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Executive master of management

Ta en fleksibel master innen ledelse

usn.no/lederutdanning

 > Organisering, samspill og ledelse 15 stp

 > Digitalisering og ledelse 15 stp

 > Økonomistyring 15 stp

 > Prosjektledelse 15 stp

Du kan velge mellom 14 emner. 
Vi tilbyr fdisse med oppstart fra høsten av:  

Executive master of management
Ta lederutdanning i kombinasjon med jobb. Studiet kobler erfaringen  
din fra arbeidslivet sammen med kunnskap på høyt akademisk nivå,  
i en master som gjør deg rustet for fremtidens utfordringer.

Du kan velge å søke opptak til hele  
masterutdanningen, eller opptak til et enkeltemne.

Scan qr-koden  og les mer
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Kjære medlemmer!

Først vil jeg berømme alle medlemsbedrifter for den 
innsatsen dere har lagt ned gjennom 2 år med pan-
demi. Jeg vet det har vært utfordrende og krevende 
for mange av dere. Vi er heldige som bor i Norge, og 
mange virksomheter har også levert «all time high» 
i 2021. Det er vi takknemlige for og vi vet at det er  
resultat av stor innsats i denne perioden. Flere har 
opplevd mangel på råvarer, personellutfordringer og 
restriksjoner som har påvirket driften. Til tross for dette 
har vi fått rapporter på at Grenland har bedre utvikling 
enn landet ellers, tilflyttingen er økende og vi har til og 
med fått Statens pris for Attraktive Byer! 

I 2021 har det vært høy aktivitet i foreningen til tross 
for restriksjoner. Det har blitt mange møter, både  
fysiske og digitale, og for første gang i foreningens  
historie måtte generalforsamlingen – den 134. i rekken -  
gjennomføres digitalt. I tillegg til månedlige medlems-
møter, var vi med å arrangere flere digitale frokost-
møter med Bypakke Grenland, Green Network  
og kommunene. Alt dette kan du lese mer om i års-
meldingen. 

Grenland Næringsforening har gjennom pandemien 
vært kommunenes forlengede arm og informasjons- 
kanal til næringslivet om støtteordninger og restriksjons- 
endringer. Vi har hatt tett dialog med administrasjon  
og politikere i fylket og Grenlandskommunene.  
Grenlands næringsliv er i bevegelse, og vi ser behov 
for en næringsforening som ivaretar næringslivets  
interesser  og rammevilkår.

Året ble også brukt til implementering av handels- 
kammertjenestene og nå er Grenland Chamber 
of Commerce en integrert del av vår virksom-
het. Alt dette hadde ikke vært mulig uten å doble  
organisasjonen med en fulltidsstilling fra 1. januar 2021 
- og med Gunnar på laget står vi nå bedre rustet til 
hverdagens mange oppgaver og saker.

Foreningen har vokst med rekordmange nye 
medlemsbedrifter i 2021! Noen medlemmer har falt ut 
som følge av nedleggelser og sammenslåinger, men 
svært få av andre årsaker. På slutten av 2021 telte vi  
 

etter opprydding og overgang til nytt medlemssystem, 
i overkant av 460 medlemsbedrifter, og har som mål å 
runde 500 i løpet av 2022. 

Vi ser på Grenlands fremtid med optimisme og ser 
med glede på alle investeringene som planlegges i vår  
region. Skal vi få til alt vi drømmer om, kommer  
Grenland Næringsforening alltid til å følge vår grunn- 
regel: SAMARBEID – SAMARBEID – SAMARBEID.   

Til sist vil jeg oppfordre medlemsbedrifter og ansatte til 
å framsnakke regionen, og avslutter med et lånt sitat av 
G. M. Verity: Samarbeid staves med to bokstaver: VI.

Vi er på god vei!

Mette Sannerholt Andersen, 
daglig leder

1. Konstituering, valg av møteleder, 
godkjenning av innkalling, valg av 2 
medlemmer til å signere protokollen

2. Årsmelding 2021 (side 7-13)
    Årsberetning Huskomitéen 2021 (side 43)

3. Årsregnskap med noter 2021 (side 23-33)

4. Fastsettelse av kontingent for 2023 (se side 43)

5. Valg

5 a. Valg av styre i GNF
Årets styre har bestått av:
Styreleder:    
• Christer L. Sørensen (på valg)

Nestleder:    
• Magnus Nilsen (på valg)

Styremedlemmer:    
• Svein Inge Forland (ikke på valg)
• Hans Rønning (ikke på valg)
• Yvonne Aasbø (ikke på valg)
• Linda Bolsøy Tveitan (på valg)
• Jacob Aasland (på valg)
• Lasse Kittilsen (på valg)
• Lene M Aas Thorstensen (på valg) 

 
Varamedlemmer:    
• Nr.1 Kristian Norheim (på valg)
• Nr.2 Skjalg Aasland (på valg)

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
Styreleder:     
• Skjalg Aasland, valgt for 1 år

Styremedlemmer:   
• Svein Inge Forland, ikke på valg
• Hans Rønning, ikke på valg
• Yvonne Aasbø, ikke på valg
• Jacob Aasland, gjenvelges for 2 år
• Lene M Aas Thorstensen, gjenvelges for 2 år
• Lasse Kittilsen, gjenvelges for 2 år
• Finn Flogstad, ny - velges for 2 år
• Julia M. Lindland, ny - velges for 2 år 

 
Varamedlemmer:    
• Nr.1 Kristian Norheim, gjenvelges for 1 år
• Nr.2 Sissel Merete Andersen, ny - velges for 1 år

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

5 b.  Valg av valgkomité
Årets komité har bestått av:  
• Jan Terje Olsen, leder (på valg)
• Tom Eigel Bratsberg Larsen (på valg)
• Marianne Hegna (på valg)

Styrets innstilling til ny valgkomité: Gjenvalg.

5 c.  Valg av revisor / revisors godtgjørelse
Valgt revisor er EY v/Fredrik 
Weholt Nordgård (på valg)
• Styrets innstilling: Revisor gjenvelges og revisors 

godtgjørelse fastsettes etter regning.

6. Honorar til styreleder
Valgkomitéen anbefaler for styret å fastsette 
et årlig honorar på kr 30 000 til styreleder.

Styrets innstilling til vedtak:
Styreverv i Grenland Næringsforening er ulønnet, 
men styreleder gis et styrehonorar på kr 30 000 per 
år med virkning fra neste styreperiode. 

Innkalling til GNFs 135. ordinære 
generalforsamling

Til behandling foreligger

Årets generalforsamling i Grenland Næringsforening avholdes 3. mai 
kl. 18.00 på Villa Fløyen. 

Etter avholdt generalforsamling og påfølgende medlemsmøte, serveres middag der - tradisjonen tro - 
laks og jordbær står på menyen. Invitasjon med innkalling og påmelding til middag sendes per e-post 
til alle medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen - i henhold til foreningens vedtekter.

Daglig leder 
oppsummerer
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Årsmelding 2021

Grenland Næringsforening ble en realitet i september 2017 etter fusjon mellom 
Porsgrunn- og Skien Næringsforening. Foreningen skal ivareta næringslivets 
rammevilkår avhengig av bedriftenes geografiske lokalisering, bransje og 
størrelse.

Vi har nok en gang tilbakelagt et annerledes pandemiår 
som for mange bransjer og medlemsbedrifter har vært 
krevende med gjentatte nedstengninger og redusert 
aktivitet. 
Etter forrige års erfaring med begrensning av fysiske 
møter, har vi – som resten av samfunnet - tilpasset oss 
nye arbeidsformer og digitale møteplasser. Foreningen 
har hatt høy aktivitet gjennom året, selv om ulike nas-
jonale og lokale forskrifter medførte stadige endringer  
om man kunne møtes fysisk eller ikke. 

Vi jobber hardt for å ivareta våre medlemmers  
interesser via høringsuttalelser og tilstedeværelse, 
og ved å sette aktuelle temaer på agendaen på våre 
medlemsmøter. Foreningen blir en stadig viktigere 
møtearena for Grenlands næringsliv, og vi har hatt  
rekordhøy deltakelse på medlemsmøtene gjennom 
året.

