narten hos 
Asplan Viak er den som primært utfører disse tjenestene og hun er formelt godkjent til å 
utstede ATA Carnet’er (til bruk ved for eksempel inn og utførsel av varer i forbindelse med 
utstillinger i utlandet), samt opprinnelsesbevis og annet.  
 
Foreningens kontor ligger i Havnegården, Kystveien 14.  
 
 

Medlemmer 
Foreningen hadde 304 medlemsbedrifter ved 
utgangen av 2016. Det ble innmeldt 14 nye bedrifter 
i løpet av året. Det er 11 bedrifter som har meldt seg 
ut i 2016. 64% av utmeldinger skyldes svak økonomi 
eller liten aktivitet. De øvrige skyldes flytting eller sammenslåing.  
Ingen har oppgitt manglende tro på foreningens formål og arbeid som årsak til 
utmeldelse. 
 
I tillegg kommer indirekte foreningsmedlemmer i Arendal By AS og Arendal Håndverker 
og Industribedrifters Forening. 
 
Foreningen møter generelt stor interesse og støtte både fra kommunen, NHO, politikere 
og medlemsbedrifter. 
 



 
5 

 

Medlemsmøter 
Det er avholdt 21 medlemsarrangementer i 2016 (2015: 21). 

 
 13. januar; Felles møte hos JBU med Grimstad Næringsforening i samarbeid NHO 

Agder og JBU. 90 deltagere. 
 29. januar; Næringslivsdag og festaften med Sparebanken SØR. Felles arrangement 

med Sparebanken SØR og Grimstad Næringsforening. 130 deltagere. 
 9. februar: Klima-avtalen i Paris; -hvordan kan din virksomhet være med å bidra?  

I samarbeid med Klimapartner Agder. 16 deltagere. 
 18. februar: Seminar om Anti-korrupsjon.  

I samarbeid med GCE NODE. 16 deltagere. 
 3. mars. Styrearbeid og ansvar. I samarbeid 

med KPMG.  18 deltagere. 
 16. mars; årsmøte ANF og foredrag med ny 

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl. 45 deltagere. 
 7. april: Hvordan bruke LinkedIn. I samarbeid 

med Hodejeger Aastveit. 32 deltagere. 
 26. april. God design er god butikk. I samarbeid med Innoventi, Meyer Norschau 

Design og Elkemo. 65 deltagere. 
 9. juni: Eksportfinansiering. I samarbeid med Eksportkreditt, GIEK og NODE.  

30 deltagere. 
 15. juni: Sommerfest, i samarbeid med Grimstad Næringsforening. 90 deltagere. 
 16. august. Arendalsuka i samarbeid med Arendal Høyre: Norge om 20 år – En 

samtale om omstilling, med Sylvi Listhaug, Anita Krohn Traaseth, Ingunn Foss og John 
G. Bernander. 125 deltagere. 

 17. august. Arendalsuka. Industridebatt med næringsminister Monica Mæland: Hva 
skal vi lage nå? 75 deltagere. 

 1. september. Pub aften på Moringen.  
29 deltagere. 

 13. september. Verdiskapende styrearbeid. I 
samarbeid med iStyrelsen, DNB Arendal og 
Grimstad Næringsforening. 40 deltagere. 

 7. nov: Kurs i Skattefunn. I samarbeid med 
Forskningsrådet og Etablerersenteret.  
28 deltagere.  

 15. november: Oppstart Investorforum. I samarbeid med Connect Sørlandet.  
16 deltagere. 

 16. nov: kl. 0900-1100. Åpent frokostmøte. "Bli inspirert til å jobbe med bærekraft”. I 
samarbeid med Innoventi (ifm Grüderuka 2016). 60 deltagere. 

 16. nov: kl. 1630-1830. Kurs om patent- og varemerkebeskyttelse. I samarbeid med 
Patentstyret, Etablerersenteret og Agdering (ifm Grüderuka 2016).  
20 deltagere. 

