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Årsberetning for året 2020 
 

18. januar 2021 
 

Styrets sammensetning: 

Laila Ryvænge (styreleder) 

Odd Rune Nærsnes (nestleder) 

Therese M. Gjessvåg  

Torleiv Sandvik (økonomiansvarlig) 

Michelle Nævra (økonomiansvarlig) 

Thomas Brekke (styremedlem) 

Eirik Wiik (styremedlem) 

Peer Firing Hansen (styremedlem) 

Hans-Christian Auensen (varamedlem) 

Cathrine Aashamar (varamedlem) 

Karl Jørgen Tofte (fast observatør fra Horten kommune) 

 

Daglig leder: 

Sølvi Foss 

 

Valgkomité:  

Linn Fagerberg 

Max Jarle Tangen 

Rino Jørgensen 

 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter. Det ble behandlet 92 saker gjennom 2020. Styret har vedtatt 

styreinstruks og instruks for daglig leder.  

 

Fysiske møter 8 

Styremøter på teams 2 

Styremøter på telefon 2  

 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på -77 322,- mot et budsjettert overskudd på 16 000,- Det 

var for 2020 budsjettert med økt omsetning/økt antall medlemmer, med samlet driftsinntekt på 

1 550 000,- Dette lot seg ikke innfri, grunnet i all hovedsak knyttet til situasjonen rundt Covid-19. 
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Samlet driftsinntekt for 2020 endte på 1 176 329,- Horten Næringsforum søkte om økonomisk 

bistand fra Horten kommune våren 2020. Et enstemmig kommunestyre bevilget kroner 255 000,- i 

ekstra driftsstøtte. Dette var helt avgjørende for at vi kunne fortsette vårt arbeid våren 2020.  

 

Da det ble klart at det ikke var mulig å nå planene om vekst, har styret og daglig leder likevel bevart 

god kostnadskontroll. Det var budsjettert med driftskostnader på 1 550 000,- men driftskostnader er 

redusert ned til 1 268 554,-  

Sum driftsinntekter for 2020 er 39 237,- høyere enn driftsinntekter for 2019. Og driftskostnader 2020 

er 218 328,- lavere enn for 2019.  

 

 

Aktiviteter 

 

I et år hvor mye ble annerledes, måtte vi underveis justere på våre planlagte aktiviteter. Vi måtte 

finne trygge alternativ til fysiske møteplasser, og samtidig opprettholde et godt aktivitetsnivå og sikre 

tilgjengelighet for våre medlemmer:  

 

Næringsfrokoster 

Planlagte næringsfrokoster i mars, mai og november måtte avlyses. Resterende ble gjennomført som 

planlagt:  

Måned Tema Type Bidragsytere 

Februar Tydelighet Fysisk møte Geir Aker 

September Hva nå, Horten? Fysisk møte Partiledere 

September Bærekraft Fysisk møte og 

digital sending 

Tufte Gård/Tufte Wear 

 

Bistand til bedrifter 

Da næringslivet opplevde nedstenging fra 12. mars, ble det raskt klart for oss at vi måtte bistå de som 

var rammet hardest. Derfra og fremover ble fokuset vårt på å støtte hele næringslivet i det som fra 

uke til uke var en mer og mer usikker tilværelse. Vi valgte å tilby bistand til alle bedrifter, uavhengig 

av medlemskap. Vi alle måtte alle omstille oss i rekordfart. I denne perioden hadde vi en tett dialog 

og samarbeid med NAV Horten og med Horten kommune. Vi la vekt på å formidle informasjon, gi 

praktisk hjelp til søknader, og være en samtalepartner og støttespiller for de som var alene om 

vanskelige avgjørelser. Horten Næringsforum har bistått med å fylle ut søknader til ulike 

kompensasjonsordninger og veiledet ved permittering/omstilling.  

 
Fagdag for digitalisering av handel 
I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge inviterte vi i august til aktuell og fremtidsrettet «fagdag 
for digitalisering av handelen» Invitasjonen gikk til alle våre medlemsbedrifter innen varehandel.  
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Handle lokalt Horten 

Den tradisjonsrike superlangdagen måtte utgå denne sommeren. Horten Næringsforum tok initiativ 

til Facebook-siden «Handle lokalt Horten» som vi har holdt vedlike gjennom hele året. Siden 

inneholder info fra handel, servering og tjenestetilbydere. Som en erstatning for årets superlangdag 

ble det en hel uke med «Handle lokalt, Horten» Vi sponset annonsering, gratis materiell for 

markedsføring, produksjon av film og utdeling av gavekort til kunder som handlet lokalt denne uken.  

