Årsmelding 2019

Styreleder har ordet.
Da et virus slo av verden:
Når denne årsmeldingen skrives herjer Korona-viruset, og vi er vitne til en verden i unntakstilstand.
Pandemien er et faktum og land etter land stenges ned. Tusenvis av virksomheter stenges med uante
økonomiske konsekvenser, og inngripende restriksjoner på folks bevegelsesfrihet innføres. Alt dette
som følge av et virusutbrudd i Kina i desember 2019 som verden verken var forberedt på eller hadde
forutsett kunne komme.
På bare et par måneder er hele verden rammet og mer enn noen gang får vi oppleve hvor global
verden er, hvor avhengig vi er av hverandre, og hvor sårbare vi er.
Igjen kan vi prise oss lykkelig for at vi bor og driver virksomhet i Norge. Et velutviklet land, med sterk
økonomi, demokratisk styresett og fornuftige politikere som vi har tillitt til på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå. I tillegg har vi et enhetlig offentlig helsevesen med kompetanse og innsatsvilje helt i
verdensklasse. Dette er goder vi tar for gitt, men det er langt fra en selvfølge verden over.
Vi har ingen arbeidsplasser å miste:
Økonomiske redningspakker er presentert og flere er under utarbeidelse. Mange næringer er hardt
rammet og mange ansatte er permitterte. Reiselivsbransjen, hotell, restaurant, frisører, tannleger,
med flere er stengt. Risikoen for at arbeidsplasser skal forsvinne er overhengene. Vi har ingen å miste
og jeg legger min lit til at redningspakkene treffer berørt næringsliv på en god måte, og at de som
forvalter utdelingen og selekteringen utøver godt handverket slik at berørte bedrifter eksisterer også
når krisen er over.
Vanskelig også for mange av våre medlemmer:
Vi ser at mange av våre medlemmer sliter. Mange er beordret stengt, flere har mistet store deler av
næringsgrunnlaget, andre er indirekte berørt av at deres kunder mangler etterspørsel. Som følge av
dette har styret i BNF besluttet å halvere kontingenten for inneværende år og samtidig utsette forfall
til høsten 2020. Selv om dette ikke kan redde noen av våre medlemmer så anerkjenner vi det faktum
at dråpen ikke huler ut stenen med kraft, men ved stadig å falle. Det er nettopp denne situasjonen
våre medlemmer er i nå og da er det mange små besparelser som nettopp gir hjelpen til å komme
igjennom krisen. BNF har ingen medlemmer å miste og aldri har vel behovet for at vi hver dag
arbeider hardt for våre medlemmers muligheter og rammebetingelser vært viktigere.
Merete Nordheim ny direktør i BNF
I august 2019 ble Merete Nordheim tilsatt som ny direktør i BNF. Hun har alt blitt et friskt pust inn i
BNF og brenner for utvikling av Bodø og regionen. Vi spurte noen av referansene hennes som seg
hør og bør og en av de svarte følgende:
«Hun er målbevisst»
«Hun brenner for utvikling. Det er ingen tvil om det»
«Hun er ambisiøs. Hun har orden i sysakene. Hun har god struktur. Hun gir ikke opp så let».
Vi kan i dag si at vi ser dette tydelig i det arbeidet Merete legger ned, og at disse egenskapene er Alfa
& Omega for en direktør i BNF.
Vi er svært glade for å ha Merete på laget i BNF.

Utvidet regionalt samarbeid:
Det er et ordtak som heter at det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette tror jeg vi kan se
konturer av i flere akser fremover. Verden blir ikke akkurat den samme før og etter Korona. BNF,
BRUS, Bodø Sentrumsforening, Bodø håndverkerstand, Bodø Gårdeierforening, Visit Bodø og Bodø i
Vinden har i denne krisetid kommet tettere på hverandre og samarbeidet tett om viktige oppgaver
for våre medlemmer, byen vår, og regionen vår. Det gir mer kapasitet, bedre kompetanse og bedre
gjennomslagskraft enn arbeid hver for oss. Vi kjenner at dette er bra og vi vil fortsette dette
arbeidet.
Hva blir det med 2020 ?:
Jeg kjenner det er utfordrende å si noe om hva som skal være de viktige prosjektene, fokuset og
oppgavene for BNF i 2020. Dette da vi for første gang på lang tid faktisk ikke kjenner hva
morgendagen bringer. Hvem kunne for 2 måneder siden si at vi kom til å avlyse 17. mai? Dette sier
noe om de utfordringene vi står ovenfor. Det vi er helt sikre på er at arbeidet for gode
rammebetingelser for våre medlemmer er og blir viktig. Nå må vi også vie krefter til å sikre arbeid og
sysselsetting for våre lokale bedrifter. Her snakker vi om betydningen av å handle lokalt, få i gang
prosjekter, bruke lokalt næringsliv, og få aktivitet så raskt som mulig for vårt næringsliv. Det vil være
de kortsiktige oppgavene slik at vi sammen kan se fremover på de store og viktige prosjektene Ny
Flyplass, Ny By, Europeisk Kulturhovedstad mf. uten tap av arbeidsplasser.