 22. november: Frokostmøte om Kriminalitet i Næringslivet. I samarbeid med Nokas, 
Tryg Forsikring og Politiet. 49 deltagere. 

 22. november: Presentasjon av Arendalsuka. I samarbeid med Arendal Kommune og 
Arendal By. 24 deltagere. 
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 1. des: Julepub på Tyholmen Hotel.  Foredrag: fra Sørlandet til Sydpolen med Astrid 
Furholt. 72 deltagere. 

 
Vi har hatt ca. 1 070 deltagere på våre arrangementer i 2015, mot ca. 1000 i 2015 og ca. 600 
i 2014.  

 
 

Andre aktiviteter 
Foreningen har arbeidet med og vært involvert i en lang rekke saker i løpet av året, hvor 
man kan nevne noen: 
 
 Foreningen har vært engasjert i Arendal 

Kommunes arbeid med å utvikle en ny strategisk 
næringsplan. Styret har deltatt i workshop og 
daglig leder har deltatt på en rekke samlinger for å 
utarbeide et utkast.  
 

 Foreningen har jobbet aktivt med å styrke båndene 
til Næringsforeningene i Grimstad og Kristiansandsregionen. ANF har vært med på 
flere konkrete prosjekter, og er fast deltager i relevante fora. Hensikten er å styrke 
regionens tilrettelegging for næringsutvikling i tillegg til relevant 
informasjonsutveksling. Bedret dialog mot miljøet på UiA har kommet som en 
konsekvens av dette samarbeidet.  

 
 Foreningen har etablert dialog med ny Fylkesmann for Aust & Vest Agder; Stein A. 

Ytterdahl. 
 
 Daglig leder har vært representert i juryen for Årets Kvinnelige Leder på Sørlandet. 

 
 Daglig leder har deltatt på 2 møtedager på 

Stortinget. Den ene gangen i regi av Summit-
programmet, den andre som en del av en delegasjon 
fra Sørlandet med samferdsel som tema.  

 
 ANF er medlem av styringsgruppen i Sørlandets 

Samferdselsløft som engasjerer seg i generell 
utvikling av infrastruktur i hele Agder. 

 
 Tilrettelagt for bedriftsbesøk med Stortingsrepresentant Ropstad i Arendal. 

 
 ANF avholder regelmessige møter med kommuneadministrasjonen i Arendal hvor 

aktuelle næringslivs-, plan- og bygningssaker drøftes. 
 

 ANF avholder regelmessige møter med Ordfører, Varaordfører, Opposisjonsleder og 
leder for Planutvalget. 
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 Daglig leder sitter i Flyplassutvalget for Kjevik Lufthavn i sammen med bl. a. 

Ordføreren i Arendal. I tillegg er daglig leder med i forumets Arbeidsutvalg. 
 

 Daglig leder har vært deltager i debatt om kommunesammenslåing. 
 

 Deltager i Fylkeskomiteen for TV aksjonen og aktiv deltager i planlegging og 
gjennomføring av TV-aksjonens Ringe-stafett. 
 

 Møte og båttur med samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. 
Tema: samferdselsutfordringer for Arendal Havn. 

 
 Foreningen har bistått en rekke medlemsbedrifter med 

større og mindre saker. 
 

 Daglig leder har vært engasjert av medlemsbedrifter i problematikk i forbindelse av 
utbedringer på riksvei 420 ved Maxis, hvor man oppnådde at veien ikke ble helt 
stengt (som opprinnelig planlagt). 

 
 Daglig leder har gjennomført 31 bedriftsbesøk/bedriftspresentasjoner. 

 
 Daglig leder er innvalgt i styret i Trainee SØR og vara i Etablerersenteret IKS  

 
 Arendal Næringsforening har vært involvert i ny reguleringsplan for His. 

 
 Daglig Leder har deltatt i opplæring og brukerforum i handelskammertjenester. 

 
 Det er inngått ny samarbeidsavtale med Telia, og videreført avtalene med 

Sparebanken SØR, Asplan Viak og Veidekke. 
 