Foreningen har vært involvert i en rekke saker på 
næringslivets vegne. Disse sakene blir fulgt opp av 
daglig leder/administrasjon, foreningens styre og 
lokalutvalgene i hver kommune. Følgende nevnes; 

• Høringssaker, kommunale og regionale 
• Ivaretakelse av næringsinteresser på vegne av 

medlemmer (ad hoc saker)
• Videreføring av arbeidet med Skien 2020/2030 
• Ibsen 2028 - Utvikling av Skien som reisemål
• Deltakelse i Ressursgruppe Næring. Ressurs- 

gruppas mandat er å sikre næringslivets inter-
esser i hovedrevisjonen av Bypakke Grenlands 
handlingsprogram 2019-2025, og i en eventuell ny 
byvekstavtale mellom Grenland, Samferdsels- 
departementet og Kommunal- og moderniserings- 
departementet

• Deltakelse i Næringsalliansen – et samarbeids- 
forum for Grenland Næringsforening og nærings-
foreningene i Vestfold

• Samarbeid med NHO Vestfold og Telemark i  
relevante saker for næringslivet i Grenland

• Utgivelser av Dagens Næringslivs-magasinet, 
Powered by Telemark, i samarbeid med Powered 
by Telemark-prosjektet

• Overtakelse og implementering av handels- 
kammeret - Grenland Chamber of Commerce

• Samarbeid med Grenlandskommunene,  
Universitetet i Sørøst-Norge og andre aktører om 
blant annet distribusjon av viktig Covid-19 –  
informasjon, støtteordninger og undervisnings- 
tilbud.

• TV-Aksjonen Barn ikke brud
• Utsendelse av aktuelle støtteordninger for  

næringslivet (BIO-midler m.m.)
• LoPe – mikrointegrering
• Jury-medlem Mangfoldsprisen i regi av IMDi, 

Kunnskapsdepartementet
• Industriuka
• Medlemsblad
• Medlemsbesøk
• Handelskammertjenester

Hovedsamarbeidspartnere
Takket være gode hovedsamarbeidspartnere har vi  
anledning til å invitere til interessante medlemsmøter 
av høy kvalitet.

Etter historiske 4 år som foreningens hovedsamar-
beidspartner, takket vi av Skagerak Energi i desember. 
I 2022 ønsket vi for første gang to nye samarbeid-
spartnere velkommen; Aider og Tenden Advokatfirma. 
Vi gleder oss til et nytt spennende år for Grenland 
Næringsforening med dem på laget! 

Les og opplev de gode historiene på varden.no

Hver dag jobber vi for å gi deg 
ekte, nære og underholdende 
nyheter fra Telemark. 
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Møteaktivitet i 2021

Våren 2021 tillot ingen fysiske medlemsmøter grunnet 
pandemirestriksjoner, men vi erfarte at digitale møter 
var populære og fungerte bra. Fra høsten av ble det inn- 
imellom nedstengning også mulig med fysiske møter, 
og totalt gjennomførte vi en rekke møter i 2021. Under 
følger et kort resymé fra de fleste: 

14.01.21 Webinar om ny kompensasjonsordning

I samarbeid med KPMG inviterte vi til webinar om den 
nye kompensasjonsordningen som nylig var sluppet. 
Her framkom relevant og nyttig informasjon for de 
bedriftene som var sterkt berørt av korona og som 
kunne søke om støtte. Webinaret ble holdt av partner/
advokat i KPMG, Ole Jacob Angermo.

03.02.21 Green Network - Sirkulærøkonomi

Vi arrangerer Green Network-samlinger sammen med 
næringsforeningene i Vestfold. Årets første samling had-
de tema Sirkulærøkonomi. Lill-Torunn Kilde i Evig Grønn 
AS, Susie Jahren fra SINTEF, Lars Hogsrød i Alles Mil-
jø og Øystein Eriksen i Release, var foredragsholdere.  

03.02.21 Ekstraordinær Generalforsamling 
Starten på 2021 gikk med til å forberede overtagelsen 
av Skien Handelskammer. Da alle formalia var på plass, 
ble det avholdt digital ekstraordinær generalforsamling.  
Overtakelsen ble enstemmig vedtatt og prosessen 
med å gjennomføre overførselen av driften kunne  
igangsettes – med full driftsovertakelse fra april 2021.

02.03.21 Digitalt Medlemsmøte

For første gang gjennomførte vi et digitalt medlems-
møte. Dette i samarbeid med Tenden Advokatfirma, med 
direkte overføring fra deres lokaler i Tønsberg. Advokat/
partner Arnt Olaf Stillerud snakket om hvitvaskingsloven 
og dens relevans for våre medlemsbedrifter. Adm. dir. i 
Fritzøe/Treschow Eiendom, Petter Falkgård Andersen 
og Tobias Hofsøy presenterte prosjektet Sammen for 
livet. Det var fint å se mange ansikter igjen selv om det 
var per skjerm. Et digitalt møte kan ikke erstatte et fysisk 
møte, men vi tok med oss mange nyttige erfaringer.

23.03.21 Dialogmøte med Skien kommune

I samarbeid med Skien kommune avholdt vi digitalt  
dialogmøte der kommunens administrasjon og  
politikere redegjorde for siste nedstengning og  
besvarte spørsmål fra næringslivet. Fra kommunen 
stilte ordfører Hedda Foss Five, næringssjef Monika 
Lønnebakke, kommunedirektør Karin G. Finnerud og 
kommunalsjef for byutvikling, drift og kultur Geir H. 
Vale. Deltakelsen var god og spørsmål som ikke ble 
besvart direkte, ble besvart i etterkant.

14.04.21 Green Network – Grønne anskaffelser

Samarbeid i Grenland

Grenland Næringsforening har et godt samarbeid med  
kommunene, politisk og administrativt. Foreningen  
samarbeider også tett med NHO Vestfold og Telemark 
og næringsforeningene i Vestfold.

Samarbeid gir resultater – Attraktive Byer-prisen 
2021

Grenland Næringsforening ble invitert til å gi uttrykk 
for næringslivets stemme ved både statsråds- og ju-
rybesøk. Vår daglig leder, Mette Sannerholt Andersen,  
fortalte om den gode samarbeidsutviklingen Grenland 
har hatt - og at Grenland Næringsforening bidrar til å sam-
le næringsliv og beslutningstakere i regionen. Tvilling-
byene Porsgrunn og Skien slo ut 387 andre nominerte 
og vant Statens Attraktive Byer-prisen 2021 på grunnlag 
av samarbeid og hvordan byene har snudd en negativ 
trend. I september var det høytidelig prisoverrekkelse i  

Skien og Porsgrunn. Vi er stolte av å ha vært en del av  
prosessen, og ser på dette som en unik mulighet til å 
videreutvikle næringslivet i regionen. 

Fra 2021 er vi ett av Norges 14 handelskamre
Formell overtakelse av Skiens Handelskammer skjed-
de 1. januar, men praktisk overtakelse av handelskam-
mertjenestene var 6. april. Det medførte mye arbeid 
å fusjonere to gamle selskaper - ikke minst med å få 
alle formaliteter og godkjenninger på plass. Opplæring 
og autorisasjoner kom på plass i løpet av 1. kvartal. 
Likedan ble nytt markedsmateriell og informasjon til 
handelskammerkundene distribuert. 

Fra 6. april 2021 leveres handelskammertjenestene av 
Grenland Næringsforening og Grenland Chamber of 
Commerce ble implementert i logoen vår:

 

Flytting til nytt kontor
I juli flyttet vi kontoret 180 meter til Kunnskapsverk- 
stedet på Klosterøya og byttet adresse til Uniongata 18. 
Her holder vi til i praktiske lokaler i 2. etasje, i samme 
bygg som våre medlemmer Visit Telemark og HRL  
Entreprenør.
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Denne gangen var temaet Grønne anskaffelser. Saker 
som ble belyst var Hvilke grønne krav bedriftene kan 
bli møtt med og Hva skal man satse på for å vinne an-
budene? Foredragsholdere var Ine Charlotte Høyer, 
innkjøpsrådgiver i Lillestrøm kommune, Eva Iren 
Hansen, innkjøpssjef i Sandefjord kommune og Stein 
Erik Einstad, salgsdirektør i Kinnarps.