I september gjentok vi suksessen, og Horten Næringsforum koordinerte en ny uke med fokus på å 

handle lokalt. Også her produserte vi materiell og sikret annonsering.  I oktober bisto vi på «Spis 

lokalt, Horten» - her sponset og delte Horten Næringsforum ut gavekort til kunder som spiste ute. I 

desember tok Horten Næringsforum initiativ til en egen julekalender for Horten. Sammen med 

senterne på Horten Handelspark, Linden, Torggården, Vektergården og Sjøsiden finansierte vi 24 

gavekort pålydende 500 kroner. Horten Næringsforum delte hver dag i desember ut et gavekort til 

kunder som handlet lokalt.  

 

Skolebesøk  

I oktober besøkte Horten Næringsforum og Horten kommune alle byens ungdomsskoler. Her møtte 

vi ferske 8. klassinger, og snakket om valgene de skal ta de nærmeste årene. For mange elever er det 

vanskelig å vite hva man skal velge av studier, og for oss er det viktig å formidle at vi trenger alle 

typer jobber i en kommune. Horten Næringsforum har også etablert kontakt med Horten 

Videregående skole. De har hatt et ønske om et tettere samarbeid med næringslivet for å få flere 

ungdommer ut i praksis/lærlingeplasser.  

 

Made in Horten 

Made in Horten er et samarbeid mellom Horten kommune og Horten Næringsforum. I år måtte vi 

finne et trygt alternativ til fysisk messe. Årets Made in Horten ble todelt. Det var en konferanse, som 

var samarbeid mellom Horten Kommune, Gjengangeren og Horten Næringsforum. På 

Artilleriverkstedet fikk 50 gjester oppleve en formiddag med flere foredrag om autonome systemer, 

og hvorfor dette er vårt neste industrieventyr. Konferansier Torgeir Lorentzen ledet arrangementet 

og påfølgende paneldebatt. Hele konferansen ble streamet direkte, og mer enn 300 seere fulgte med 

på arrangementet på nett. 

I tillegg laget Horten Næringsforum en digital utstilling, hvor vi presenterer bedrifter og mennesker 

med base i Horten. Utstillingen ligger tilgengelig på www.madeinhorten.no / 

https://www.madeinhorten.no/digital-utstilling/ 

Gjennom det kommunale næringsfondet fikk vi på tampen av året tildelt 30 000,- for å jobbe videre 

med prosjektet «Jobben min.» Planen vår er å synliggjøre mange av de flinke folkene som holder i 

gang næringslivet i Horten.  Horten Næringsforum har gjort klart en rekke intervjuer og fortsetter 

arbeidet i 2021.   

Hortenlove   

Horten Næringsforum og Horten kommune har hatt en dialog om driften av HortenLove. Horten 

Næringsforum er sammen med Horten kommune fortsatt medeier i HortenLove-foreningen. Et 

enstemmig styre i Horten Næringsforum stemte for at Horten kommune kan drifte HortenLove, og at 

de etablerte en prosjektstilling (oppstart 1. desember 2020) med tittel attraksjonsbygger i 

https://www.hortennaringsforum.no/nyheter/superlangdag-2020/
https://www.madeinhorten.no/konferanse/
https://www.madeinhorten.no/digital-utstilling/
http://www.madeinhorten.no/
https://www.madeinhorten.no/digital-utstilling/
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kommunen. Horten Næringsforum sitter i styret til HortenLove, og samarbeider tett med 

prosjektarbeider  

 

2021: Revidering av strategi 

I 2015 utarbeidet Horten Næringsforening en strategi for perioden 2016-2020. Nå er det på tide å 

utarbeide en revidert strategiplan. Vi vil i samarbeid med medlemmer og det nye styret iverksette 

arbeidet våren 2021, slik at vi i fellesskap kan sette en ny overordnet og langsiktig målsetning for 

Horten Næringsforum.  

 

 

Horten, 19. januar 2021 

For styret 

 

Laila Ryvænge 

Styreleder 


