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ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2022 
 

 

Styrets sammensetning: 

Sølvi Foss (styreleder) 

Torleiv Sandvik (økonomiansvarlig) 

Michelle Nævra (økonomiansvarlig) 

Thomas Brekke (styremedlem) 

Bjørn Olav Vold (styremedlem) 

Karoline Alice Idås (styremedlem) 

Peer Firing Hansen (styremedlem) 

Daniel Dahlbo (styremedlem)* 

Tiril Sægrov (varamedlem) 

Karl Jørgen Tofte (fast observatør fra Horten kommune) 

 

*Daniel Dahlbo fratrådte som styremedlem i november 2022 etter eget ønske.  

 

Info om daglig ledelse 

Arbeidende styreleder erstattet funksjonen med daglig leder hele perioden. Mette Rosenvinge 

Kolderup ansvarlig for drift og medlemmer frem til 31. oktober 2022. Karoline Alice Idås fra 1. 

november 2022 

 

Valgkomité:  

Rino Jørgensen 

Therese Gjessvåg 

Kirsten Henriksen 

 

Styremøter 

Det er avholdt 13 styremøter i 2022. Møtene har vært en kombinasjon av fysiske møter og teams.   

 

Medlemmer 

Horten Næringsforum har 202 medlemmer pr 31. desember 2022.  

 

Økonomi 

Info fra årsberetning 2022: Regnskapet for 2021 viste et overskudd på 202 622,- mot et budsjettert 

overskudd på 2300,- Resultatet skyldes at Horten Næringsforum fikk tilført noe støtte fra Horten 

kommune samt avlysninger av arrangement, slik at budsjetterte kostnader ikke ble benyttet. Horten 

Næringsforum tok derfor med 215 000,- av «ikke benyttede midler» for 2021 videre inn i budsjettet for 

2022, slik at pengene likevel blir brukt til det formål som de opprinnelig var øremerket til. I tillegg ble 

det besluttet å benytte 100 000,- fra sperret konto på handel, samlet sum disponibelt 315 000,-   

 

På bakgrunn av dette ble derfor budsjettert med et underskudd på 281 558,- for 2022.   
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Resultatet for 2022 viser et underskudd på -323 723,- Horten Næringsforum har 30 000,- til gode hos 

Horten Kommune. Dette er en utbetaling fra kommunalt næringsfond som er forsinket, og som skulle 

vært inntektsført i 2022. Reelt underskudd er derfor 293 723,-  

 

For 2022 ble det budsjettert med driftsinntekter på 1 205 167,- Samlede driftsinntekt for 2022 ble 

1 288 523,-   

 

For 2022 ble det budsjettert med driftskostnader på 1 502 525,- Samlede driftsutgifter for 2022 ble 

1 612 246,- Utgifter innleie av personell er holdt innenfor budsjett, men det er brukt noe mer penger på 

markedsføring, bankgebyr og regnskapstjenester. I tillegg ble det arrangert gratis julefrokost for 

medlemmer og det ble produsert en «hjem til jul» kampanje. Det kom også noe ekstra 

administrasjonsutgifter i forbindelse med oppstart av ny daglig leder.  

 

Aktiviteter 

I 2022 var det igjen mulig å planlegge for fysiske arrangement etter to år med mange restriksjoner. 

Året startet med en digital næringsfrokost i mars, og deretter har det vært gjennomført fysiske 

næringsfrokoster i mars, mai, september, oktober og november. Våre næringsfrokoster har vært 

gjennomført i samarbeid med Horten kommune.  