 
 

Arendal Handelskammer 
Arendal Handelskammer ble etablert i 1946, og ble slått sammen med Arendal 
Næringsforening 26.april 2005. Hovedoppgavene for Handelskammeret er: 
 

 Utstede ATA Carnet. Dette er et dokument som gjør det mulig å føre varer til og 
fra utlandet uten å måtte betale toll og mva, og som sikrer raskere passering av 
landegrensene. 

 Legalisering av dokumenter og fakturaer. 
 Være bindeledd mellom utenlandske virksomheter og lokale bedrifter når det 

gjelder forretningsforespørsler. 
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Nøkkeltall for Arendal Handelskammer (ant.): 
 
År  ATA Carnet Legaliseringer 
2016  12  87 
2015  10  103 
2014  11  159 
2013  11  154 
2012  15  187 
 
Inntektene fra Handelskammerets virksomhet i 2016 inngår i foreningens regnskaper. 

 
 
Regnskap 2016. 
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2016 
 
Beløp i hele kr. 2016 2015 Endring 
Driftsinntekter 1 661 990 1 611 455 + 50 535 
Kontingentinntekter 1 312 200 1 183 560 + 128 640 
Inntekter Arendal Handelskammer 136 990 133 320 + 3 670 
Inntekter fra samarbeidspartnere 160 000 130 000 + 30 000 
 
Driftskostnader 1 736 405 1 740 034 - 3 629 
 
Driftsresultat - 74 415 - 128 709 + 54 294 
Årsresultat - 54 624 - 95 847 + 41 223 
 
Egenkapital 1 972 466 2 027 091 - 54 625 
Bankinnskudd 1 992 170 2 154 834 - 162 664 

 
2016 gjøres opp med et underskudd på kr. 54 624. Dette har vært et bevist valg i forhold 
til at foreningen har hatt et høyt aktivitetsnivå, mange medlemsaktiviteter og deltatt på 
mange regionale arenaer. En generelt god økonomi har gjort at dette valget har vært 
mulig. 
 
Foreningen har ikke mottatt offentlig støtte i 2016. Likviditeten i foreningen er god og vi 
har et godt grunnlag for videre satsing. 
 
I samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Resultatregnskap og balanse er vedlagt beretningen sammen med revisors beretning. 
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
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Året 2017 
Styret har vedtatt et budsjett for 2017 med totale inntekter på kr 1.700.000, fordelt på 
medlemskontingenter på kr 1.335.000, Handelskammerinntekter på kr 110.000 og 
sponsorinntekter på kr. 250 000.  
 
Utgiftene for 2016 er budsjettert til kr 1.680.028. Renteinntekter er beregnet til kr 20.000. 
Dette gir et overskudd på kr 40.000. Likviditeten til foreningen er god.  
Daglig Leder vil inneha en stilling på 94 % av ordinært årsverk i 2017 (snitt). 
 
Vi setter næringslivets interesser på dagsorden! Det er vårt viktigste mål for 2017. 
Arendal Næringsforening skal være den foretrukne partneren til det politiske miljøet i alle 
relevante næringslivsspørsmål, også overfor kommunal- og fylkeskommunal 
administrasjon. 
 
Vi skal være nær, troverdig, synlig og 
handlekraftig. Med det vil Arendal 
Næringsforening være med å styrke omdømme 
og bidra til nyetablering og vekst i regionen.  
 
Vi ønsker en levende forening med engasjerte 
medlemmer, som føler en direkte fordel av å 
være medlem i Arendal Næringsforening.  
 
Medlemsverving er en viktig oppgave også i 2017 og arbeidet med å finne nye 
samarbeidspartnere/sponsorer vil bli prioritert. 
 
 
 

Styret i Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer 
Arendal 26. april 2017. 

 
 
 
            
Sidsel Pettersen  Jon Mathisen   Hanne Gulbrandsen 
Leder   Nestleder 
    
 
 
            
Høye Høyesen  Wenche Jarno   Einar Johnsen 
 
 
  

    
Dag Songedal  


