
	 	 	

 
 

Tønsberg Næringsforening, postboks 418, 3101 Tønsberg. Tlf: 988 86 288. E-post: post@tonsberg-naringsforening.no. 
Besøksadresse: Kammegaten 6, 1. etg. www.tonsbergnf.no 

 
ÅRSBERETNING 2018 
 
Siden generalforsamling 13. mars 2018 har styret i Tønsberg Næringsforening bestått av: 
 
Styreleder  Anthon Lauritz Zeiner 
Nestleder  Fredrik Aas      
Styremedlem   Lene Kvia    
Styremedlem   Hanna Kirsebom  
Styremedlem   Tom Skauen    
Styremedlem   Rolf Eilerås 
   
Varamedlem   Trude Viola Antonsen     
Varamedlem   Pål S. Jensen  
 
Varamedlemmene har vært innkalt til samtlige styremøter. 
 
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:  
Arne Skarsteen (Leder) 
Renate Rehn 
Morten Kjølstad 
 
Daglig leder Heidi B. Skjeggerød, ansatt i 100 % stilling. 
Regnskap:   BDO  
Revisor:   PwC 
 
Foreningens medlemstall pr. 31. desember 2018: 333. Medlemmer er fordelt fra ulike bransjer, 
fortrinnsvis fra Tønsberg regionen. Foreningen fikk 30 nye medlemmer og mistet 11.  
 
Foreningen eier Kammegaten 6 i Tønsberg sentrum, og driftes derfra. Allegro har vært leietaker i 2. 
etasje, Tønsberg Sentrum (frem til 31.03) og Manpower (frem til 30.09) i 1. etasje. 3. etasje benyttes 
av foreningen som møtelokale. 
  

Arbeidsmiljø og miljørapport 
Det har vært et godt samarbeid mellom styret og daglig leder. 
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.  
Selskapet har 1 ansatt. Styret inkl varamedlemmer består av 3 kvinner og 5 menn.  
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre 
miljø. 
 



 
Økonomi 
Samlet overskudd for 2018 er kr 530 619. Omsetningen i Tønsberg Næringsforening var kr 3 220 320. 
Omsetningen er knyttet til utleie av Kammegaten 6, kontingent og serviceavgift, profilering og 
markedsføring og deltagelse til våre arrangementer (fortrinnsvis sommerfest og Quo Vadis). 
Kostnader er knyttet opp mot drift av foreningen, vedlikehold av huset  og markedsaktiviteter. 
 
Det er ikke tatt opp lån eller gjort investeringer i 2018 som vil påvirke videre drift i 2019. 
Likviditetsbeholdning er på kr 890 633 pr 31.12.2018. Egenkapitalen er kr 2 405 443. 
 
Styret bekrefter på bakgrunn av ovenstående forhold, at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede 
og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir 
årsregnskapet et riktig uttrykk for foreningens utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten 
for 2018. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved 
bedømmelsen av selskapets stilling.  
 
Foreningens hovedaktivitet  
Tønsberg næringsforening skal være et sted for utvikling og deling av kunnskap og en brobygger 
mellom det private næringsliv og det offentlige. Våre inititaiv skal bidra til positiv vekst og gi grobunn 
for å skape varige verdier, både for den enkelte medlemsberdift og for samfunnet. 
 
Arbeidet i 2018 har vært konsentrert om å lage gode møteplasser for foreningens medlemmer. 
Herunder å skape aktiviteter og arrangementer med relevant og variert innhold, levert av 
foredragsholdere med god kvalitet. Målet har vært at alle medlemmer i løpet av et år skal finne ett 
eller flere arrangementer som er relevante for seg og sitt virke. Vi arbeider kontinuerlig med 
medlemsservice, dvs, å ivareta eksisterende medlemmers interesser samtidig som vi skal verve nye.  
 
TNF har en viktig stemme opp mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi har møter med de 
nevnte aktører i konkrete, lokale saker, og har god kontakt opp mot det politiske livet. Vi får taletid i 
utvalg for nærings – og samfunnsutvikling ved behov og etter ønske. Vi har opprettet møtepunkt opp 
mot stortingsbenken og har som mål å møte disse 2- 3 ganger pr år, her er fokus på næringspolitiske 
spørsmål.  Vi engasjerer oss i regionale planer, i 2018 har revisjon av kommundeleplan hatt fokus. 
 
Videre har foreningen i 2018 styrket sitt arbeid på vekstfremmende tiltak. Eksempler på dette er ny 
samarbeidsavtale med gründerhuset HI5, støtte til etablering av Skagerak International School i 
Tønsberg og mentorordningen. I tillegg skal foreningen arrangere en ny næringslivskonferanse i mars 
2019, Future Estate, med fokus på eiendoms- og næringsutvikling i regionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrets arbeid 
Styret har gjennomført 10 styremøter gjennom året. I tillegg har det vært holdt flere arbeidsmøter i 
forbindelse med utarbeidelse av ny strategi gjennom året 2018. 
 
