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Medlemsmøte om regionens 
utvikling og muligheter  

kl 14.00-16.30

TIL BEHANDLING

1. Bergen Næringsråd 
• Styrets beretning 2021
• Årsregnskap 2021 - med 

revisjonsberetning og 
kontrollkomitéens uttalelse

• Honorar til styret   
 
Understøttelseskassen  

• Styrets beretning 2021
• Årsregnskap 2021 – med 

revisjonsberetning 
• Fonds under foreningens 

administrasjon 

2. Budsjett 2022

3. Kontingent 2023

4. Valg 

Alle deltakere må melde seg på 
innen søndag 24. april 2022 kl.10 
via Bergen Næringsråd nettside: 

bergen-chamber.no/arrangementer/

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

2022 
 

Onsdag 25. april  
kl 17.00 

Kulturhuset, 
Vaskerelven 8

PÅMELDING

Marit Warncke Adm. direktør

Gard Kvalheim Styremedlem Petter Ole Jakobsen Styremedlem

Peggy Krantz-Underland Styremedlem

Bergen, 14. mars 2022

Styret i Bergen Næringsråd

https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/
https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/
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Manuel Hempel Styrekandidat Tor Instanes Nestleder Katrine Trovik Styreleder 

Per Grieg Jr.  Styremedlem Synnøve Aksdal StyremedlemPeggy Krantz-Underland Styremedlem
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Styrets melding 2021

HOVEDTREKK FRA ÅRET

2021 ble ikke det året vi håpet det skulle bli. Pandemien 
slapp ikke taket, men satte sine tydelige begrensninger 
på hverdagene. Noen bransjer fikk det like tøft som året 
i forveien. Reiseliv, kultur og serveringsbransjen mottok 
offentlig støtte med et noe sprikende presisjonsnivå. 
Det førte til at vi mot slutten av 2021 så de første 
konkursene i Bergens uteliv. 

Når det er sagt, er det svært mye som går riktig 
godt i næringslivet i bergensregionen. Statlige og 
lokale støtteordninger har bidratt til å redusere 
kostnader og holde flest mulig i arbeid. Mange av våre 
medlemsbedrifter melder om høy aktivitet og optimisme. 
Bergen Næringsråd har erfart at vår direktekontakt med 
medlemmer og vår oppfølging mot myndighetene har 
vært viktigere enn noen gang. 

Våre medlemmer har vist en imponerende entusiasme 
og evne til omstilling. En medlemsundersøkelse 
viste like før årsskiftet at sju av ti bedrifter venter et 
bedre eller uforandret årsresultat i 2021 enn året før. 
Rundt halvparten forteller at omsetningen økte, men 
2020-omsetningen for seks av ti bedrifter var lavere 
enn i 2019. Det er også et tydelig bilde at små og 
mellomstore bedrifter har større utfordringen enn de 
større.

Optimismen inn i 2022 gjør seg likevel gjeldende, 
om enn ikke i samme grad som året før. Tre av fem 
bedrifter venter økt omsetning, sammenlignet med 
2021. Halvparten venter at det økonomiske resultatet 
forbedres.

Optimismens forbehold skyldes særlig usikkerhet 
om nye nedstengninger som følge av pandemien og 
faren for nye pandemier. Høye strømpriser og dyrere 

råvarer som en følgekostnad av covid-19 byr også på 
store utfordringer for næringslivet. Makroøkonomisk 
indikerer en stigende rente at det ventes økonomiske 
oppgangstider. Arbeidsledigheten er nede i to prosent i 
Vestland fylke. Det er isolert sett svært positivt, men det 
betyr også at mange vil få store problemer med å få tak i 
nok og kvalifisert arbeidskraft. Utenlandske arbeidstakere 
har siden våren 2020 reist hjem, og mange tilbys nå 
arbeidsvilkår som gjør at de ikke kommer tilbake til 
Norge. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft rammer 
en rekke sektorer. For byggebransjen er problemene 
allerede akutte, men dette blir krevende for flere 
næringer i hele regionen også på lengre sikt.

Bergen Næringsråd har i hele 2021 vært drevet fra 
hjemmekontor, i godt selskap med svært mange private 
og offentlige virksomheter. Vi har bygget videre på den 
digitale kompetansen som ble skapt og foredlet gjennom 
det første pandemiåret. I perioder har smittevernreglene 
tillatt oss å invitere til fysiske møter og konferanser. Vi 
er særlig glade for at Årskonferansen og Årsmiddagen 
i november samlet fulle hus innenfor trygge rammer. 
Som en hovedregel ble vår møtearena digital, gjennom 
Teams-møter, webinarer og direktesendte sendinger 
fra vårt TV-studio. Et tema gjennom året har vært 
utfordringene pandemien har medført for våre 
medlemmer. Vi har lyttet til innspill, gjennomført en 
rekke kartlegginger og hatt én til én-møter med mange 
bedriftsledere. Vår kontakt med medlemmene, offentlige 
etater og politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
har i stor grad vært digital. Bergen Næringsråd har tatt 
del i viktige samtaler, vi har blitt lyttet til og gjennomført 
flere møter med våre folkevalgte og statsråder enn noen 
gang tidligere. Det har gitt oss en mulighet til å løfte 
frem våre medlemmers behov og utfordringer på en 
god måte. Vi har også, når anledningen har vært riktig, 
presentert tydelige budskap i partnerskap med andre 
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organisasjoner og allianser. Det er grunn til å fremheve 
Næringsalliansen, et viktig nettverk bestående av 16 
næringsråd og foreninger i hele Vestland fylke. Bergen 
Næringsråd har ledet alliansen, som særlig har vært 
delaktig i utviklingen av prosjektet Grøn Region Vestland.

I sum har aktivitetsnivået og oppmerksomheten rundt 
Bergen Næringsråds viktigste saker vært på samme nivå 
som i rekordåret 2020.

OM BERGEN NÆRINGSRÅD

Bergen Næringsråd er den største nærings-
organisasjonen i regionen med ca 3000 medlemmer.

Organisasjonen har som oppgave å fremme 
medlemmenes og regionens næringslivsinteresser.  
I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet gjennom  
et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på 
medlemskap fra næringsliv og akademia. Organisasjonen 
er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre 
medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for 
næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional 
og nasjonal gjennomslagskraft. Vår visjon er å løfte og 
inspirere basert på verdiene handlekraftig, troverdig og 
modig.

I 2021 ble det gjennomført en omfattende 
strategiprosess for å peke ut en tydelig retning for 
Bergen Næringsråds arbeid de kommende årene. 
Strategien for 2021-2030 bærer navnet LØFTE, som 
speiler visjonen som er fast og uendret. 

Vi er en ambassadør for bærekraftig næringsliv og 
utvikling, og er medlem i SKIFT – næringslivets 
klimaledere. Sammen er vi en pådriver for at Norge når 
sine klimamål innen 2030.

NÆRINGSPOLITIKK 

Bergen Næringsråds viktigste oppgave er å sikre våre 
medlemmer forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er en 
pådriver for å få medlemmenes saker på dagsordenen 
i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i 
Norge. Våre saker prioriteres i dialog og samspill med 
medlemmene, der interessene fremmes til næringsrådet 
gjennom: 

 █ Innspill fra våre 17 ekspertgrupper 

 █ Jevnlige medlemsundersøkelser 

 █ Medlemsbesøk, eller direkte innspill fra medlemmer 

 █ Våre medlemsmøter 

 █ Saker som oppstår som en følge av politiske føringer 
i kommune, fylke og stat 

 █ Strategiske valg fra styret 

Med utgangspunkt i dette, besluttes det hvilke saker 
som fremmes i det offentlige ordskiftet eller direkte mot 
beslutningstakere. 

NÆRINGSPOLITISKE TOPPSAKER 
Være talerør for våre medlemmer 

Pandemien og utfordringene den innebar har også i 
2021 medført usikkerhet og uventede omstillinger for 
næringslivet vårt. Vi har vært tettere på medlemmene 
enn tidligere og gjennomført en rekke møter og 
kartlegginger. Det er et godt grunnlag for vurderingen 
av hvilke tiltak og støtteordninger som til enhver tid 
skal frontes overfor politikere og gjennom media. Det 
har derfor også vært stort behov for regelmessig kontakt 
med sentrale og lokale politikere for å fremme de 
utfordringer våre medlemmer har møtt. Det er årsaken 
til at møtefrekvensen har vært hyppigere og større enn 
noen gang. 