28.04.21 Miniseminar – Transport og Byutvikling

I samarbeid med Bystrategi Grenland, NHO Vestfold 
og Telemark og Vekst i Grenland, arrangerte vi digitalt 
miniseminar med hensikt å gi innspill til ny Bypakke. 
Her var både ledere i fylkeskommunen, byutviklings- 
sjef fra Skien og prosjektleder fra Porsgrunn, innledere. 
Et knippe næringslivsledere fra ulike bransjer hadde 5 
minutter hver til å gi et innblikk i deres behov og ønsker, 
og man kunne gi tilbakemelding via digitale svarknap-
per og spørsmål. Godt oppmøte og meget høyt engas-
jement! Som oppfølging ble det arrangert fem frokost-
møter i etterkant, med temaene: Fremtidens byutvikling 
og transport i Grenland, Verdiskapende fortetting i 
Grenland, Hvordan er trafikkbildet og reisestrøm i Gren-
land og hva kan vi påvirke, Ny rv 36 fra E18 til Skygge- 
stein – og Hva mener du bør med i neste Bypakke.

01.06.21 Generalforsamling

Opprinnelig møtedato i mai ble utsatt til juni grunnet 
smittevernrestriksjoner. Dessverre tillot ikke smitte- 
situasjonen et fysisk møte når dagen opprant, og det 
ble besluttet at den 134. ordinære generalforsamlingen 
måtte avholdes digitalt - for først gang i foreningens his-
torie. Etter gjennomføring av formell generalforsamling, 

presenterte Chief Economist Norway i Handelsbanken , 
Kari Due-Andresen, prognoser for gjenåpningen av Norge og 
Grenland. 

Valgene ble som følger:

STYRET:
Styreleder Christer L. Sørensen, gjenvalgt for 1 år

Styremedlemmer:
Magnus Nilsen, ikke på valg
Hans Rønning, gjenvalgt for 2 år
Linda Bolsøy Tveitan, ikke på valg
Jacob Aasland, ikke på valg   
Lene M Aas Thorstensen, ikke på valg
Lasse Kittilsen, ikke på valg
Yvonne Aasbø, valgt for 2 år
Svein Inge Forland, valgt for 2 år 

Varamedlemmer:
 1. Kristian Norheim, gjenvelges for 1 år
 2. Skjalg Aasland, valgt for 1 år

Valgkomitéens innstilling var enstemmig.

Valgkomité:
Jan Terje Olsen, leder, gjenvalgt for 1 år
Tom Eigel Bratsberg Larsen, gjenvalgt for 1 år
Marianne Hegna, valgt for 1 år

Revisor:
EY v/Fredrik Nordgård, gjenvalgt for 1 år

09.06.21 Green Network – Ta grep om plasten

Hvordan kan din bedrift spare både plast og penger, 
var temaet på dette webinaret. Kari-Lill Ljøstad i Grønt 
Punkt Norge redegjorde for hvilke krav som stilles for å 
få deres godkjenning. Gjennom langsiktig og dedikert 
arbeid kunne Ole Anton Bakke i Jotun vise til betyde-
lig besparelser i både penger og plast. Til sist hørte vi 
Bård Haug fra Spilltech presentere deres nye teknologi 
med søplesugere i vann. 

21.06.21 Møte med statsråd Nikolai Astrup

I forbindelse med Grenlands nominasjon til statens  
Attraktive byer-pris, ble Grenland Næringsforening  
invitert til å møte statsråd Nikolai Astrup. Vår oppgave 
var å peke på de gode samarbeidsprosjektene vi har 
i vår region. Daglig leder Mette Sannerholt Andersen 
fortalte om næringsforeningens rolle, vårt fokus på sa-
marbeid på tvers av kommunegrenser og arbeidet med 
å gjøre Grenland til verdens første klimanøytrale in-
dustriregion. På grunn av pandemirestriksjoner var det  
begrensing på antall deltakere. I spissen for det hele 
sto ordfører Robin Kåss og ordfører Hedda Foss Five, 
som engasjert fortalte hva vi har fått til i Grenland og 
hvilke planer som er lagt for godt samarbeid fremover.  

25.08.21 Bærekraftsseminaret Støpt for framtida

I samarbeid med Odds Ballklubb var vi gjennom høsten 
medarrangør på bærekraftseminarserien til BDO; Støpt 
for framtida. Seminarserien fikk en litt trang start med 
korona, men 25. august kunne vi endelig samles. Her 
deltok mange av regionens store selskaper, samt kom-
muner og fylkeskommune med fokus på implement-
ering av bærekraft i egen virksomhet. Kursserien ble 
avholdt på Skagerak arena og strakk seg over hele 
høsten.

06.09.21 Første høstmøte med ny Bypakke 

Våren 2021 samarbeidet vi med Bypakke Grenland 
om flere frokostmøter. Høsten 2021 ble dette vi-
dereført og nå med større fokus på ny Byvekstavtale. 
6. september var et arbeidsmøte hvor vi på tvers av 
bransjer, etater og roller, arbeidet med Hva er be-
hovet i en ny bypakke? Dette ble fulgt opp med flere 
frokostmøter hvor temaene var: Hva skal til for å vinne  
Attraktiv By-prisen, Knutepunkt Porgrunn og Skien,  
Finansieringsmuligheter, Bompengeevaluering og Nye 
analyser fra næringstransporten.  
 
07.09.21 Medlemsmøte på Skien videregående 
Skole

Endelig var det tid for fysiske medlemsmøter igjen! 
Skien Videregående Skole stilte med romslige og  
innbydende lokaler. Sissel Skogly fra Oslo Chamber 
of Commerce fortalte hva et handelskammer gjør, 
Skien videregående med Tone Busk i spissen inviterte 
næringslivet til samarbeid og arbeidslivskoordinator 
Trond Ingar Østgaard fra USN Handelshøyskolen, 
inviterte til deres mentorordning. Til sist fikk vi et spen-
nende foredrag fra førstelektor Thomas Brekke, USN 
Handelshøyskolen, mente om entreprenørskap kan 
læres. Gjensynsgleden var stor og vi kjente godt betyd-
ningen av å holde fysiske møter.

05.10.21 Medlemsmøte på Powerhouse Telemark

Som det første store arrangementet i Powerhouse 
Telemark, fikk vi endelig avholdt vårt flere ganger  
utsatte medlemsmøte i Grenlands flotte signal-
bygg. Alle restriksjoner var opphørt og vi kunne 
med glede motta 120 deltakere til en svært vellykket 
kveld. Tommy Thovsland, COO i R8 Property, ga oss  
innblikk i prosessene rundt utarbeidelsen av Power-
house-prosjektet. Aziz Chaer fortale om deres teknologi- 
satsing Evolve. Global direktør for sirkulærøkonomi 
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i SCG, Tine Rørvik, var hovedforedragsholder og 
snakket om virksomhetens historie og hvordan SCG  
arbeider for å bli et klimapositivt selskap. 

07.10.21 Møte i Skien Næringsforum

Skien Næringsforum fikk omsider avholdt møte igjen 
etter en lengre pandemipause. Oppmøtet var godt og 
tema var Veien mot ny Bypakke og prosesser og priorite- 
ringer rundt dette. Næringslivet ser nytten av en ny by-
pakke, og forumet er en viktig møteplass for involvering 
og informasjon.

02.11.21 Medlemsmøte på Skagerak Energi

100 deltakere stilte i Skagerak Energis lokaler i Pors-
grunn, der vi fikk høre konsernsjef Jens Bjørn Staff 
fortelle om deres nye ledestjerne På lag med en 
grønn fremtid. Thor Bjørn Omnes ga en rask innføring 
i Ledes oppgaver, og Andreas Billington forklarte kort 
om mekanismene rundt prissetting på strøm. Til slutt 
snakket nyansatt leder i Green Industry Cluster, Bård 
Stranheim, engasjert om hvordan Grenland skal bli 
verdens første klimapositive industriregion. Vi fikk også 
“hilse på” Gunnar Knudsen og hans søster, Serine 
Knudsen Jeremiassen, som ga oss et historisk tilbake-
blikk på Knudsens betydning for store deler av dagens 
næringsliv i regionen. Skagerak Energis periode som 
Grenland Næringsforenings hovedsamarbeidspartner 
nærmet seg slutten, og styreleder Christer L. Sørensen 
og daglig leder Mette Sannerholt Andersen, overrakte 
et fat med påskrift og GNFs logo, som takk for godt  
samarbeid gjennom 4 år. Kristian Norheim (konsern-
direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt) og 
Jens Bjørn Staff tok imot fatet.