Hovedoppgaven for styret i året som har gått har vært todelt. For det første har det vært å støtte 
arbeidet til daglig leder i forbindelse med drift av foreningen, se høydepunkter under. Videre har 
styret brukt mye tid på revidering og utarbeidelse av ny strategi for TNF for de neste tre årene. Styret 
har ønsket å forenkle dagens strategidokument samt få et økt fokus på regionens næringsattraktivitet 
og næringsvekst. TNF sin nye visjon er dermed definert som; «Drivkraft for økt næringsvekst». I dette 
ligger det at foreningen skal styrke sitt arbeid med å bidra til å skape flere private arbeidsplasser i vår 
region i tiden som kommer. 
 
 

 
 
Strategien blir i 2019 operasjonlisert gjennom konkrete tiltaksplaner for å skape ønsket retning 
fremover. 

 



Høydepunkter fra 2018 
 
Kompetanse og nettverk 
 
Frokostmøter 
Frokostmøtene er en viktig arena for Tønsberg næringsforening. Her taes opp relevante og 
dagsaktuelle temaer gjennom året. I fjor ble det gjennomført 8 frokostmøter pluss 3 andre 
nettverksmøter: 
 

Dato Sted Tema Deltakere 
25.01.2018 Quality hotel Tønsberg Tillit og sykefravær 98 
08.02.2018 Nokas Norges sikkerhetsråd 97 
01.03.2018 Kilden Kino Stedsutvikling for Kilen + #metoo 101 
26.04.2018 Revac Miljøforurensing og varslingsrutiner 59 
31.05.2018 Tenden og formuesforvaltning Bedriftenes verdi 69 
14.06.2018 DNB Attraktivitetsanalyse og tillitsmåling 78 
29.08.2018 Vestfold Fylkeskommune Fylkessammenslåing og RPBA 121 
29.11.2018 Quality Hotel Tønsberg Endringer i AML og feiring av Essos 100 års 

jubileum 
101 

Total   724 
 
 
Andre møter 
 

Dato Sted Tema Deltakere 
19.04.2018 SANDS Seminar om GDPR 52 
04.09.2018 Tenden Praktisk Styrearbeid 66 
08.02.2019 Peppes Pizza Informasjonsmøte for nye medlemmer 30 
Total   148 

 
 
Quo Vadis 2018 
Totalt var det 235 påmeldte denne dagen og årets tema var: Verdifulle muligheter gjennom 
nettverksbygging. TNF fikk veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet og totalt sa 82,2 % at de 
var meget godt fornøyde med årets konferanse. 
 
Sommerfest 
I år var det Larvik som var vertskaps by for årets sommerfest, totalt møtte det 335 stk og ca 85 av 
disse var fra Tønsberg regionen. 
 
Julebord 
Årets julebord var på Havariet. Her var 85 deltagere som hygget seg med god mat og hyggelig 
selskap. I god radisjon delte vi også ut «næringslivets pris» i samarbeid med Pulserende Kystperle. I år 
gikk prisen til Meny Revetal.  De øvrige nominerte var Auksjonen.no, Omega Holtan og Micasa. 
 



Vekst 
 
Gründerhuset Hi5 
TNF og Gründerhuset har formelt tegnet en samarbeidsavtale som skal ha til hensikt å sammen 
fokusere på et felles mål om å bidra til næringsvekst og næringsetableringer i regionen. Samarbeid 
mener vi gir svært gode muligheter for å matche kompetansebehov og ressurser for økt verdiskaping 
gjennom næringsetableringer og vekst. Sammen kan vi sette regionen på kartet slik at nye 
etableringer blir suksessfulle. Vår region trenger arbeidsplasser i privat sektor og vi tror at gjennom 
samarbeid så vil dette være med på å nå målsetningene våre om flere nye aktører og arbeidsplasser. 
 
Mentorordningen: 
Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand og NHO Vestfold og 
Telemark har sammen igangsatt en mentorordning for våre medlemmer. Dette med målsetning å 
bidra til at flere bedrifter kan ta ut sitt vekstpotensial og dermed bidra til næringsvekst i Vestfold. Vi 
må ha fokus på verdiskaping - og dette mener vi har vært et godt tiltak til nettopp det. 
Det har vært 40 deltagere (20 menteer og 20 mentorer). Det har vært avholdt 3 møter. 
Mentorordningen har vært finansiert av fylkeskommunen. 
 