Totalt har Bergen Næringsråd gjennom året hatt rundt 
350 møter med politikere fra ulike nivå. Det har vært 
møter med statsministeren og med 11 ulike statsråder, 
og noen av dem har vi hatt flere møter med gjennom 
året. Det er gjennomført Teams-møter med Stortingets 
næringskomite, transportkomite og energikomite, en 
rekke møter med Hordalandsbenken, og møter med 
fraksjoner fra ulike partier. Lokalt har det vært møter 
med byrådsleder, ulike byråder og med partifraksjoner. 
Gjennom våre egne kanaler har vi også fått frem 
medlemmers behov gjennom Teams-møter med ulike 
næringer, og gjennom intervjuer på våre nettsider og i 
BN Live-sendinger. 

I forbindelse med stortingsvalget 2021, ble det 
også jobbet parallelt med å sikre forutsigbare 
rammevilkår på lengre sikt. Dette gjelder ulike former 
for skatt og avgifter, og forbedringer i statens ulike 
virkemiddelapparat som skal stimulere til omstilling 
og nyskaping. I forkant av stortingsvalget laget vi egne 
sendinger med de to toppkandidatene for hvert parti 
i Hordaland for å utfordre dem på næringslivets mest 
aktuelle saker. 

Moderne infrastruktur og økt fremkommelighet 

Bergensregionen fikk full uttelling i Nasjonal 
transportplan våren 2021. Dette har vært det viktigste 
arbeidet på transportsektoren de siste årene, og følgende 
skal nå bygges i regionen: 
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 █ Sotrasambandet, oppstart 2022 

 █ K5 med vei og bane Bergen-Voss, oppstart 2023/24 

 █ Bybanen til Åsane, oppstart 2024 

 █ Hordfast, oppstart 2024/25 

 █ Ringvei Øst, nordre del, oppstart 2025 

Bergen Næringsråd har sammen med Sparebanken 
Vest etablert K5 Alliansen, som er et pådriverselskap 
for vei og bane Bergen-Voss. Selskapet er godt i 
gang, og innspillene har vært medvirkende til økte 
planleggingsmidler til traseen. 

Bergen Næringsråd er også medeier i Hordfast AS, og 
sammen har vi arrangert to konferanser i løpet av 2021. 
Veitraseen ble vedtatt allerede i 2013, og det er god 
fremdrift i arbeidet. 

Høsten 2021 startet arbeidet med å revidere Grønt 
veikart fra 2016. Våren 2022 får vi på plass en ny 
kartlegging av bærekraftig utvikling i transportsektoren 
i bergensregionen. Samtidig vil også kommunen få en 
modell der de kan stipulere effekten av egne tiltak frem 
mot den utslippsfrie regionen. 

Energi og forsyningsnett for elektrisitet 

Energi har siste året vært et av de mest omtalte temaene 
i Norge, som følge av høy strømpris og manglende 
forsyningskapasitet. Bergensregionen har spesielt store 
utfordringer med elforsyningen. Det tar opp til 10 år 
for en ny bedrift å få strøm eller for en eksisterende 
virksomhet å få økt kapasiteten. Dette har vært toppsak 
for Ekspertgruppe Energi, som har hatt en rekke møter 
med olje- og energiministeren, Stortingets energikomite, 
ulike politikere og med Statnett og Statkraft. Bergen 
Næringsråd har også møtt Nakstad-utvalget, som utreder 
Norges nettkapasitet, for å legge fram regionens behov. 

Den høye strømprisen har også medført betydelig økte 
kostnader for næringslivet. Bergen Næringsråd vil 
fremme tiltak som kan gi mer forutsigbar kapasitet og 
pris for regionens bedrifter, blant annet ved at det tilbys 
samme pris for bedrifter over hele Norge. 

Bergen Næringsråd har også gitt tydelige innspill til 
regjeringens energimelding. Vi har frontet regionens 
fremtidige behov for ny grønn industriutvikling, blant 
annet gjennom satsing på havvind og etablering av 
hydrogenfabrikk i bergensregionen. 

Effektive planprosesser

Det er avgjørende for Bergens utvikling at byregionen 
fremstår som attraktiv, spennende og moderne. 
Effektivitet og forutsigbarhet i plan- og byggesaker 
har derfor i en årrekke vært en høyt prioritert sak i 
Bergen Næringsråd. Bergen har skåret lavt i en rekke 
undersøkelser hvor norske byer har vært sammenlignet. 

Konkurransedyktige vilkår for private utbyggere er 
av stor betydning for by- og regionutviklingen. De 
seneste årene har antallet vedtatte planer i Bergen blitt 
betydelig redusert. En direkte konsekvens av dette er 
at andelen nye boliger på markedet er langt lavere enn 
behovet tilsier.

På oppdrag fra Bergen Næringsråd og Plan- og 
bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, gjennomførte 
Asplan Viak i mai og juni en undersøkelse blant aktører i 
private plan- og byggesaker. Brukerne er svært negative 
når de blir bedt om å vurdere graden av likebehandling 
og forutsigbarhet i sakene de har vært involvert i. I 
plansaker mener 70 prosent av de spurte at prosessen 
er lite eller svært lite forutsigbar. Tilsvarende tall i 
byggesaker er 53 prosent.

Resultatet var nedslående. Men samarbeidet om 
undersøkelsen forutsatte også at man i fellesskap 
skulle finne forbedringspunkter. Dette arbeidet er 
ved inngangen til 2022 godt i gang, og dialogen med 
etatens ledelse er god. Den videre oppfølgingen må 
også inkludere kontakt med byrådet, som har et politisk 
ansvar for å sikre en forsvarlig saksbehandling i alle 
ledd. 

Økt bærekraft og sirkularitet 

Bærekraft er et overordnet mål for all aktivitet i Bergen 
Næringsråd. Vi fremmer dette for våre medlemmer 
og setter agenda gjennom jevnlige møter på vår 
møtearena. Arbeidet med økt bærekraft har til hensikt 
å skape nye forretningsmuligheter, ny vekst og nye 
konkurransefortrinn for vårt næringsliv. 

Siste året har temaet også vært løftet gjennom følgende 
aktiviteter: 

 █ Gjennomføring av Sirkulærskolen med over  
70 deltakere 

 █ Bærekraft som tema på seminar under Arendalsuken 

 █ Aktiv deltakelse i arbeidet med fylkeskommunens 
strategi Grøn Region Vestland.

 █ Kartlegging om bærekraftig handel. 

 █ Kartlegging av bærekraftstatus i Finansbyen Bergen.

 █ Iverksatt arbeidet med Grønt veikart for å se på 
status og utvikling gjennom de fem siste år hos våre 
transportbedrifter.
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Andre næringspolitiske saker 

Våre ekspertgrupper jobber for å fremme behovene 
for de ulike næringer og vekstområder. Dette kommer 
frem i årsrapportene fra de enkelte ekspertgruppene på 
våre nettsider. Styret vil spesielt trekke frem følgende 
områder som det har vært jobbet med: 

 █ Brukerundersøkelsen av plan- og byggesaker i 
Bergen, som fikk stor oppmerksomhet. 

 █ Etableringen av Havbyen Bergen, som en del av den 
maritime og marine hovedstaden i Norge 

 █ Utviklingen av Dokken, med lokalisering for 
Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og 
Akvariet 

 █ Målrettet arbeid for å få etablert en Byarena på 
Nygårdstangen 

 █ Kartlegging av den raskt voksende Finansbyen 
Bergen

 █ Lokalisering av Giek/Eksportkreditt til Vestlandet, en 
prosess vi ikke nådde frem med 

 █ Målrettet arbeid for å fremme kultur som næring, 
både gjennom kartlegging av ringvirkninger og 
gjennom møter og kronikker 

 █ Søkelys på digital modenhet og data som ressurs 
gjennom flere medlemsmøter og møter med 
digitaliseringsministeren 

 █ Samarbeid med offentlige aktører for å få etablert 
helseinkubatoren Eitri 

 █  «Bergensindeksen» - som årlig skal beskrive 
utviklingen av bergensregionen 

Pådriver for den attraktive byen og regionen 

Attraktivitet er avgjørende for at en by og region skal 
utvikle seg. Bergen Næringsråd engasjerer seg derfor 
aktivt i arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter 
i byen (traineeprogram), og for at det skal være lett å 
etablere bedrifter i regionen. 

Næringsalliansen er et samarbeidsorgan for 
næringsforeningene i Vestland fylke. Der samkjører vi 
informasjon og tiltak som er viktige for næringsutvikling 
i hele fylket. I løpet av 2021 har vi hatt regelmessige 
møter med den politiske og administrative ledelse 
i fylket, deltatt på innspillmøter og levert flere 
høringsuttalelser.

Vi arbeider også sammen med næringsforeningene 
i Stord, Haugesund og Stavanger for å synliggjøre 
Vestlandets attraktivitet og behovet for å skape 
et tyngdepunkt og en sammenhengende bo- og 
arbeidsregion langs vestlandskysten. 