22.11.21 GNF og Skien kommune inviterte til halvdags-
seminar om næringsarealer

Skien kommune er snart tom for nye næringsarealer 
og søker etter flere områder til fremtidige etableringer. 
Kommunen inviterte næringslivet til å være aktiv 
part i planlegging av nye arealer. I Peer Gyntsalen i  
Ibsenhuset presenterte Knut Vareide fra Telemarks- 
forskning rykende ferske analyser som viste at de fleste 
piler peker oppover for Skien. Andreas Viumdal i Skien 
kommune redegjorde for hvordan arealdelen henger 
sammen med samfunnsplanen og bærekraftsmålene. 
Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark, Kristin 
Saga, ga oss innblikk i morgendagens arbeidsliv - og 
Torgeir Halsen fra DNB Eiendom, redegjorde for hvor 
attraktiv Skien er å investere i. Eva Preede, prosjekt- 
leder for kommuneplanens arealdel, avsluttet med en 
redegjørelse for planen og hva kommunen arbeider 
med per i dag. I påfølgende gruppearbeid fremkom 
nyttige innspill fra næringslivet, som også fikk svar på 
flere spørsmål til planene.

07.12.21 Medlemsmøte/Lutefiskaften
Smittetallene økte og grunnet nye pandemirest- 
riksjoner måtte vår tradisjonsrike lutefiskmiddag  
avlyses. Vi besluttet å utsette arrangementet til en vår-/
sommerfest.  

15.12.21 Green Network – Hvordan kan din bedrift  
definere gode bærekraftsmål?
Lill-Torunn Kilde, strategisk rådgiver i Evig Grønn AS, 
ga oss overblikket, og Steinar Gulaker, daglig leder i 
Haugstad Møbel og Hubben Læringsfabrikk, fortalte 
hvordan de har satt bærekraftsmålene ut i praksis. 

Foreningens økonomiske situasjon
Omsetning i 2021 utgjorde kr 2 430 579 som består 
av inntekter fra ordinær foreningsdrift, inklusiv handels- 
kammertjenestene og utleie av Villa Fløyen.
Årsresultatet ble et underskudd på kr - 59 140 mot et 
overskudd på kr 249 213 i 2020. 

Årets resultat ble vesentlig bedre enn det fastsatte 
budsjettet for 2021 som viste et underskudd på  
kr - 506 000. Dette skyldes hovedsakelig lavere  

kostnader ved utsettelse av vedlikehold i et pandemiår, 
blant annet ny terrasse på Villa Fløyen.

Avdeling Villa Fløyen hadde et driftsresultat/overskudd 
på kr 149 202, foreningen et driftsunderskudd på  
kr - 72 698 og Grenland Chamber of Commerce et drifts- 
underskudd på kr - 80 667. 

Foreningens egenkapital og likviditet er god. For øvrig 
vises til vedlagte årsregnskap. 

Vauvert’s legat
Vauvert’s legat ble i henhold til fjorårets generalfor-
samlingsvedtak, og etter godkjent søknad til Stiftelses- 
tilsynet, overført til Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem 

i desember 2021. Overførte midler utgjorde kr 265 433. 

Klosterøyafondet  
Grenland Næringsforening overtok i 2015 Klosterøya-
fondet AS. Fondet ble etablert i etterkant av ned- 
leggelsen av Union med mål om å avlaste de lokale 
virkningene av at Norske Skog Union ble nedlagt. 
Klosterøyafondet AS har fremdeles noen ledige midler 
og vil fortsette arbeidet med å bidra til vekst i Grenland 
gjennom risikolån og egenkapital.  

Styret vil takke våre samarbeidspartnere, tillitsvalgte 
og ansatte for god innsats gjennom året - og alle våre 
medlemmer for god oppslutning om foreningens aktiv-
iteter.
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BJØRN HÅKONSEN AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
 
Vi står til tjeneste med: 
 
- Regnskapsservice 
- Nyetableringer 
- Konsulenttjenester 
- Forretningsførsel 
- Styrearbeid 

 
Klyveveien 54 – 3740 SKIEN  
35 59 49 90, post@bhas.no 
www.bjornhakonsen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi står til tjeneste med:

• Regnskapsservice
• Nyetableringer
• Konsulenttjenester
• Forretningsførsel
• Styrearbeid

Tlf. 35 59 49 90
Baltaljonvegen 11A, 
3734 Skien 

www.bjornhakonsen.no

OPPRETTING  -  LAKKERING  -  MEKANISK

www.borgarkittilsen.no

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien 
Telefon: 35 90 57 57

Åpent: Mandag – fredag 07.30 – 16.00

GODKJENT AV

75 ÅR

Vi er helstøpte, 
resultatorienterte lagspillere

post@team-security.no
+47 334 71 710

For private, næringsvirksomheter og offentlig sektor

TE AM  S E CU RIT Y

Din lokale sikkerhets
leverandør
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BARE DEN BESTE
ER GOD NOK
Laila M. Håkonsen,  
Stig A. Gåre Andresen,  
Camilla Aaltvedt  
Tommy Westby og  
Mats Iversen 
jobber med rekruttering  
og personalutleie i  
Bemanningsbyraaet

VESTFOLD / TELEMARK

I Bemanningsbyraaet jobber alle våre rådgivere systematisk med å 
kartlegge selskapet, stillingen og rollen som skal fylles. Vi er et av 
Telemarks ledende byråer og benytter DNV GL-godkjente verktøy 
i våre rekrutteringsprosesser. Ring 948 48 000 eller besøk oss på 
bemanningsbyraaet.no for mer informasjon om hvordan din bedrift kan 
få merverdi av å benytte Bemanningsbyraaet.

Bare den beste er god nok.

Med bærekraft i hver fiber
Hos oss tar vi bærekraft på høyeste alvor. Vi er svanemerket, har 
gode arbeidsforhold og klimakompenserer for papirforbruket vårt. 
Vi resirkulerer alt, trykker på energieffektive maskiner og koker kaffe 
med strøm fra solcellene på taket. 
 
Hva betyr bærekraft og grønn omstilling for din bedrift? Vi kan hjelpe 
til med å implementere bærekraftkommunikasjon i markedsføringen, 
både i form av rapporter og kommunikasjon for de fleste kanaler. 360o kommunikasjonshus 

w
er

a.
no

aider.no

regnskap

teknologi
rådgivning

Fremtiden er 
digital. Derfor 
er folk viktigst.

Stolt hovedsamarbeidspartner 2022



20 21

BRotoRvet - HovenGa - mYRen

bli bedriftskunde i 
meny nettbutikk

- få varene levert rett på døren til arbeidsplassen.

Prøv selv! Gå inn på: 
meny.no/Om-MENY/bli-bedriftskunde

bli bedriftskunde i 
Ingen avis i Telemark gir deg som annonsør bedre dekning.
Kontakt oss på marked@ta.no for en uforpliktende prat.
Vi skal skape effekt for dere - sammen med dere!

TA ER STØRST I TELEMARK!
Flest abonnenter.  Flest lesere.  Bransjens mest effektive annonseprodukter.
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Årsrapport 2021
- Årsregnskap 
- Resultatregnskap 
- Balanse 
- Noter 
- Revisjonsberetning

Du skal ikke tilpasse deg alle andre. 
Vi tilpasser løsninger for deg.