 

MARS STRATEGISK AREALPLAN DIGITAL 

NÆRINGSFROKOST 

MARS INNOVATIVE ANSKAFFELSER FYSISK NÆRINGSFROKOST 

MAI EKSPERTBISTAND OG TEAM FYSISK NÆRINGSFROKOST 

SEPTEMBER BLI BEDRE KJENT MED 

ORDFØRERKANDIATER 

FYSISK NÆRINGSFROKOST 

OKTOBER MADE IN HORTEN FYISISK 

NÆRINGSFROKOST 

NOVEMBER REKRUTTERING OG 

FREMTIDENS ARBEIDSTAKERE 

FYSISK NÆRINGSFROKOST 

 

Årene med pandemi gjorde oss mer vant til digitale møteplasser. Derfor har Horten Næringsforum 

valgt å fortsette med webinarer som et tilbud om kompetanseutvikling for våre medlemmer. Under 

overskriften «Tid for kunnskap» har vi gjennomført jevnlige samlinger for våre medlemmer.  

Superlangdag 50 år 

Den tradisjonsrike superlangdagen feiret i 2022 jubileum. Horten kommune bidro med tilskudd på 

70 000,- og gårdeiere bidro med 40 000,- for å få til ekstra med underholdning på torget. Den første 

torsdagen i juli fylte vi igjen sentrum med boder, publikum og underholdning på torvet.  

 

I tillegg til Superlangdag har vi gjennomført egne «handle lokalt» tiltak. Vi har sponset annonsering, 

gratis materiell for markedsføring, og delt ut gavekort til kunder som handlet lokalt denne uken.  

 

Made in Horten 

Årets Made in Horten ble arrangert 21- oktober 2022. Dagen startet med en næringsfrokost i regi av 

Horten kommune. Selve utstillingen ble åpnet av ordfører klokken 10 og gjennom dagen var messen 

svært godt besøk av bedrifter, studenter og privatpersoner. Nytt av året var et samarbeid med 

Electronic Coast om gjennomføring av et Hackathon, hvor studenter i team jobbet sammen i en 

fastsatt tidsramme. Målet med Hackathon er å utvikle nye produkter/verktøy/funksjoner og på slutten 

av dagen ble en vinner kåret. Årets Made in Horten ble deretter avsluttet med felles after party.  

https://www.hortennaringsforum.no/nyheter/superlangdag-2020/
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Jul i Horten 

I november 2022 kunne Horten Næringsforum igjen ønske velkommen til nissetog og julegrantenning, 

et arrangement som for mange i Horten markerer starten på julehøytiden.  

 

I 2021 samlet Horten Næringsforum inn penger til juletrær og julelys i Storgata. For 2022 hadde vi 

7724,- kroner satt av til dette formålet. Disse pengene ble brukt for å kjøpe inn mer lys for julen 2022.  

 

Næringspolitikk 

Horten Næringsforum har tatt initiativ til flere dialogmøter med Horten kommune. Det har vært et 

dialogmøte for serveringsbransjen og på slutten av året var det også et dialogmøte for de minste 

bedriftene.  

 

Horten Næringsforum har sendt inn høringsinnspill på kommuneplanens arealplan, og 

kommunedelplan for sentrum.  

 

HortenLove 

Arbeidet med HortenLove ble evaluert i 2022. Horten Næringsforum og Horten kommune har i 2022 

gjennomført en eierprosess for å diskutere hvordan arbeidet med attraktivitetsbygging best kan 

organiseres og finansieres i fremtiden. Arbeidet har hatt et bredt fokus der det er lagt til grunn 

målsettinger og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, Horten kommunes 

kommunikasjonsstrategi 2021-2024, Strategisk Næringsplan 2022-2030, Horten kommunes Kulturplan 

2020-2024, HortenLove foreningens formål og strategi, Horten Næringsforums formål og strategi og 

avtalen med Visit Vestfold. 

Horten Næringsforum og Horten kommune ble enige om at fremtidig organisering bør bygge videre på 

arbeidet og strategiene til HortenLove-foreningen, men med større involvering av øvrige interessenter 

for å styrke gjennomføringskraften og skape mulighet for fortsatt og økt finansiering 

Som en konsekvens av dette ble Horten Næringsforum og Horten kommune enige om at HortenLove 

foreningen legges ned fra 31.12.2022. Foreningen ble erstattet av en ny modell for 

attraktivitetsbygging, med følgende rammer.  