KOMPETANSEPROGRAMMER RETTET  
MOT UNGE TALENTER

Til tross for omfattende nedstenginger, har Bergen 
Næringsråd klart å opprettholde og videreutvikle våre 
kompetanseprogrammer. Bergen må løftes frem som 
en attraktiv og konkurransedyktig byregion hvor det 
er godt å bo, arbeide og studere. Tilgangen på talenter 
og unge mennesker med rett kompetanse betyr svært 
mye. Behovet er åpenbart stort om vi skal lykkes med 
grønn omstilling og økt digitalisering. Det er også viktig 
for byregionen å tiltrekke seg flerkulturell kompetanse. 
Vi trenger også mange unge mennesker som tar 
fagutdanning. 

Trainee Vest

Trainee Vest har som mål å tiltrekke seg de beste 
nyutdannede talentene til næringslivet i vår region. 
Siden etableringen i 2008 har 190 traineer gjennomført 
programmet. Vi har i dag 42 partnerbedrifter i 
programmet og har levert svært gode resultater. Trainee 
Vest bidrar til positiv synliggjøring når det gjelder 
arbeidsmuligheter for nyutdannede i vår region, den 
enkelte partnerbedrift og Bergen Næringsråd. 

Høsten 2021 startet et nytt kull med 26 deltakere i 
traineeprogrammet. Målet for 2022 er å få med 30 nye 
traineer i Norges mest attraktive traineeprogram

Bergen Opportunity

Bergen Næringsråd har ansvaret for mentorprogrammet 
Bergen Opportunity i samarbeid med NAV Vestland, 
Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. 
Programmet skal styrke regionens posisjon som 
internasjonal og inkluderende. Til sammen har 60 
forbilder med innvandrerbakgrunn og 60 ledere fra 
næringsliv og det offentlige deltatt i programmet 
siden 2019. I 2022 skal det startes opp et nytt kull 
med 20 menteer og 20 mentorer. Opportunity Alumni 
skal også videreutvikles. Det er dessuten grunn til å 
glede seg over at vårt mentorprogram inspirerer andre. 
Stavanger Opportunity og Trondheim Opportunity er nå i 
støpeskjeen, modellert på vårt program.

Styrekandidaten

Bergen Næringsråd opprettet i 2020 prosjektet 
Styrekandidaten. Utviklingsprogrammet skal tilføre 
ny kompetanse i styrerommene og gi unge verdifull 
styreerfaring. Totalt har 15 styrer fra ulike næringer tatt 
inn styrekandidater med positive erfaringer.
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Mentorprogrammet for kvinner i advokat- og 
revisjonsbransjen 

Ved inngangen til 2022 starter det fjerde kullet i 
mentorprogrammet siden oppstarten i 2018. Med det har 
57 deltakere fått plass i programmet. Bransjen har lenge 
hatt utfordringer med å få flere kvinnelige partnere. En 
undersøkelse fra 2017 viste at bare 1 av 10 partnere var 
kvinner. Bergen Næringsråds kartlegging i 2021 – De 
viktige hjelperne – viser at det har økt til 2 av 10. Det er 
en positiv vekst, men det er et stykke igjen til bransjens 
mål om lik kjønnsfordeling oppnås. 

Energilandet

Energilandet er et undervisningsprogram for 
grunnskolens 9.klasse, som setter søkelys på energiens 
betydning i samfunnet vårt. Programmet gjennomføres 
ved at rollemodeller fra næringen leder et heldags 
undervisningsopplegg ved besøk på skolene. I 2021 
ønsket ikke skolene besøk som følge av pandemien. Vi 
har brukt tiden til å utvikle et digitalt program som er 
tilgjengelig for skolene og som vil bli benyttet sammen 
med rollemodeller når skolene åpnes igjen. 

KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING 

Vår viktigste oppgave er å formidle medlemmenes behov 
til offentligheten. I den kommunikasjonen benytter 
vi alle typer tilgjengelige media. Det gir sakene høy 
synlighet, og i 2021 var Bergen Næringsråd omtalt i 484 
artikler. 

Pandemien har medført at vi gjennom 2020 og 2021 
har bygget opp betydelig digital kompetanse, både for 
deler av vår møteaktivitet, og i vår kommunikasjon med 
medlemmer, media og politikere. Bergen Næringsråds 
kommunikasjonskanaler består nå av digitale møter 
med medlemmer og eksterne aktører, TV-sendinger 
via Facebook, artikler på egne nettsider, publikasjoner 
og nyhetsbrev. Det har vært stort behov for å overvåke 
pandemien og dens virkninger på bedriftene våre, og vi 
har i 2021 produsert 134 artikler og intervjuer på egen 
nettside. 

Vi kommuniserer i tillegg aktivt på Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. De to 
siste årene har møtene med våre ekspertgrupper i stor 
grad skjedd via Teams, og vi har derfor fått økt aktivitet 
og deltakelse sammenlignet med før pandemien. Dette 
gjelder også kontakten direkte til politisk nivå, som har 
vært mer omfattende enn noen gang. 

Antall følgere i sosiale medier har økt jevnt og medført 
økende engasjement og toveis kommunikasjon. Vi har nå 
13 827 følgere på Facebook og 9 324 på Twitter. 

Egenproduserte filmer er i dag en viktig del av vår 
eksterne kommunikasjon. Vi får politikere i tale, vi lager 
reportasjer fra medlemmers virksomhet og utfordringer, 
og vi promoterer fysiske og digitale arrangementer. 
I 2021 har vi produsert filmer om energi, samferdsel, 
likestilling, byutvikling og flerkulturelt arbeid. Filmbruk 
gir oss større rekkevidde, og vi ser at mange av våre 
saker blir lagt merke til over hele Norge. 

Kartlegginger er en svært viktig kanal for å fange 
opp aktiviteten og behovene i vår medlemsmasse. 
Bergen Næringsråd gjør regelmessige kartlegginger av 
økonomisk utvikling og betydningen av samferdselstiltak. 
Vi har også benyttet kartleggingene til å undersøke 
hvordan bedriftene stiller seg til ulike statlige krisetiltak, 
restriksjoner og endringer av rammevilkår under 
pandemien.

Det bør også nevnes at vi gjennom kartlegginger i 2021 
har dokumentert betydningen av Finansbyen Bergen. Vi 
kartla i tillegg verdiskapingen og kompetansen knyttet 
til byens strategiske rådgivere gjennom rapporten De 
viktige hjelperne 2021. 

MØTEARENAEN 

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og 
viktigste møteplass for næringslivet. Her deles kunnskap 
som bidrar til å øke virksomheters og enkeltpersoners 
kompetanse. Nye muligheter oppstår når det bygges 
nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på 
dagsordenen. Her knyttes viktig kontakt mellom politikk, 
forvaltning, forskning, høyere utdanning og næringsliv til 
regionens beste. 

Møtearenaen ble i 2021 sterkt påvirket av covid-19. 
Rask digital omstilling, styrking av intern kompetanse 
og etableringen av et eget studio har bidratt til at vi 
nå har en hybrid møtearena som tillater raske skift 
mellom fysiske og digitale arrangementer. BN Live 
er samlebetegnelsen og vignetten vi bruker på våre 
direktesendte TV-sendinger. Der kan vi på svært kort 
varsel dele analyser og kommentarer om aktuelle 
temaer. BN Live hadde blant annet egne valgsendinger 
med partienes toppkandidater før stortingsvalget og en 
rekke sendinger i forbindelse med Årskonferansen. 

Gjennom hele året har Møtearenaen fulgt opp 
de til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale 
smitteverntiltakene. Som en konsekvens måtte flere 
planlagte arrangementer i 2021 enten utsettes, 
tilpasses eller avlyses. Årskonferansen og Årsmiddagen 
kunne avvikles fysisk i Grieghallen den 19. november. 
Årskonferansens tema var Ledelse i handlingens tiår. Her 
løftet vi frem visjonære ledere og virksomheter som 
inspirerer til handling og medansvar for våre felles 
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utfordringer. Årsmiddagen er den mest tradisjonsrike 
møteplassen i Bergen, der ledere fra næringsliv, politikk 
og akademia møtes til et sagnomsust, historisk bergensk 
tablå. Årsmiddagens meny, sanger, taler og skåler har 
stort sett vært uendret siden første gang i 1845. 

I 2021 ble det gjennomført i alt 126 arrangementer. 
85 av disse var digitale møter, fordelt på 46 webinarer 
og 39 BN Live-sendinger. Oppslutningen har vært 
svært god. BN Live nådde i gjennomsnitt nær 3000 
personer. Totalt nådde BN Live over 100.000 personer 
på Facebook. Webinarene hadde totalt 3734 påmeldte. 
De fysiske arrangementene samlet 3925 deltakere. 
Med tanke på at mange fysiske arrangementer hadde 
antallsbegrensninger, er dette positivt. 