Spør oss: sales@pentagonfreight.com

23
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Grenland Næringsforening

Resultatregnskap
Note 2021 2020

Driftsinntekter
Salgsinntekt 4, 5 2 430 579 1 832 740

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 1 694 276 1 006 361
Avskrivning 6 9 557 23 135
Annen driftskostnad 2, 5 807 413 584 096
Sum driftskostnader 2 511 246 1 613 592

Driftsresultat 5 -80 667 219 148

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 29 517 34 548
Annen finanskostnad 6 0
Netto finansposter 29 511 34 548

Ordinært resultat før skattekostnad -51 156 253 696

Skattekostnad på ordinært resultat 7 7 984 4 483

Årsresultat -59 140 249 213

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 11 -59 140 249 213

Grenland Næringsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2021 2020

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 964 250 964 250
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 88 364 97 921
Sum varige driftsmidler 1 052 614 1 062 171

Sum anleggsmidler 1 052 614 1 062 171

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 242 250 165 946
Andre fordringer 9 122 977 45 244
Sum fordringer 365 227 211 190

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3, 11 5 946 031 3 503 550

Sum omløpsmidler 6 311 258 3 714 740

Sum eiendeler 7 363 872 4 776 911
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Grenland Næringsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2021 2020

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 6 747 447 4 485 064
Sum opptjent egenkapital 6 747 447 4 485 064

Sum egenkapital 6 747 447 4 485 064

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 39 173 10 828
Betalbar skatt 7 7 350 4 466
Skyldige offentlige avgifter 3 309 384 184 244
Annen kortsiktig gjeld 10 260 518 92 309
Sum kortsiktig gjeld 616 425 291 847

Sum gjeld 616 425 291 847

Sum egenkapital og gjeld 7 363 872 4 776 911

31. desember 2021
Skien, 15. mars 2022

Christer Lampi Sørensen Svein Inge Forland Yvonne Aasbø
styreleder styremedlem styremedlem

Karl Magnus Nilsen Hans Abrahamsen Rønning Linda Bolsøy Tveitan
styremedlem styremedlem styremedlem

Jacob Aasland Lasse Kittilsen Lene Marie Aas Thorstensen
styremedlem styremedlem styremedlem

Mette Sannerholt Andersen
daglig leder

Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Datterselskap/Tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til
stede.

Driftsinntekter
Leieinntekter inntektsføres når krav på leievederlag er opptjent. Kontingentinntekter inntektsføres når krav
på kontingent er opptjent. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Utfakturerte felleskostnader inngår
i linjen andre driftskostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Selskapet er skattepliktig for leieinntekter fra fra bygget. Øvrig del av virksomheten anses ikke å være
skattepliktig.

Videre er selskapet formueskattepliktig for nettoverdien av den skattepliktige delen av virksomheten.
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2021 2020

Lønninger 1 357 841 808 524
Arbeidsgiveravgift 208 461 118 916
Pensjonskostnader 96 439 62 169
Andre ytelser 31 535 16 752
Sum 1 694 276 1 006 361

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Note 3 -  Bankinnskudd

2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør 67 678

Note 4 - Driftsinntekter

2021 2020
Driftsinntekter
Annonser i blad og på nettside 200 300 211 450
Tilskudd/ gaver 85 000 85 000
Kontingenter 1 251 200 1 126 257
Sponsorsamarbeid 160 000 110 000
Leieinntekter Villa Fløyen 411 259 300 033
Inntekter Grenland Chamber of Commerce 255 400 0
Servering medlemsmøter 64 320 0
Gevinst ved salg av driftsmidler 3 100 0
Sum salgsinntekt 2 430 579 1 832 740

Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Driftsresultat

2021 2021 2021 2021 2020
Foreningen Villa Fløyen Avd. GCC* Totalt Totalt

Driftsinntekter 1 763 920 411 259 255 400 2 430 579 1 832 740
Personalkosnader -1 432 853 -63 423 -198 000 -1 694 279 -1 006 361
Honorarer -39 771 -31 393 -146 664 -217 828 -145 275
Kostnadsførte
anskaffelser

-64 084 0 0 -64 084 0

Kostnader lokaler -126 504 -4 467 -1 706 -132 677 -82 672
Avskrivninger 0 -9 557 0 -9 557 -23 135
Rep og vedlikehold -108 -66 880 0 -66 988 -106 337
Reisekostnader -3 973 0 -5 154 -9 127 -4 413
Kontorkostnader -119 510 0 -17 653 -137 163 -120 069
Forsikringer -11 135 -61 117 0 -72 252 -61 682
Eiendoms- og
tekniske avgifter

0 -21 403 0 -21 643 -21 625

Andre kostnader -21 152 -3 817 -25 480 -50 206 -20 450
Salgs- og
reklamekostnader

-17 528 0 -17 914 -35 442 -21 574

Sum driftsresultat -72 698 149 202 -157 171 -80 667 219 147

*Avdeling for Grenland Chamber of Commerce

Note 6 - Varige driftsmidler

Villa Fløyen Statue Inventar Avfallstasjo
n

Sum

Villa Fløyen
Anskaffelseskost 01.01. 964 250 36 164 195 033 72 000 1 267 447
Anskaffelseskost 31.12. 964 250 36 164 195 033 72 000 1 267 447

Akk.avskrivning 31.12. 0 0 -195 033 -19 800 -214 833
Balanseført pr. 31.12. 964 250 36 164 0 52 200 1 052 614

Årets avskrivninger 0 0 2 357 7 200 9 557

Avskrivningsplan Lineær Lineær
Ingen avskr. Ingen avskr. 5 år 10 år
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Skatt

Foreningen er skattepliktig for sin inntekt og formue knyttet til aktiviteten med utleie av Villa Fløyen. Årets
skattekostnad utgjør forventet formueskatt for 2021. Beregnet inntektsskatt for  2021 er kr 0.

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2021 2020

For mye (lite) avsatt tidligere år 634 17
Formuesskatt 7 350 4 466
Årets totale skattekostnad 7 984 4 483

Oversikt over midlertidige forskjeller 2021 2020

Driftsmidler inkl goodwill -7 026 104 -7 378 967
Sum -7 026 104 -7 378 967
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -2 622 645 -2 412 274
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -9 648 749 -9 791 241
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel -9 648 749 -9 791 241
Sum 0 0

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen i hht reglene for små foretak.

Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap og legat m v

Eier- Stemme- Bokført verdi
Selskap Kontor andel andel pr. 31.12
Klosterøyafondet AS Skien 100 % 100 % 0

Grenland Næringsforening overtok i 2015 «Klosterøyafondet» vederlagsfritt. Grenland Næringsforening
benyttet fondets netto eiendeler som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelsen av Klosterøyafondet AS i
2015. Klosterøyafondet AS er et heleiet datterselskap av Grenland Næringsforening AS. Klosterøyafondet AS
har i sine vedtekter at det ikke skal utbetales utbytte til eierne og aksjeposten er derfor ikke ført opp med
noen verdi i Grenland Næringsforenings balanse.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer består av: 2021 2020
Forskuddsbetalte forsikring 41 950 36 497
Andre forskuddsbetalte driftskostnader 81 027 8 746
Sum 122 977 45 243

Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2021

Note 10 - Kortsiktig gjeld

2021 2020
Påløpte feriepenger 158 549 92 309
Andre påløpte kostnader 33 950 0
Forskudd fra kunder 68 020 0
Sum 260 519 92 309

Note 11 - Egenkapital

Annen Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01. 4 485 064 4 485 064
Årsresultat -59 140 -59 140
Sammenslåing med Skien Handelskammer 2 321 523 2 321 523
Egenkapital 31.12. 6 747 447 6 747 447

Det ble besluttet sammenslåing mellom Grenland Næringsforening og Skien Handelskammer den
25.03.2021 med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2021.
Egenkapitaleffekten består av overtatte eiendeler fra Skien Handelskammer hvorav innestående på
bankkonto var kr 2 090 198.

Grenland – en region 
i vekst og utvikling! 

Grenland Næringsforening har Vestfold & Telemarks eneste 
Handelskammer - Grenland Chamber of Commerce.

Med 460 medlemsbedrifter samler vi regionens næringsliv. 