• Horten kommune og Horten Næringsforum skal fortsette å samarbeide om 

attraktivitetsbygging 

• Horten kommune v/kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling får hovedansvaret for 

fremtidig attraktivitetsbygging og merkevaren Horten. Hovedfokus vil være utforming av 

kreative markedsføringskampanjer, digital markedsføring og ulike aktivitetskampanjer. 

Attraktivitetsbygger som fra 1. juni 2022 er fast ansatt i kommunalområdet Kultur og 

samfunnsutvikling under næring, vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. 

• Horten Næringsforums næringslivsrepresentanter i styret i HortenLove foreningen har i hele 

perioden siden starten i 2017 bidratt sterkt med sin markedsføringskompetanse og hatt stor 

betydning for det arbeidet som er gjort for å styrke attraktiviteten til Horten. Samarbeidet med 

Horten Næringsforum og næringslivet skal i den nye modellen erstattes av et «råd for 

merkevaren Horten» med representanter fra hjørnestensvirksomheter, 

næringslivsorganisasjoner, utdannelsesinstitusjoner, frivillige organisasjoner, innbyggere og 

kommunen.  

• Hovedtyngden av deltagerne skal bidra med finansiering og inneha relevant erfaring og 

kompetanse innen markedsføring og merkevareutvikling. Dette skal sikre en større og bredere 

koordinering og involvering fra aktuelle interessenter og økonomiske bidrag fra næringslivet.  

• Horten Næringsforum og Horten kommune vil i felleskap sikre en god prosess for etablering 

av det nye rådet. 
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Daglig ledelse  

I september 2021 ble Mette Rosenvinge Kolderup ble leid inn som konsulent for Horten Næringsforum 

I mars 2022 ble det besluttet at funksjonen som daglig leder skulle erstattes med at styreleder gikk inn 

i en rolle som arbeidende styreleder, og at Mette skulle ta ansvar for medlemmer og aktiviteter.  

 

Avtalen med Mette var tidsbegrenset, og utløp 31. oktober 2022. Mette avslutter derfor sitt oppdrag for 

Horten Næringsforum i oktober i henhold til avtale. I november 2022 ble styret enige om at Karoline 

Idås skulle ta ansvar for drift og aktiviteter i en tidsbegrenset periode.  

 

Strategisk plan 

Styret har hatt foreningens strategi oppe på flere styremøter, og det er enighet om å sette en ny 

strategi for perioden 2023-2025. Ved utløpet av 2022 har styret definert tre strategiske mål som våren 

2023 skal konkretiseres i aktiviteter, delmål og vurdering av ressurser:  

 

 

1. Horten Næringsforum skal befeste sin posisjon som den ledende møteplassen og være et 

bindeledd for næringslivet i Horten kommune 

2. Horten Næringsforum skal være aktiv i næringspolitiske saker 

3. Horten Næringsforum skal bidra til aktiviteter som sikrer et levende og bærekraftig næringsliv 

 

 

Fremtidsutsikter 

Det er nå gjort en avtale om at Karoline Alice Idås går inn som daglig leder med virkning fra 1. mars 

2023. Stillingen er tidsbegrenset og har en varighet frem til 30. juli 2024. Horten Næringsforum har lagt 

ambisiøse planer for 2023, med en betydelig økning i aktiviteter. Det legges opp til flere 

arrangementer som er skreddersydd for våre medlemmer, og daglig leder planlegger å utvikle flere 

underutvalg og nettverksgrupper. Hjemmeside er oppgradert, og det er etablert jevnlige nyhetsbrev til 

medlemmer. Det er en målsetning om økning i antall medlemmer, og at flere aktiviteter skal generere 

inntekter.  

 

 

 

 

 

 

1. februar 2023 

For styret 

 

 

Sølvi Foss 

Styreleder 