Bergen Næringsråds Møtearena har i 2021 befestet 
posisjonen som regionens største og viktigste møteplass 
for næringslivet. Midt i en svært krevende tid har vi 
tilpasset våre format slik at vi har kunnet formidle 
kunnskap og gode råd. 

EKSPERTGRUPPENE

Våre 16 ekspertgrupper er i alfabetisk rekkefølge: 
BergenUP, Bygningsgruppen i Bergen, Byutvikling, 
Digitalisering, Energi, Finans, Handel og service, Helse, 
Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og 
inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk 
rådgivning og Transport. 

Ekspertgruppene gir innspill og bidrar med avgjørende 
kunnskap og erfaring. Bergen Næringsråd er helt 
avhengig av det kontinuerlige, gode arbeidet som gjøres, 
slik at vi til enhver tid prioriterer de rette sakene og 
problemstillingene. Ekspertgruppene består av svært 
kompetente næringslivsledere og kapasiteter fra ulike 
fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, 
utdanning og offentlige etater. 

Den digitale arbeidsformen fra 2020 er videreført. 
Også i 2021 erfarte vi at dette er en effektiv møteform, 
med et høyere oppmøte enn tidligere. Det er naturlig 
å tro at ekspertgruppene fremover vil møtes både på 
digitale flater og i fysiske møter. Aktiviteten har vært 
god, og ekspertgruppene har gitt vesentlige bidrag 
til den omfattende strategiprosessen. På Bergen 
Næringsråds hjemmeside er de ulike gruppenes arbeid 
og prioriteringer nærmere beskrevet.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Bergen Næringsråd har 17 fast ansatte. Av disse er ni 
kvinner og åtte menn.

I 2021 hadde vi i tillegg tre studenter fra Universitetet 
i Bergen og én fra fagskolen Noroff i kortere 
praksisopphold.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under 
arbeid i 2021.

Sykefravær i 2021 var 3,9% mot 1,2% i 2020.

Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Det jobbes 
fortløpende med tiltak for hvordan organisasjonen 
best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs 
bærekraftsmål.

PRISUTDELINGER I 2021
Bærekraftsprisen 2021

Prisen ble for 2021 tildelt Bioretur AS. FNs bærekraftsmål 
står sentralt i selskapets forretningsmodell. Bioretur  
AS har et sterkt fokus på trippel bunnlinje, det vil si  
mennesker, miljø og økonomisk bærekraft. 
Forretningsidéen er et godt eksempel på hvordan 
sirkulær økonomi fungerer i praksis: Et avfallsproblem 
omgjøres til en ressurs i det internasjonale markedet.

Vestlands internasjonaliseringspris – Villsauen 2021

Vinner av prisen i 2021, Corvus Energy, har på bare 
litt over ti år satt betydelige spor etter seg med 
verdensledende nullutslippsteknologi og bidratt til  
å nå en rekke milepæler i det grønne skiftet til havs. 

Corvus Energy har hatt en eventyrlig vekst. Omsetningen 
har gått fra 53 millioner kroner i 2018 til en halv milliard 
kroner i 2020. Corvus Energy har i dag om lag 80 ansatte. 
Det er etablert kontorer i Singapore, Danmark, USA og 
Canada, og det foreligger planer om å utvide til Japan, 
Kina og flere steder i Europa og USA.

Den internasjonale prisen Villsauen ble i år delt ut for 
19. gang. 

Årets Unge Ledertalent 2021

Årets Unge Ledertalentprisen ble for 2021 tildelt 27 
år gamle Silje Skjelsvik, som allerede har gjort seg 
bemerket som et ledertalent av de sjeldne. Hun er 
klimagründer i Problemo og grunnlegger av Om i 
Morgen-stiftelsen, som blant annet arrangerer den 
store klimakonferansen Vi må snakke om i morgen. 
Hun har en master i Klima, atmosfære og havfysikk fra 
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Universitetet i Bergen, og jobber som bærekraftstrateg 
og forretningsutvikler i Sweco.

Hipsinger 2021

Tradisjonen tro hipses noen som fortjener ekstra ros og 
anerkjennelse under Årsmiddagen til Bergen Næringsråd. 
I år ble det tre hipsinger:

Sandviken vant et suverent seriemesterskap i årets 
toppserie og gikk ubeseiret gjennom hele sesongen. 
Spillerne Ingrid Østervold Stenevik og Cecilie Redisch 
Kvamme var stolte og glade da alle i salen reiste seg i en 
formidabel hipsing av Norges desidert beste kvinnelag.

Vaksinesjef Hossein Therani ble hipset for sin innsats 
gjennom koronapandemien. Han delte hederen med alle 
ansatte og frivillige i det bergenske smittevernapparatet.

Øystein Meland, en av nestorene i det bergenske 
næringsliv, ble fortjent hipset. Han har ledet Bergens 
Rederiforening i 40 år og har stått svært sentralt i 
utviklingen av det verdensledende shippingmiljøet i 
Bergen.

Sunnivaprisen 2021

Sunnivaprisen 2021 vil bli delt ut våren 2022.

UTDELINGER FRA LEGATER OG FOND

Bergen Næringsråd har i 2021 delt ut 570.000 kroner til 
tiltak som kan forebygge utenforskap og hjelpe ungdom 
som faller ut av utdannelse og arbeid.

One Ocean Expedition, seilskipet Statsraad Lehmkuhls 
jordomseiling, får 170.000 kroner til medseilere.

Unge Forskere Sotra får 100.000 kroner til studietur for 
realfagklasser på Sotra vidaregåande skule.

«Kjærlighet – Inkluderende- Likeverd Fond» er tildelt 
173.500 kroner til sitt prosjekt med å hjelpe trengende.

Leietakere i Formannsvei ble tildelt til sammen 116.500 
kroner.

ÅRSRESULTAT KONSERN

Bergen Næringsråd er ikke lenger definert som et 
konsern, grunnet salget av halvparten av Veiten 3. Det er 
derfor ikke utarbeidet konsernregnskap for 2021. Bergen 
Næringsråd eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med 
Murhjørnet AS.

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 
10 til regnskapet. 

Regnskapet for Bergen Næringsråd er 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 
ekskludert finansposter på NOK 26,1 millioner i 2021 
mot NOK 22,4 millioner i 2020.

Finansposter ga et resultat på NOK 21,6 millioner i 2021 
mot et resultat på NOK 9,2 millioner i 2020. 

Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter 
på NOK 47,7 millioner i 2021 mot 31,6 millioner i 2020.

Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,9 millioner 
tilsvarende 2020.

Sponsorinntekter har økt sammenliknet med 2020, 
samtidig som arrangementsinntekter fremdeles er 
redusert grunnet covid-19.

Våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre 
medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. 
På større konferanser har vi også arrangementsstøtte 
fra samarbeidspartnere, noe som bidrar til å redusere 
kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom 
kostnader og inntekter i 2021. Personalkostnader er den 
største posten og utgjør 52,7 prosent av foreningens 
samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til 
møter, øvrige arrangementer og konferanser de største 
utgiftspostene.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået 
høyt og å styre mot balanse, etter planlagt uttak fra 
Bergen Næringsråds Kapitalfond.

Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra 
finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds 
Kapitalfond av 2016 var på NOK 7 millioner for 2021.
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Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til  
fremme av næringslivet i Bergensregionen

Bergen Næringsråds 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. 31.12.21 en verdijustert egenkapital 
på NOK 183 millioner plassert i Holberg Forvaltning. 
Verdijustering av avkastning for 2021 ga et positivt 
resultat på NOK 21,2 millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE
Eiendommen Veiten 3 AS

Bergen Næringsråd eier 50 % av eiendommen Veiten 3. 
Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. 
Det pågår delvis rehabilitering av eiendommen.

Hovedtall fra regnskapet 2021 fremgår av note 10 i 
regnskapet.

AS 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 utleiet.

Formannsvei 29

Etter anbefaling fra styret i Understøttelseskassen, 
ble det i 2020 besluttet på ordinær generalforsamling 
i Bergen Næringsråd at eiendommen skulle selges. 
Begrunnelsen var at den ikke lenger tjener opprinnelige 
formål. 

I samarbeid med WPS Næringsmegling og advokatfirma 
Thommessen, ble bygget 1.oktober solgt for 
NOK 70 millioner. Midlene er plassert i fond, og 
Understøttelseskassen får dermed helt andre muligheter 
til å oppfylle vedtektenes formål.