Les mer og bli medlem:

grenlandnf.no
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Grenland Næringsforening

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Grenland Næringsforening som består av balanse per 31. desember

2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets

finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante
lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert

internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants

(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig

for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke

har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer,

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er

2
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høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert

på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser

eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen

henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike

tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Porsgrunn, 16. Mars 2022

ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Fredrik Nordgård
statsautorisert revisor

 

https://penneo.com/validate
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35 99 74 00  •  post@drangedalsparebank.no  •  www.drangedalsparebank.no

Med omtanke for kundene

35 99 74 00  •  post@drangedalsparebank.no  •  www.drangedalsparebank.no

Med omtanke for kundene

Ragnhild Kronberg Larsen
Tlf: 920 38 185 
rkl@drangedalsparebank.no

Mai-Britt Askeland 
Tlf: 920 21 825
mba@drangedalsparebank.no

Jan Egil Hafredal 
Tlf: 957 40 027
jeh@drangedalsparebank.no

Eva Tverraaen 
Tlf: 992 50 345 
et@drangedalsparebank.no

Tor Inge Haraldsen
Tlf: 916 91 870
tih@drangedalsparebank.no

Hogne Furumo 
Tlf: 917 38 028
hwf@drangedalsparebank.no

Magne Larsen
Tlf: 915 58 998
ml@drangedalsparebank.no

Jan Smukkestad
Tlf: 905 60 615
js@drangedalsparebank.no

35 99 74 00  •  post@drangedalsparebank.no  •  www.drangedalsparebank.no

Med omtanke for kundene

35 99 74 00  •  post@drangedalsparebank.no  •  www.drangedalsparebank.no

Med omtanke for kundene

Heidi Haugen 
Tlf: 905 17 398
hmh@drangedalsparebank.no

Augun Brog
Tlf: 948 15 599
ab@drangedalsparebank.no

ANSATTE PORSGRUNN ANSATTE SKIEN

På jakt etter unge  
talenter?

Talenthuset følger opp mer enn 1000 unge mellom 16 og  
30 år som er på vei ut i læreplass, jobb eller skole. 
 
Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan samarbeide! 
Ring 90 78 63 49 (leder) 

Talenthuset_annonse.indd   1Talenthuset_annonse.indd   1 09.03.2022   08:26:2509.03.2022   08:26:25
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GRENLAND HAVN
– det foretrukne og bærekraftige knutepunktet 
på vestsiden av Oslofjorden

grenland-havn.no

•  en av Norges største og mest mangfoldige havner

•  et intermodalt knutepunkt for sjø, vei, jernbane og fly

•  en havn for Norges største industricluster

•  tilbyr et vidt spekter av tjenester 
 og utleie av bygg og arealer

HWACHEON BIG BORE dreiebenker—
solid og gjennomført kvalitet til gunstig pris

 BIG BORE dreiebenker med emne-kapasitet opptil Ø375 mm
 Dreielengder opptil 5,1 meter
 Kraftig revolver som tåler lange verktøy med dyp utsparing i spindeldeksel
 Leveres i MC-eller Y-akse versjon
 God løsning for kran-innlasting i bakre spindel
 Referanser fra internasjonal oljeindustri
 HWACHEON vokser kraftig i USA og Europa, og har allerede flere enn 100 modeller i

sitt program.
 60 års erfaring og største leverandør til bilindustrien i Sør-Korea bekrefter kvaliteten!

Bergsli Metallmaskiner AS

Bedriftsvn. 64, 3735 Skien

Tlf. 35 50 35 00 metallindustri@bergsli.no

www.bergsli.no www.bergslimetallmaskiner.no

Bedriftsvn. 64, 3735 Skien 
Tlf: 35 50 35 00 

post@bergsli.no 

www.bergsli.no

EFFEKTIV LAGERLØSNING ➠➠➠➠

LEAN-LIFT LAGERAUTOMATER
  SPAR PLASS, TID OG PENGER - 
    UTNYTTER TILGJENGELIG TAKHØYDE!

➠ Integrering mot alle
     eksisterende system via
     Hänels unike importsoftware

➠ ECO drive spar spar opptil
     40% av tilført effekt

➠ Konstruksjon med 4-punkts
     støysvak kjededrift gir
     vesentlig lengre levetid
     enn reimdriftløsninger

➠ Automatisk høyde måling
     av alle hyller gjør lageret
     ekstremt kompakt

➠ Over 60% høyere
      lagringskapasitet

     ➠ Plug & Play Inkl. WMS 
               ( warehouse management system )
              10.000 art.nr., forberedt for printer,
                 strekkodeleser, vekt etc.
                    Ethernetklar med web-server

Vi skal bidra til at  
flere bedrifter lykkes
Utvikling og verdiskaping er viktig for alle i  
lokalsamfunnet vårt. Derfor må vi støtte  
hverandre. Vi heier på det lokale næringslivet i 
Grenland, og er her for å gi deg og bedriften  
din tips og råd på veien mot målet.
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Vedtekter 2022
• Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 

30.11.1999
• Revidert på generalforsamling 23.04.2002
• Revidert på generalforsamling 04.05.2010
• Revidert på generalforsamling 08.05.2012
• Revidert på ekstraordinær generalforsamling 

05.09.2017
• Revidert på ekstraordinær generalforsamling 

03.02.2021

§ 1 - Navn 
Foreningens navn er Grenland Næringsforening.

§ 2 – Formål
Foreningen har til formål å ivareta og fremme nærings- 
livets interesser i Grenland ved å:

a) Virke som næringslivets kontaktorgan i saker som 
berører næringslivets stilling i Grenland.

b) Virke som formidler av informasjon mellom nærings- 
livet, allmennheten og offentlige organer.

c) Arbeide for medlemmenes interesser i alle spørsmål 
hvor foreningens ansvarlige organer finner dens 
medvirkning, uttalelser eller initiativ ønskelig.

d) Skape kontakt mellom medlemmene gjennom 
møtevirksomhet og andre tiltak for å bidra til å utvikle 
miljøet innenfor næringslivet i Grenland.

Foreningen skal også ivareta handelskammer- 
funksjonen i Vestfold og Telemark.

§ 3 – Medlemskap
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller  
firmaer med tilknytning til næringslivet i Grenland. Hvert 
medlem har 1 stemme.

Foreningens kontingent fastsettes av generalfor- 
samlingen. Er kontingenten ikke betalt innen årets  
utgang, har styret rett til å stryke vedkommende 
medlem fra foreningen. 

Utmeldelse må skje skriftlig innen u tgangen av året. 
Et medlem som ved sin opptreden skader foreningen, 
kan ekskluderes ved beslutning av styret. Vedkom-
mende medlem kan innanke styrets beslutning for  
ordinær generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall 
for eksklusjon.

Æresmedlemmer kan utnevnes ved enstemmig styre-
beslutning.

§ 4 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. 
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 
30. juni med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller om 
styret ønsker det, av en dirigent valgt av generalfor- 
samlingen.

Ordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig  
dersom ikke minst 20 medlemmer er tilstede. Er slikt  
antall ikke fremmøtt, innkalles til ny generalforsamling 
med 8 dagers varsel, og denne er beslutningsdyktig 
uansett antallet av fremmøtte medlemmer.

Stemmerett på generalforsamlingen har de medlem-
mene som personlig er tilstede. Ingen kan avgi mer enn 
én stemme.

Alle saker avgjøres med flertallsbeslutning om ikke  
annet er særskilt bestemt. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 

Protokoll føres over generalforsamlingens forhandlinger 
og undertegnes av to fremmøtte medlemmer som velges 
av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal behandle:
a) Styrets beretning.
b) Revidert regnskap fra foregående år.
c) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
d) Fastsettelse av kontingent. 
e) Valg av styre.
f) Valg av valgkomité.
g) Valg av revisor.
h) Fastsettelse av eventuelle honorar til styrets  

medlemmer.
i) Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen 
må være innlevert styret minst fire uker før general- 
forsamlingen.

§ 5 – Valgkomité
Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. I 
tillegg velges 1 varamedlem. Komitéen bør være mest 
mulig representativ for foreningens sammensetning.

Det skal foreligge instruks for valgkomitéen. Instruksen 
skal vedtas på generalforsamlingen.

Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen for 1 år 
av gangen. Komitéen kan gjenvelges, men generelt 
skal lengst sittende medlem gå ut hvert år og erstattes 
av avtroppende leder eller alternativt avtroppende  
styremedlem.