Nettverk for unge ledere og nettverk for netthandel 
Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand har sammen organisert 
og igangsatt mindre nettverksgrupper; nettverk for netthandel (organisert av SNF) og nettverk for 
unge ledere (organisert av TNF). Hensikten med mindre nettverksgrupper har vært å sette agendaer 
rettet direkte mot deltagernes arbeidshverdag. Nettverk for unge ledere har hatt 3 møter og er 19 
deltagere fra hele Vestfold. Nettverkene har vært finansiert av fylkeskommunen. 
 
Skagerak International School: 
TNF ble kontaktet av Hans Jørgen Firing i Skagerak International School vedr en mulig etablering av 
barne - og ungdomsskole i Tønsberg-regionen i 2018. TNF satte Skagerak og Eirik Sunde i Kaldnes i 
kontakt med hverandre og de ble enige om en intensjonavtale om etablering i den gamle 
slottsfjellsbygnignen. En av forutsetningene for etableringen var imidlertid at Tønsberg 
Næringsforening var med som en stifterne for å sikre en forankring i næringslivet i byen. Erfaringer 
fra etablering av internasjonale skoler i sammenlignbare byer er veldig god, og man antar markedet 
for en slik skole i Tønsberg-regionen også vil være god. Etablering av en internasjonal skole vil for det 
første være viktig for internasjonalt næringsliv i regionen og deres mulighet til å ansette inernasjonal 
arbeidskraft. Videre vil en slik skole kunne gjøre regionen mer attraktiv for internajsonale bedrifter å 
etablere seg her. Til slutt vil det også bringe nye arbeidsplasser til byen. TNF besluttet derfor i 
styremøte 30.01.2019 å støtte etableringen med kr 60 tnok. 
 
Næringsforum 
Næringsforum har til hensikt å skape en fast møteplass mellom politikere, administrasjon og 
næringslivet i Tønsberg og Re. Hovedhensikten er å se på mulighet for næringsvekst og hva vi 
sammen må gjøre for at vår region skal bli attraktiv for nye etableringer. 
 
 
 
 



Rammevilkår 
 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
TNF har vært strekt engasjert i dette og deltatt på diverse møter, som oversikten over viser så har vi 
også hatt et frokostmøte med dette som tema. Høringen finner du her; 
http://www.tonsbergnf.no/tnf-sin-horingsuttalelse-rpba/ 
 
Tønsberg kommunens by og arealdel har vært på høring, og TNF har kommet med en 
høringsuttalelse. Denne kan leses i sin helhet her; http://www.tonsbergnf.no/horingsuttalelse-
tonsberg-kommunes-arealdel-og-byplan/ 
 
Fastlandsforbindelsen: 
TNF har vært sterkt engasjert i; fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder. Vi har hatt et 
tydelig standpunkt på at vi har ønsket tunnel. Vi har hatt en spørreundersøkelse blant våre 
medlemmer og 80% svarte at de ønsket tunell. 
 
InterCity gjennom Vestfold er viktig for næringsutvikling og vekst. TNF har ikke tatt dirkete stilling til 
korridor, men har hatt fokus på at Inter City gjennomføres etter planlagt tidsperspektiv. Vi trenger 
InterCity for å møte morgendagens behov. 
 
 
Medbyggerne 
TNF har vært engasjert i og støttet prosjektet som har til hensikt å arbeide mot svart arbeid i 
byggenæringen. Svart arbeid er et stort problem i samfunnet. Vi vet at det har forbindelser til 
organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, menneskehandel, skattekriminalitet og sosial 
dumping. Næringslivet og samfunnet taper stort på svart arbeid og det engasjerer TNF. 
 
 
Samarbeid 
Sammenslåingen mellom Re – og Tønsberg Næringsforening 
Grunnet kommunesammenslåingen mellom Re og Tønsberg slo i 2018 Re og Tønsberg 
Næringsforening seg sammen. 2018 har blitt brukt til å bli kjent og å finne den gode 
samarbeidsformen. Vi har hatt noen utfordringer med å engasjere næringslivet i Re men ser at det 
skjer ting og at kontinuerlig jobbing gir resultater. 
 
Regionalt samarbeid 
Vi har et godt samarbeid med de andre næringsforeningene (Larvik, Sandefjord, Horten og 
Holmestrand) og har faste møtepunkter. Vi samarbeider om arrangementer som vi mener hele fylket 
har godt av å stå samlet om; fylkessammenslåing, Intercity gjennom Vestfold, Torp Sandefjord 
flyplass, politihøgskolen i Stavern samt mer. Har i løpet av 2018 jobbet mot å bli: Vestfold Business 
Region, dette for å komme inn i nye samarbeid på tvers av kommune, fylkes- og landegrenser. 
 
 
 
  



 