UTSIKTER FOR 2022

En høy grad av usikkerhet og et fravær av forutsigbare 
rammer vil fortsatt gjøre seg gjeldende. Det er ikke 
mulig å forutsi hvordan covid-19 vil prege vår region, 
Norge og verden. Vi kan ha lagt det verste bak oss, men 
det kan også komme nye varianter med mer alvorlige 
skadevirkninger enn vi håper på. I begge scenarier vil 

deler av næringslivet uansett måtte forholde seg til 
langvarige ringvirkninger av pandemien. 

Én av ringvirkningene er lavere tilgang på arbeidskraft. 
Mange utenlandske arbeidstakere reiste hjem da 
koronarestriksjonene ble iverksatt våren 2020. I mange 
tilfeller har disse funnet alternative jobbmuligheter 
i andre land eller opplever forbedrede betingelser i 
hjemlandet, slik at de ikke kommer tilbake til Norge. 
Byggebransjen er blant flere svært utsatte næringer. 
Tilgjengelig arbeidskraft i tømrerfaget utgjør nå 40 
prosent av kapasiteten tidlig i 2019.

En annen ringvirkning er den kraftige økningen i 
råvarepriser og distribusjonsvansker knyttet til disse. 
I noen tilfeller kan økte råvarepriser helt eller delvis 
kompenseres ved høyere priser på varer og tjenester som 
selges, men for en hel del medlemsbedrifter blir dette 
enda en utfordring i en fra før svært krevende tid. 

I tillegg til dette har strømprisene steget kraftig, blant 
annet som en konsekvens av dyrere gass, høyere 
CO2-avgifter, lite nedbør i Norge og lite vind i Europa. 
Norske husholdninger får merkostnadene delvis 
kompensert, men næringslivet mottar ingen offentlige 
strømkrisepakker. Dette er særlig alvorlig for små og 
mellomstore bedrifter, uten strømavtaler med fastpris.

Økte strømpriser, en stigende rente og 
reallønnsnedgangen for store grupper i 2021 peker i 
retning av et konfliktfylt og svært dyrt lønnsoppgjør. 
Det vil gjøre 2022 til et enda mer krevende år for 
næringslivet.

Bergen Næringsråd ser også med stor uro på den 
manglende kraftkapasiteten som spesielt rammer vår 
region, og de konsekvensene dette vil få for videre 
industriell og bærekraftig utvikling i Vestland. 

Norges Bank signaliserer at renten vil øke noe mer, men 
fortsatt ligge på et historisk lavt nivå i lang tid fremover. 
Den voldsomme prisveksten i det internasjonale 
gassmarkedet har også en svært positiv oppside for 
produsentlandet Norge.

Likevel er verdensbildet mer usikkert enn på mange 
tiår. Russlands krigføring i Ukraina innebærer en radikal 
endring i det geopolitiske bildet i Europa og verden. 
Den humanitære dimensjonen er uoversiktlig, men det 
er ingen tvil om at vår egen region må være klar til å ta 
imot et stort antall mennesker på flukt. Lokale, regionale 
og nasjonale myndigheter, samt NAV og andre offentlige 
etater, står foran store og krevende oppgaver. Bergen 
Næringsråd mener det er viktig å støtte best mulig opp 
om det arbeidet som venter. 
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Per Grieg Jr. 
Styremedlem

Bergen, 14. mars 2022
Styret i Bergen Næringsråd

Petter Ole Jakobsen 
Styremedlem

Gard Kvalheim 
Styremedlem

Synnøve Aksdal 
Styremedlem

Peggy Krantz-Underland 
Styremedlem

Tor Instanes
Nestleder

Marit Warncke
Adm. direktør

Katrine Trovik
Styreleder

Krigen i Ukraina får også store konsekvenser for 
forsyningssikkerhet. Den forsterker prisveksten på energi 
og utfordringer knyttet til internasjonal transport og 
tilgang på råvarer. I sum bidrar krigen til en kraftig 
svekkelse i forutsigbarheten for våre medlemsbedrifter.

Bergen Næringsråd skal bidra til å bygge opp nødvendig 
kompetanse i en svært endret hverdag. På sikt vil det 
også være av stor betydning at mennesker på flukt 
får anledning til å bruke sine ressurser og ta del i 
arbeidslivet der det er mulig. 

Bergen Næringsråd har store og viktige oppgaver foran 
seg i 2022. Vi skal fortsatt løfte frem våre medlemmers 
utfordringer og behov. Vi vil argumentere for treffsikre 
og rettferdige koronatiltak fra våre myndigheter, så lenge 
det er nødvendig. Vi vil også gi svært tydelig beskjed når 
vi mener at restriksjoner må fjernes.

Digitalisering og bærekraft er to megatrender som også 
vil prege 2022. Omstillingen til nullutslippssamfunnet 
må videreføres med uforminsket kraft, og Bergen 
Næringsråd vil aktivt bidra til å skape nye verdier 
og arbeidsplasser i den grønne vestlandsregionen. 
Vestlandet er allerede verdensledende på 
batteriteknologi og hydrogen i skipsfart, og vi har 
forutsetningene for å bli det innen havvind og CO2-
lagring. 

Vi vil ta med oss vår hybridkompetanse, utviklet gjennom 
de to siste årene, og videreutvikle våre digitale og fysiske 
møtearenaer mellom næringsliv, politikk og akademia. 

Styret, administrasjonen og alle ekspertgruppene 
har gjennom 2021 arbeidet mye med Bergen 
Næringsråds nye strategi. Strategien LØFTE inneholder 
fem strategiske mål med 19 tilhørende strategiske 
delmål og 85 strategiske tiltak. Strategien ble vedtatt 
i et styremøte i mars 2021, og kort presentert på 
generalforsamlingen i april 2021. En full presentasjon 
av strategien vil bli gjennomført for våre medlemmer før 
generalforsamlingen i 2022. 

Strategien strekker seg frem til 2030. Selv om strategien 
har en niårshorisont, er dette et dynamisk dokument 
som oppdateres årlig. Strategien vil derfor alltid være 
dagsaktuell, men fortsatt ha et langsiktig perspektiv på 
ulike globale, nasjonale og regionale trender. 

Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd 
engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som 
organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste 
utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og 
fremdrift i saker som er viktig for næringslivet. 

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

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



BERGEN NÆRINGSRÅD | ÅRSRAPPORT 2021 13

Bergen, 14. mars 2022
Styret i Bergen Næringsråd

Regnskap
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2021 – RESULTATREGNSKAP

Note  2021  2020 

 Driftsinntekter 
 Medlemskontingenter  9 874 007  9 868 890 
 Inntekt handelskammer  1 812 116  1 525 740 
 Andre inntekter  2  14 417 047  11 040 978 
 Sum driftsinntekter  26 103 169  22 435 607 

 Driftskostnader 
 Personalkostnader  3  17 311 258  16 287 434 
 Administrasjonskostnader  3  4 411 933  5 472 882 
 Medlemsaktiviteter  10 457 670  8 296 774 
 Avskrivninger   4  658 610  787 441 
 Sum driftskostnader  32 839 471  30 844 532 

 DRIFTSRESULTAT  (6 736 302)  (8 408 925)

 Finansposter 
 Finansinntekter  586 405  804 125 
 Utbytte Veiten 3 AS 10  1 000 000    500 000 
 Verdiendring markedsaktiva  5  21 191 844  8 103 404 
 Finanskostnader  (190 645)  (179 743)
 Sum finansposter 22 587 604  9 227 786 

 ÅRSRESULTAT 15 851 302  818 861 
         

 Årsoppgjørsdisposisjoner 
 Overført til grunnkapital  630 606  624 362 
 Overført til/fra bufferfond 15 220 696  194 499 
 SUM DISPONERT  8 15 851 302  818 861
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2021 – BALANSE EIENDELER

 Note  2021  2020 

 EIENDELER 
 Anleggsmidler 
 Varige driftsmidler 
 Inventar/utstyr/IT  2 040 165  2 409 920 
 Sum varige driftsmidler  4  2 040 165  2 409 920 

 Finansielle anleggsmidler 
 Langsiktige fordringer  6  12 250 000  15 950 000 
 Aksjer  7  8 668 573  8 668 573 
 Sum finansielle anleggsmidler  20 918 573  24 618 573 

 SUM ANLEGGSMIDLER  22 958 738  27 028 493 

 Omløspmidler 
 Kundefordringer  614 128  971 248 
 Andre fordringer 170 457  336 618 
 Til gode utbytte Veiten 3 AS 10 1 000 000  500 000 
 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  5  151 487 844  131 393 504 
 Pengemarkedsplassering  5  21 935 314  20 837 810 
 Bankinnskudd, kontanter o.l.  11  13 442 972  12 641 050 
 SUM OMLØPSMIDLER 188 650 715  166 680 230 

 SUM EIENDELER 211 609 453  193 708 724
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Bergen Næringsråd 
Årsregnskap 2021 – BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD

 Note  2021 2020

 Egenkapital 193 515 066  177 663 764 
   
 Sum Egenkapital  8 193 515 066  177 663 764 

      
 Kortsiktig gjeld 
 Leverandørgjeld  2 171 401  665 764 
 Skyldige offentlige avgifter  1 254 496  975 377 
 Annen kortsiktig gjeld  9  14 668 490  14 403 819 
 Sum kortsiktig gjeld  18 094 386  16 044 960 

 Sum gjeld  18 094 386  16 044 960 

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 211 609 453  193 708 724

Bergen 31. desember 2021 / 14. mars 2022

Styret i Bergen Næringsråd

Per Grieg Jr. Petter Ole Jakobsen Gard Kvalheim Synnøve AksdalPeggy Krantz-Underland

Katrine Trovik
Styreleder

Marit Warncke
Adm. direktør

Tor Instanes
Nestleder
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Bergen Næringsråd  
Selskapsregnskap 2021 – SPESIFIKASJON RESULTAT 

Noter  ÅR 2021  Forening  BN Kapitalfond 

 Driftsinntekter 
 Medlemskontingenter  9 874 007  9 874 007 
 Inntekt handelskammer  1 812 116  1 812 116 
 Andre inntekter  2  14 417 047  14 417 047 
 Sum driftsinntekter  26 103 169  26 103 169 

 Driftskostnader 
 Personalkostnader  3  17 311 258  17 311 258 
 Administrasjonskostnader  4 411 933  4 411 933 
 Medlemsaktiviteter  10 457 670  10 457 670 
 Avskrivninger   4  658 610  658 610 
 Sum driftskostnader 32 839 471  32 839 471 

 DRIFTSRESULTAT  (6 736 302)  (6 736 302)

 Finansposter 
 Finansinntekter  586 405  67 159  519 246 
 Utbytte fra Veiten 3 AS 10 1 000 000 1 000 000
 Overført Bergen Næringsråd  7 000 000  (7 000 000)
 Verdiendring markedsaktiva  5  21 191 844  21 191 844 
 Finanskostnader  (190 645)  (53 725)  (136 920)
 Sum finansposter 22 587 604 8 013 434  14 574 170 

 ÅRSRESULTAT 15 851 302 1 277 132  14 574 170 
   
   
 Overføres Grunnkapital  630 606  630 606 
 Overført til annen egenkapital 15 220 696 1 277 132  13 943 564 
 SUM DISPONERT  8 15 851 302 1 277 132  14 574 170
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Bergen Næringsråd  
Selskapsregnskap 2021 – SPESIFIKASJON BALANSE EIENDELER

Note   ÅR 2021  Forening  BN Kapitalfond 

 ANLEGGSMIDLER 
 Varige driftsmidler 
 Inventar/utstyr/IT  2 040 165  2 040 165 
 Sum varige driftsmidler  4  2 040 165  2 040 165 

 Finansielle anleggsmidler 
 Langsiktige fordringer  6  12 250 000  12 250 000 
 Andre Aksjer  7  8 668 573  8 668 573 
 Sum finansielle anleggsmidler  20 918 573  8 668 573  12 250 000 

 SUM ANLEGGSMIDLER  22 958 738  10 708 738  12 250 000 

 Omløspmidler 
 Kundefordringer  614 128  614 128 
 Andre fordringer 1 170 457 4 170 457
 Til gode utbytte Veiten 3 AS 10 1 000 000 1 000 000
 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  5  151 487 844  151 487 844 
 Pengemarkedsplassering  5  21 935 314  21 935 314 
 Bankinnskudd, kontanter o.l.  13 442 972  13 183 624  259 348 
 Sum omløpsmidler 188 650 715 17 968 209  173 682 506 

 SUM EIENDELER 211 609 453 28 676 947  185 932 506 
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Bergen Næringsråd 
Selskapsregnskap 2021 – SPESIFIKASJON EGENKAPITAL OG GJELD 

Note   ÅR 2021  Forening  BN Kapitalfond 

 EGENKAPITAL 
 Egenkapital 193 515 066 10 582 560  182 932 506 
 Sum Egenkapital  8 193 515 066 10 582 560  182 932 506 

 GJELD
 Leverandørgjeld  2 171 401  2 171 401 
 Skyldige offentlige avgifter  1 254 496  1 254 496 
 Annen kortsiktig gjeld  9  14 668 490  14 668 490  3 000 000 
 Sum kortsiktig gjeld  18 094 386  18 094 386  3 000 000 

 Sum gjeld  18 094 386  18 094 386  3 000 000 

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 211 609 453 28 676 947  185 932 506
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BERGEN NÆRINGSRÅD – REGNSKAP 2021

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

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. 

Kostnader 

Kostnader regnskapsførers 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.
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NOTE 2 – Driftsinntekter 

 Andre inntekter:  2021  2020 
 Annonser/sponsorer/reklame  2 472 500  2 365 000 
 Møteplassen, andre arrangementer  4 727 411  1 719 050 
 Sekretariatstjenester  1 288 570  1 274 484 
 Andre inntekter  624 875  716 476 
 Prosjektinntekter  5 303 691  4 965 968 
 Sum andre inntekter  14 417 047  11 040 978 

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

 Lønnskostnad  2021  2020 
 Lønn  12 065 182  11 911 285 
 Arbeidsgiveravgift  2 286 121  1 904 333 
 Pensjonskostnader  2 094 549  1 827 452 
 Andre ytelser  865 406  644 364 
 Sum  17 311 258  16 287 434 

 Antall årsverk  17  16,5 

 Ytelser til ledende ansatte  Daglig leder  Styret 
 Lønn og andre godtgjørelser  2 077 733  324 300 
 Pensjonskostnadspremie  990 704 

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 
innskuddbasert pensjonsordning. For de som frem til denne dato hadde ytelsesbasert pensjonsordning er det etablert en 
kompensasjon som løper inntil 10 år. 

Det er inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. For denne avtalen er det avsatt kr 6.616.263 for 
opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde for en femårsperiode fra fylte 62 år. 

Revisor 

Godtgjørelse til BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr 62.967 for år 2021. 
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NOTE 4 – Varige driftsmidler.

Maskiner Inventar IKT
Ombygging 

kontor Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21 6 438 605 1 791 330 1 274 482 3 429 345 12 933 762

 
Tilgang i året 288 855 288 855
Avgang i året
Anskaffelseskost pr. 31.12.21 6 727 460 1 791 330 1 274 482 3 429 345 13 222 617

Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12.21 6 190 735 1 676 873 1 181 068 2 133 776 11 182 452
BOKFØRT VERDI PR 31.12.21 536 725 114 457 93 414 1 295 569 2 040 165

Årets avskrivninger 230 025 49 053 40 035 339 497 658 610

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

NOTE 5 – Markedsbaserte aksjer og obligasjoner. 

 Kategori 
 Anskaff. kost 
31/12/2021

 Virkelig verdi  
01.01.2021

 Res.ført 
verdiendring 

2021
 Virkelig verdi 

31/12/2021
 Holberg Norden  Globale aksjer  15 432 584  16 749 855  2 334 489  19 084 344 
 Holberg Global  Globale aksjer  20 417 549  9 712 727  69 658  9 782 385 
 Holberg Global Valutasikret  Globale aksjer  10 000 000  11 591 534  (631 581)  10 959 953 
 Holberg Rurik  Globale aksjer  7 630 000  6 484 448  (2 628 447)  3 856 001 
 Holdberg Triton  Globale aksjer  7 869 000  7 183 956  (776 085)  6 407 871 
 Sum globale aksjefond  61 349 133  51 722 520 

 Holberg Norge  Norske aksjer  12 485 581  16 207 215  6 315 541  22 522 756 
 Sum norske aksjer  12 485 581  16 207 215 

 Holberg Kreditt 
 Globale 

obligasjoner 
 63 463 768  15 410 766  78 874 534 

 Sum obligasjonsfond  73 834 714  63 463 768 

 Holberg Likviditet  Pengemarked  20 837 810  1 097 504  21 935 314 
 TOTALT  73 834 714  152 231 313  21 191 845  173 423 158 

Bergen Næringsråd har gjennom 2021 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 3,98 % (4,67 % i 2020). 
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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. 01.01.2021
Grunnkapital  63 060 603   63 060 603 
Annen egenkapital  78 286 499  9 305 428  68 981 071 
Bufferfond  36 316 662  36 316 662 
Sum egenkapital  177 663 764  9 305 428  168 358 336 
Resultat 2021 15 851 302 1 277 132  14 574 170 
EGENKAPITAL 31.12.2021 193 515 066 10 582 560  182 932 506 