§ 6 – Styret
Styret består av leder, nestleder og 5-7 medlemmer, 
samt 2 varamedlemmer. 

Styret velges av generalforsamlingen. Leder velges for 
1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Nestleder velges av styret. Varamedlemmer 
velges for 1 år av gangen. 

Styret trekker opp retningslinjer for forretningsførsel 
og ansetter daglig leder. Budsjett og handlingsplan  
behandles av styret. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlem-
mer er tilstede. Beslutninger avgjøres ved simpelt 
flertall. Styret kan opprette og oppløse utvalg innen  
foreningen. Styret trekker opp retningslinjer for ut- 
valgenes/gruppenes arbeid og funksjonstid. Det skal 
føres styreprotokoll.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig 
med 8 dagers varsel enten etter bestemmelse av styret 
eller etter krav fra minst 20 av foreningens medlemmer. 
Den innkalles som den ordinære generalforsamlingen, 
men behandler kun saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 8 – Vedtektsendringer
Beslutning om vedtektsendring kan bare fattes av  
generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall.  
Forslag om vedtektsendring må være innsendt skriftlig 
til styret minst 4 uker før generalforsamlingen.

§ 9 – Oppløsning av foreningen
Foreningen kan oppløses bare etter beslutning fattet 
av generalforsamlingen med ¾ flertall av de stemme- 
berettigede, som må være minst ¾ av alle med- 
lemmene. Siste generalforsamling bestemmer hvordan 
foreningens midler skal anvendes.
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Verdiskaping måles ikke bare i kroner og øre. 
Derfor gir Sparebanken Sør hvert år betydelige 
midler til allmennyttige formål i Agder og Telemark.

Sparebanken Sør er en kraftfull regionbank for hele landsdelen 
som arbeider aktivt for å skape vekst og utvikling i by og bygd.

Vi skaper verdier
32

Medlemsblad 2016 – Skien Næringsforrening

Stolt sponsor til 
Skien Næringsforening

Et trygt valg – hele livet

www.villa-mat.no

Alle formuer har en historie.  
Hva er din?

Vi forvalter din kapital og gir råd for livet.

For alle som kjemper videre når andre gir opp. Som følger hjertet.  
Som jager en drøm. Det krever mot. Stahet. Og kanskje litt galskap.  
Det vet vi, fordi vi har hjulpet mange på veien. Og vi forstår, fordi vi  
har også fulgt hjertet. Vi er Formue – en uavhengig rådgiver som 
forvalter kapital, investerer for fremtiden, og hjelper deg med å  
oppfylle dine drømmer. 

Les mer om oss på formue.no
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ADRESSE
Rektor Øms Gate 16
3717 Skien
TELEFON
35 52 49 00
E-POST
post@skienbeg.no
WWW
skienbeg.no

ADRESSE 
Meierigata 5
3921 Porsgrunn
TELEFON
35 57 33 61
E-POST
post@porsgrunnbeg.no
WWW
porsgrunnbeg.no

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet, men størst blandt dem er 

kjærligheten SK
IE

N

PO
R

SG
R

U
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N

Tips oss om noen som 
bør søke støtte

Du kan gjøre en forskjell for noen i lokalmiljøet ditt

Vi jakter alltid på gode prosjekter innen kultur, 
stedsutvikling, idrett og friluft, natur og miljø  
og inkludering.

Hjelp oss å finne de som brenner for å  
gjennomføre tiltak som barn, unge og flere  
får glede av i nærmiljøet. 

Vi støtter tiltak til beste for barn, unge og lokalmiljø i Grenland og Telemark. Som 
langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge viderefører vi sparebanktradisjonene, og gir 
gaver til gode formål i lokalsamfunnet. 

Sparebankstiftelsen Telemark har delt ut  
65 millioner kroner til allmennyttige formål i  
Grenland og Telemark siden 2012

65 000 000

Hei, ta kontakt om du 
har behov for hjelp

Jan Terje Olsen
   Daglig leder

Mobil: 90 77 15 90
jto@sparebankstiftelsen-telemark.no Kverndalsgata 2A, 3717 Skien

Les mer om HVEM og HVA  
vi støtter på nettsiden vår. 

sparebankstiftelsen-telemark.no

?
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Årsberetning huskomitéen 2021

Kontingent 2023

Huskomitéen har i 2021 bestått av formann Hege 
Sondresen, Finn Erik Karlsen, Erik Tanche Nilssen, 
Morten Christoffersen og Jan Terje Olsen. 
Det har ikke vært avholdt møter i året som har gått. 

Året som har gått, har vært et rolig år i huskomitéen.

Koronaviruset har også i 2021 preget samfunnet, så 
mye av det årlige vedlikeholdet som vanligvis gjøres, 
har blitt utsatt. Alle tilsyn og kontroller er gjennomført 
og godkjent. 

Huskomitéen vil gjerne rette en stor takk til Den Norske 
Handelsstands Understøttelsesfond som har bevilget 
kr. 300 000 i bidrag til utbedring av terrassen. Arbeidet 
med å rive og bygge opp igjen terrassen vil starte i 
mars 2022. 

Vi takker for et hyggelig samarbeid med styret i hoved- 
foreningen og Per og Marius Johansen. 

Skien 22. mars 2022.

For huskomitéen

Hege Sondresen
Formann

Grenland Næringsforening har som mål at medlemmene 
skal få mest mulig ut av sitt medlemskap. Gjennom 
høringsuttalelser i næringspolitiske saker fremmer vi gode 
rammebetingelser. 

Ved å søke samarbeid med andre organisasjoner og  
foreninger, styrker vi muligheten for positive synergi- 
effekter. Våre møteplasser gir gode muligheter for nett- 
verksbygging og nye samarbeid. Vi har et moderat 
kontingentnivå sammenlignet med tilsvarende foreninger. 

Kontingenten har stått uendret siden 2019.
 

Styrets forslag til årlige kontingenter pr 1.1.2023:
• Kontingent for medlemsbedrifter inntil 5 årsverk; 

kr 3 250
• Kontingent for medlemsbedrifter fra 6 til 50 

årsverk; kr 6 500 
• Kontingent for medlemsbedrifter med 51 årsverk 

og flere, fastsettes til kr 12 000 

Senterforeninger
• kr 400 pr. forretning og maksimum kr 36 000 

(uendret)
• Gratis kontingent for bedrifter som er 

nyetablerte i medlemsåret.

DESIGN    |    TRYKK    |    SKILT    |    DEKOR

#norgesgrønnestetrykkeri
www.thure-trykk.no
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Bli med på laget for å utvikle elektronikk-
industrien i regionen! I Innovasjonsbyen 
på Herøya har vi allerede deler av 
solcelleindustrien gjennom produksjon 
av Wafere og batteriutvikling. Vi 
ønsker dere med for å utvikle en 
klynge med elektronikkproduksjon for 
styringssystemer, utvikling av sensorer 
og annet tilpasset smartløsninger for 
fornybar energi. 

Vi har egnede lokaler til de fleste 
behov - fra kontorer, laboratorium, 
FoU, test- og utviklingsarena til lokaler 
for produksjon. Vi har også nærhet til 
Sivapartner Proventia med Inkubatortilbud 

har potensiale for Scale-Ups.

Ta kontakt for en uforpliktende prat  
om muligheter på post@hnpark.no 
eller ring oss på 35 57 33 00.

Innovasjonsbyen på Herøya er 
tilknyttet en allianse og nettverk 
med viktige industriparker og 
industrimiljøer over  
hele Norge.

  te i led aT
økosystem 

og nettverk 
av norske 

industriparker som 
passer ditt behov 

med mulighet 
til deltagelse og 
innpass i viktige 

klynger, NCE- program, 
Katapult- og inkubator tilbud 

samt andre viktige nettverk og 
virkemidler.

eller -produksjon?  

Bli med på laget for å utvikle elektronikk
industrien i regionen! I Innovasjonsbyen 
på Herøya har vi allerede deler av 
solcelleindustrien gjennom produksjon 
av Wafere og batteriutvikling. Vi 
ønsker dere med for å utvikle en 
klynge med elektronikkproduksjon for 
styringssystemer, utvikling av sensorer 
og annet tilpasset smartløsninger for 
fornybar energi. 