 Grunnkapital Annen kapital Bufferfond  Forening Sum
Egenkapital 01.01.2021  63 060 603  68 981 069  36 316 662  9 305 428  177 663 764 
Årets resultat  630 606  13 943 564 1 277 132 15 851 302
Egenkapital 31.12.2021 1)  63 691 209  68 981 069  50 260 226 10 582 560 193 515 066

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 refinansiering 
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 minimum 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.
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NOTE 9 – Annen kortsiktig gjeld

31.12.2021 31.12.2020
 Prosjekter - eksternt finansiert  5 870 573  6 206 217 
 Depositum  220 360  307 630 
 Pensjonsavsetning  6 616 263  5 994 998 
 Ferielønn  1 459 098  1 417 942 
 Annen kortsiktig gjeld  502 196  477 031 
 Sum annen kortsiktig gjeld  14 668 490  14 403 818

NOTE 10 – Veiten 3 AS  

Et sammendrag av årsregnskapet for 2021

Regnskapsprinsippene tilsvarende de som er beskrevet for BN i foreningens årsrapport

Resultatregnskap  2021  2020 
Leieinntekter  7 068 384  6 421 886 
Driftskostnader  4 374 970  4 478 803 
Driftsresultat  2 693 414  1 943 083 
Finanskostnader  (1 156 993)  (1 375 893)
Skatt  (101 744)  (326 373)
Årsresultat  1 434 677  240 817 

Balanse
Utsatt skattefordel
Bygg, tomt,annen fast eiendom  70 963 018  59 859 916 
Fordringer  1 705 974  786 662 
Bank  2 067 688  3 522 399 
Sum  74 736 680  64 168 977 

Aksjekapital  500 000  500 000 
Annen egnekapital  504 802  1 070 125 
Sum egenkapital  1 004 802  1 570 125 

Utsatt skatt  101 744 
Langsiktig gjeld  68 000 000  60 000 000 
Kortsiktig gjeld  5 630 134  2 598 852 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL  74 736 680  64 168 977 

NOTE 11
Av bankinnskudd utgjør kr 700.225 bundne skattetrekksmidler
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Fonds under foreningens administrasjon – REGNSKAP 2021

1.1.20  
Kapital Inntekter Utdelinger

31.12.21 
Kapital

H.E.Claussens Fond til M.F. 812 208 122 466 175 000 759 674
Summer 812 208 122 466 759 674

Bank Plassering Skyldig Kontroll

PLASSERING AV MIDLENE Innskudd Holberg Utdeling Kapital
H.E.Claussens Fond til M.F. 50 287 884 387 -175 000 759 674
Summer 50 287 884 387 -175 000 759 674

Andre inntekter 16,8 % | kr 4 386

Kontingenter 37,8 % | kr 9 874

Handelskammer 6,9 % | kr 1 812

Møter/arrangementer 18,1 % | kr 4 727

Driftsinntekter 2021 (NOK 1 000)

Kostnader 2021 (NOK 1 000)

KR 26 103

KR  32 839

Møter arrangementer 16,3 % | kr 5 356

Administrasjonskostnader 13,4 % | kr 4 411

Andre medlemsaktiviteter 2,7 % | kr  884 

Personalkostnader 52,7 % | kr 17 311

Prosjekter 12,8 % | kr  4 217

Avskrivinger 2,0 % | kr 659

Prosjektinntekter 20,3 % | kr 5 304
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Bergen Næringsråd – BUDSJETT 2022 

 Budsjett 2022  Forening 
 BN Kapitalfond  

av 2016  ÅR 2021 
 Driftsinntekter 
 Medlemskontingenter  10 200 000  10 200 000  9 850 000 
 Inntekt handelskammer  1 740 000  1 740 000  1 600 000 
 Andre inntekter  14 625 000  14 625 000  14 025 000 
 Sum driftsinntekter  26 565 000  26 565 000  25 475 000 

 Driftskostnader 
 Personalkostnader  19 590 000  19 590 000  17 785 000 
 Administrasjonskostnader  4 870 000  4 870 000  4 995 000 
 Medlemsaktiviteter  8 775 000  8 775 000  8 125 000 
 Avskrivninger   850 000  850 000  600 000 
 Sum driftskostnader  34 085 000  34 085 000  31 505 000 

 DRIFTSRESULTAT  (7 520 000)  (7 520 000)  (6 030 000)

 Finansposter 
 Finansinntekter  570 000  70 000  500 000  685 000 
 Overført Bergen Næringsråd  7 500 000  (7 500 000)
 Verdiendring markedsaktiva  8 500 000  8 500 000  7 500 000 
 Finanskostnader  (50 000)  (50 000)  (60 000)
 Sum finansposter  9 020 000  7 520 000  1 500 000  8 125 000 

 ÅRSRESULTAT  1 500 000  1 500 000  2 095 000
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Bergen Næringsråd Understøttelseskasse 
ÅRSBERETNING 2021

Formål og virke

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

Generelt 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2021 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 to kvinner og 
fire menn. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre 
miljø.

Eiendommen Formannsvei 29

Etter anbefaling fra styre i Understøttelseskassen ble det 
i 2020 besluttet på ordinær generalforsmaling i Bergen 
Næringsråd at eiendommen skulle selges.

Dette med bakgrunn i at den ikke lengre tjente 
opprinnelige formål.

I samarbeid med WPS Næringsmegling og advokatfirma 
Thommessen, ble bygget 1. oktober solgt for NOK 70 
millioner.

Understøttelseskassens fond

Den vesentlige delen av driftsmidlene var bundet opp  
i eiendommen Formannsvei 29. 

Ved salg av bygget ble gevinsten tillagt 
Understøttelseskassens fond.

Understøttelseskassens fond har et resultat på  
kr 50.214.502 og egenkapitalen er på kr 74.445.165. 

Styret igangsatte prosess med å vurdere ny forvalter av 
midlene, etter salget av bygget. Forvalter ble valgt i januar 
2022.

Utdelinger

Det ble vedtatt å gå sammen med BN Fellesfond for 
sosiale formål og BN Fellesfond for utdanning om felles 
utdeling, totale utdelinger ble på kr 570.000

Understøttelseskassen sin andel ble fordelt slik

Beboere i Formannsvei 29 116.500
KIL Fond Bergen Omegn   73.500
Medseilere One Ocean Expedition        70.000

Fremtidsutsikter

Styret har som hovedoppgave å sikre en fornuftig 
avkastning av legatets midler. Dette skjer i dag ved at 
fondets midler blir plassert med tilfredsstillende sikkerhet 
i henhold til de krav som stilles i legatets lover. 

Styret vil fortsette dialogen med BN interne fond for 
å finne felles prosjekter for fremtidige utdelinger som 
tilfredsstiller formålet i vedtektene.
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2021 – RESULTATREGNSKAP

  Noter  2021  2020 

 Leieinntekter  2 500 275  3 723 456 
 Annen inntekt  125 838 
 Gevinst ved salg Formannsvei 29  49 788 734 
 Sum driftsinntekter  52 289 009  3 849 294 

 Vaktmester  237 413  313 855 
 Strøm, varme  94 962   -9 267 
 Vedlikehold  277 481  452 791 
 Andre driftskostnader bygg  223 137  344 449 
 Kommunale utgifter  203 686  272 319 
 Assuransepremier  87 346  104 551 
 Sekretariat BN  254 034  252 841 
 Revisjon  3  41 688  73 726 
 Andre adm. kostnader  3  273 605  48 375 
 Utdelinger  253 453  256 387 
 Avskrivninger  4  379 733  506 307 
 Tap på fordringer  167 441  19 616 
 Sum driftskostnader  2 493 978  2 635 949 

 DRIFTSRESULTAT  49 795 031  1 213 345 

 Finansinntekter 2  462 480  155 444 
 Finanskostnader  43 010  149 618 
 Netto finansresultat  419 471  5 826 

 ÅRSRESULTAT  50 214 502  1 219 171 

 Årsoppgjørsdisposisjoner 
 Overført fra/til egenkapital  6  50 214 502  1 219 171 

 SUM DISPONERT  50 214 502  1 219 171
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2021 – BALANSE 

 Noter  2021  2020 

 EIENDELER
 Varige driftsmidler
 Bygget Formannsvei 29  19 530 153 
 Sum varige driftsmidler  4  19 530 153 

 Sum anleggsmidler  19 530 153 

 Finansielle omløpsmidler
 Plasseringer Holberg Forvaltning 2  3 069 971  2 703 547 
 Sum finansielle omløpsmidler  3 069 971  2 703 547 

Fordringer
 Utestående leieinntekter  10 008   -17 950 
 Andre fordringer  29 796  295 750 
 Sum fordringer  39 804  277 800 

 Bankinnskudd, kontanter o.l.  71 335 390  6 317 786 
 Sum omløpsmidler  71 375 194  6 595 586 
 SUM EIENDELER  74 445 165  28 829 286
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Bergen 31. desember 2021 / 14. mars 2022

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse  
Årsregnskap 2021 – EGENKAPITAL OG GJELD

 Noter  2021 2020

 Grunn kapital  1 054 926  1 054 926 
 Bunden kapital  3 656 555  3 656 555 
 Fri kapital  69 733 684  19 519 182 
 Sum egenkapital  6  74 445 165  24 230 663 

 Annen langsiktig gjeld
 Langsiktig gjeld  5  3 700 000 
 Sum annen langsiktig gjeld  3 700 000 

 Kortsiktig gjeld
 Leverandørgjeld  166 385 
 Annen kortsiktig gjeld  732 238 
 Sum kortsiktig gjeld  898 623 
 Sum gjeld  4 598 623 
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  74 445 165  28 829 286

Kenneth Nilsen
Styreleder

Tor Fredrik Müller
Styremedlem

Arild Kolltveit
Styremedlem

Eva Løkeland Lerøy
Styremedlem

Lisbet K. Nærø
Styremedlem

Anders Skjævestad
Styremedlem
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Bergen 31. desember 2021 / 14. mars 2022

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – Årsregnskap 2021
NOTER REGNSKAP 2021

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.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, 
som er klassifisert som omløpsmidler, inngår i en 
handelsportefølje med henblikk på videresalg, 
omsettes på børs, autorisert markedsplass, og har god 
eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på 
balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste 
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på 
balansedagen. 

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 – Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8

Eiendel Virkelig verdi
Periodens  

verdiendring/ renter
HolbergForvaltning 3 069 971 366 424
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NOTE 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader mv.  

Det er ingen ansatte

Styrehonorar for 2020 er utbetalt med kr 25.000 til styreleder. Det avsettes ikke styrehonorar for 2021.

Revisor

Godtgjørelse til BDO AS for revisjon for 2021 utgjør 41.687,50.

NOTE 4 – Varige driftsmidler.

Formannsvei 
29

Ombyggings 
prosjekt

Rehabilitering 
Leiligheter Varmeanlegg Parkering  Sum 

Anskaffelseskost 01.01.21  4 165 001  11 379 055  4 307 560  2 135 477  1 135 097  23 122 190 
Tilgang i løpet av året
Avgang i året  -4 165 001  -11 379 055  -1 360 515  -1 876 936  -368 906  -19 150 413 
Anskaffelseskost 31.12.21  2 947 045  258 541  766 191  3 971 777 
Årets avskrivninger  249 607  44 994  85 132  379 733 
Samlede av og nedskrivinger  2 947 045  258 541  766 191  3 971 777 
Bokført verdi 31.12.21 0 0 0 0 0 0

NOTE 5 – Langsiktig gjeld

Långiver Saldo 31.12.21 Saldo 31.12.20
BN Kapitalfond av 2016 0  3 700 000
Sum 0  3 700 000 

NOTE 6 – Egenkapital 

 Grunn kapital  Bunden kapital  Fri kapital  Sum kapital
Egenkapital 1.1.2021  1 054 926  3 656 555  19 519 182  24 230 663 
Årets resultat  53 801  50 160 701  50 214 502 

Egenkapital 31.12.2021  1 108 727  3 656 555  69 679 883  74 445 165

tel:001 11 379 055
tel:001 -11 379 055
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – Budsjett 2022

 Budsjett 2022  Budsjett 2021 
 Driftsinntekter 
 Leieinntekter  3 740 000 
 Sum driftsinntekter  3 740 000 

 Driftskostnader 
 Driftskostnader bygg  2 110 000 
 Administrasjonskostnader 250 000  292 500 
 Utdelinger 1 250 000  250 000 

 Sum driftskostnader 1 500 000  2 652 500 

 DRIFTSRESULTAT (1 500 000)  1 087 500 

 Finansposter 
 Finansinntekter 1 500 000  150 000 
 Finanskostnader  (110 000)
 Sum finansposter 1 500 000  40 000 

 ÅRSRESULTAT 0  1 127 500
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Innstillinger 2022

Nina Sandnes Jan Thore Urheim Ole Lund

Bergen, 28. mars 2022

Medlemsmøte om regionens 
utvikling og muligheter  

kl 14.00-16.30

TIL BEHANDLING

1. Bergen Næringsråd 
• Styrets beretning 2021
• Årsregnskap 2021 - med 

revisjonsberetning og 
kontrollkomitéens uttalelse

• Honorar til styret   
 
Understøttelseskassen  

• Styrets beretning 2021
• Årsregnskap 2021 – med 

revisjonsberetning 
• Fonds under foreningens 

administrasjon 

2. Budsjett 2022

3. Kontingent 2023

4. Valg 

Alle deltakere må melde seg på 
innen søndag 24. april 2022 kl.10 
via Bergen Næringsråd nettside: 

bergen-chamber.no/arrangementer/

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

2022 
 

Onsdag 25. april  
kl 17.00 

Kulturhuset, 
Vaskerelven 8

Bergen, 14. mars 2022

Styret i Bergen Næringsråd

PÅMELDING

SAK 1: Styrets beretning - Årsregnskap 2021 

Det vises til sidene foran i årsmeldingen med følgende innhold: 

Bergen Næringsråd 
• Styrets beretning 2021 
• Årsregnskap, balanse og noter 2021 
• Spesifikasjoner av resultatregnskap 

og balanse 2021 
• Revisjonsberetning 2021 
• Budsjett 2022 
• Fonds under foreningens 

administrasjon 

Understøttelseskassen 
• Styrets beretning 2021 
• Årsregnskap, balanse og noter 2021 
• Revisjonsberetning 2021 
• Budsjett 2022 

Honorar til styrets medlemmer  

Det foreslås at honoraret står 
uforandret med følgende satser:  

Honorar
Styreleder     kr 110 650    
Nestleder      kr   54 750 
Til hvert at de øvrige 
styremedlemmene kr   34 050 

Revisjonsberetning fra BDO er inntatt 
i årsberetningsheftets regnskapsdel.

Innstilling: 

Generalforsamlingen godkjenner de 
fremlagte regnskap og beretninger. 

Generalforsamlingen godkjenner 
forslag til styrehonorar for 2022.

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 
2021 og disponibel kapital. I henhold 
til oversikten er midlene disponert som 
foreskrevet. 

https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/
https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/
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SAK 2: Budsjett 2022 

Styrets forslag til budsjett for 2022 
fremgår av regnskapsoppstillingen 
på side 26.  

Innstilling: 

Generalforsamlingen slutter seg til 
det fremlagte budsjett for 2022. 

SAK 3: Kontingent 2023 

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 2022.  

SAK 4: Valg 

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

Valgkomitéen har bestått av:  
• Ole-Eirik Lerøy - leder 
• Magne Stunner 
• Lisbet K. Nærø 
• Jorunn Nerheim 
• Stine Sofie Grindheim 

Valgkomitéen har gitt følgende 
innstilling: 

Styret: 

2 medlemmer står på valg 
• Petter Ole Jakobsen 
• Synnøve Aksdal 

Katrine Trovik, Peggy Krantz-
Underland, Per Grieg, Gard 
Kvalheim og Tor Instanes står ikke 
på valg 

Valgkomitéen foreslår følgende valgt 
som styremedlemmer for 2 år: 

• Synnøve Aksdal, Daglig leder 
Aksdal Marked - gjenvalg 

• Håvard Saunes Myklebust, Leder 
Fonn Group - ny 

Valg av styreleder:    
Som styreleder foreslås 

• Katrine Trovik 

Styreleder skal iht. vedtektene 
velges for ett år av gangen 

Valg av nestleder:   
Som nestleder foreslås 

• Tor Instanes 

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

Kontrollkomité:   

Ole Lund stiler ikke til gjenvalg. 

Som nytt medlem foreslår 
valgkomiteen: 

• Trym Jacobsen 

Det foreslås gjenvalg på Jan Thore 
Urheim og Nina G. Sandnes 

Kontrollkomiteen har en 
valgperiode på ett år. 

Revisor 

Revisor velges for ett år av gangen. 
Det foreslås gjenvalg av BDO. 

Valgkomité: 

Valgkomitéens medlemmer har en 
valgperiode på ett år.  

I år går Magne Stunner ut av 
komiteen.  

Som nytt medlem foreslår 
valgkomitéen: 

• Petter Ole Jakobsen  

Det foreslås gjenvalg på Ole 
Eirik Lerøy, Lisbet K. Nærø, Jorunn 
Nerheim og Stine Sofie Grindheim.

Bergen, 14. mars 2022
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Besøksadresse  
Olav Kyrresgate 11 
5014 Bergen

firmapost@bergen-chamber.no 
www.bergen-chamber.no
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