Vi har egnede lokaler til de fleste 
behov  fra kontorer, laboratorium, 
FoU, test og utviklingsarena til lokaler 
for produksjon. Vi har også nærhet til 
Sivapartner Proventia med Inkubatortilbud 
for bedrifter som trenger hjelp i 
oppstartsfasen – eller for bedrifter som 
har potensiale for ScaleUps.

Ta kontakt for en uforpliktende prat  
om muligheter på post@hnpark.no 
eller ring oss på 35 57 33 00.

Innovasjonsbyen på Herøya er 
tilknyttet en allianse og nettverk 
med viktige industriparker og 
industrimiljøer over  
hele Norge.

Ta del i et  
økosystem 

og nettverk 
av norske 

industriparker som 
passer ditt behov 

med mulighet 
til deltagelse og 
innpass i viktige 

klynger, NCE program, 
Katapult og inkubator tilbud 

samt andre viktige nettverk og 
virkemidler.

Arbeider dere innenfor 
elektronikkutvikling  
eller -produksjon?  Porsgrunn Lokalutvalg

• Lasse Kittilsen, leder
• Kjersti Hole Haatveit 
• Marit Kittilsen

Skien Lokalutvalg
• Tom Eigel Bratsberg Larsen, leder
• Magnus Nilsen
• Finn Flogstad

Huskomité
• Hege Sondresen, leder
• Finn Erik Karlsen
• Erik Tanche Nilssen
• Morten Christoffersen
• Jan Terje Olsen 

Skien Næringsforum:
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Porsgrunn Næringsforum:
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Grenland Næringsforum
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Bystrategi Grenland, ressursgruppe for næring
• Mette Sannerholt Andersen

Skien 2020 / Skien 2030
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Ibsen 2028 
• Christer L. Sørensen
• Mette Sannerholt Andersen 

 

 
 
Klosterøyafondet AS

Representanter i styret: 
• Jan Terje Olsen, styreleder
• Mette Sannerholt Andersen, styremedlem

Representanter
Grenland næringsforenings representanter i utvalg, komitéer og organisasjoner i 2021: 
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Vi leverer solskjerming på mål.

Porsgrunn Skippergt 12 – 415 34 707
Skien Rødmyrsvingen 53 – 415 34 701

Skien – en attraktiv by
Skien og Porsgrunn ble kåret til Norges mest attraktive byer i 
2021. Det er en anerkjennelse for arbeidet kommune, næringsliv, 
utviklere og andre samarbeidspartnere har gjort de siste årene –  
og vi fortsetter det gode samarbeidet om utviklingen av Skien!
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Erik Tanche Nilssen AS
Hagebyvegen 26, 3734 Skien, 35 90 40 00
norengros.no / etn@norengros.no

Våre engrosbutikker
Hagebyvn 26, 3734 Skien, 35 90 40 41
Skippergt 4, 3921 Porsgrunn, 35 90 40 92

35 90 40 60
kundeservice@etn.no
etngrafisk.no

Hagebyveien 26, 3734 Skien
Gjerdrums vei 10 G, 0484 Oslo

Et komplett 
grafisk hus

PRØV VÅRE  
KAFFEMASKINER  
UFORPLIKTENDE  
I 30 DAGER!

FERSK OG NYKVERNET KAFFE PÅ DITT KONTOR?

ETN Grafisk er et klimanøytralt 
trykkeri som leverer alt innen 
print, tar hånd om design og 
holder lager for våre kunder.

Kontakt oss35 90 40 50

Kontakte oss for å få bedriftskort med god priser. Privatkunder kan 
bruke Visa og Mastercard til faste priser. Vi leverer også drivstoff med 
tankbil direkte til kunde.

Tlf: 900 41 800        www.nktransport.no

VI HAR KORTANLEGG PÅ RØDMYR MED BLANK OG FARGET DIESEL OG AD BLUE

Aider:
Vi i Aider mener at regnskapsbransjen må redefineres. 
Vi liker tall. Elsker dem, faktisk. Men for oss er ikke 
et korrekt regnskap selve målet – det er bare starten. 
Det er fundamentet alt annet bygges på. Vi rendyrker 
kombinasjonen av teknologi som er enkel å forstå, 
knallgode folk som bryr seg – og mulighetene som 
frigjøres ved å utfordre og alltid tenke fremover. 
Derfor er ikke Aider bare enda et regnskapsbyrå. Vi 
er et ledende kompetansehus som legger lista når det 
kommer til teknologi og flinke folk. Vi hjelper dagens og 
morgendagens ledere i å lykkes med sine beslutninger. 
I Aider skal vi alltid ligge helt i forkant – og med høy 
fart. Alltid skape verdier, alltid se fremover. Vi vokser 
i full fart, og har i dag over 470 ansatte fordelt på 14 
kontorer. 

Tenden Advokatfirma
Tenden er et fullservice forretningsjuridisk advokat- 
firma med hovedkontor i Tønsberg, og kontorer i 
Sandefjord og Oslo. Med 48 medarbeidere, hvorav 
37 advokater, er Tenden blant landets største 
advokatfirmaer med hovedsete utenfor Oslo. Under 
parolen “mer enn bare juss”, er ambisjonen å tilby 
løsningsorienterte tjenester til konkurransedyktige 
betingelser. Tenden har Grenland som et av sine 
satsningsområder, og ser samarbeidet med Grenland 
Næringsforening som et naturlig ledd i å komme enda 
tettere på det lokale næringslivet og den rivende 
utviklingen i regionen. 

To nye hovedsamarbeidspartnere 

Interessen og engasjementet rundt Grenland Næringsforening har vært stigende de siste årene, og vi ser daglig 
behovet for en felles næringslivsstemme. Vi er takknemlige for at Grenland Næringsforening er en attraktiv 
partner.

For første gang i Grenland Næringsforenings historie har vi to hovedsamarbeidspartnere.

En hovedsamarbeidspartner er en aktiv bedrift som sammen med foreningen bidrar til å videreutvikle 
næringssamarbeidet i Grenland. Å være hovedsamarbeidspartner gir gode profileringsmuligheter og et tettere 
bånd til regionen, foreningen og dens arbeid.

Årets samarbeidspartnere er Aider og Tenden. Begge har vyer og ambisjoner for både regionen og nærings-
foreningen - og vi er stolte av å ha dem med på laget. Sammen er vi et godt team som ønsker å løfte foreningen 
videre og gjøre enda mer for næringslivet i Grenland. 

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeidsår!

Foto: Jo Bergersen
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Vi hjelper deg opp i skyen!
Enkelt, forutsigbart og til FASTE lave priser!

Kutt kostander og få full kontroll på både abonnement 
og innkommende samtaler til din bedrift.

Mer data for lavere priser!

Data Frihet lar deg bruke 1000 GB mobildata i ice+ nettet hver måned

for kun 99,- ekstra. Ingen binding, skru av eller på ved behov.

Ice SMB
1GB

129,-
Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva. 

Ice SMB
6 GB

159,-
Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva. 

Ice SMB
20 GB

199,-
Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva. 

Ice SMB
50 GB

249,-
Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva. 

Ice SMB MAX
Ubegrenset data

449,-
Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva. 

Sky 
Skrivebord

990,-
Pr. bruker pr. mnd. 

eks. mva. 

Sky 
Premium

790,-
Pr. bruker pr. mnd. 

eks. mva. 

Sky 
Standard

490,-
Pr. bruker pr. mnd. 

eks. mva. 

Sky 
Basis

290,-
Pr. bruker pr. mnd.

eks. mva. 

Support er INKLUDERT i alle våre skypakker!
Vi er opptatt av å kjenne kundene våre og for oss er alle kunder er like viktige. 
Våre konsulenter har lang erfaring med skybasert drift og er til stede med 
personlig support når du trenger det. Vi sørger for at du føler deg 100% 
trygg i hele prosessen fra migrering til skyen, til den daglige driften. 

Med vår lokale forankring er vi aldri langt unna hvis du trenger oss.

Tlf.: 35 49 99 90
E-post: post@provendo.no provendo.noFor bestilling eller mer informasjon, kontakt oss 

så får du hjelp av en av våre dyktige medarbeidere.