På vegne av styret håper vi alle våre medlemmer kommer seg helskinnet gjennom Koronakrisen. Vi
er her for dere, og om det er utfordringer dere trenger vår bistand til, ikke nøl med å ta kontakt.

Hans Albert Nilsen
Styreleder

Bodø Næringsforums styre

Hans Albert Nilsen

Tore Mosand

Mona Ågnes

Tor-Arne Aga

Braathe Gruppen AS

Nordland Betong

Norconsult AS

Skagen Hotel og
Eiendom

Styreleder

Nestleder

Aud Schjødt Fredriksen
Storvik Salong AS
Styremedlem

Richard Larsen
Dahl Fiskeri AS
Styremedlem

Iselin Marstrander

Andreas Myrvold

Nordlandsforskning

Bådin AS

Varamedlem

Varamedlem

Styremedlem

Styremedlem

Trud Berg
Stormen Bibliotek
Styremedlem

Vigdis Bjellånes
Intunor AS
Styremedlem

(Foto: Andreas Karlskås KSTUDIOS)

Det er avholdt 9 møter og 45 saker er behandlet i 2019

Styrets anbefaling
Bodø Næringsforum har et resultat på 479 750,-. Styret viser for øvrig til regnskap med noter.
Styret anbefaler generalforsamlingen til å vedta at årets overskudd pålydende 479 750,overføres til annen egenkapital, som deretter utgjør 8 843 834 pr 31/12-19.

Medlemsstrukturen i BNF
Bodø Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets
rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et
konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen.
Ved utgangen av 2019 besto BNF medlemsmasse av 330 medlemmer og speiler således
sammensettingen av næringslivet i Bodø.

Bodø Næringsforum er en attraktiv organisasjon å være medlem av. Medlemsantallet øker stadig, og
sammen med denne økningen øker også organisasjonens anseelse, attraktivitet, synlighet og tyngde.

Resultat av vårt arbeid i 2019
BNF jobber etter tre vedtatte hovedsatsingsområder.
1) Nyby – Nyflyplass
Nyby – Nyflyplass går etter planen og vil gi store ringvirkninger og muligheter for næringslivet i
Bodøregionen og hele Nord-Norge.
Ved flytting av flyplassen fristilles store arealer til bygging av en ny bydel. Høsten 2019 lyste Bodø
kommune ut en tilbudskonkurranse der ulike fagmiljøer kunne komme med forslag til utforming av
bydelen. Målet var å velge ut tre fagmiljøer som videre skulle jobbe parallelt med å løse oppdraget,
hvorpå forslagene skal bygge grunnlaget for kommunedelplanen for ny bydel som skal vedtas i
Bystyret i 2022. BNF har vært involvert i alle steg i prosessen og sitter i arbeidsgruppen for
prosjektet.
Sammen med BRUS blir vi i 2020 vektlegge betydningen av samlokalisering av logistikk i et
intermodalt knutepunkt.
BNF er aktiv støttespiller, høringspart og utvikler i alle prosesser knyttet til Nyby – Nyflyplass

2) Lav arbeidsgiveravgift
Den ordinære arbeidsgiveravgiften i Norge er pålydende 14,1 %. I Bodø og Tromsø Kommune er
arbeidsgiveravgiften pålydende 7,9% BNF samarbeider tett og godt med Næringsforeningen i
tromsøregionen om denne saken, samt lokale, regionale og nasjonale politikere.

3) Attraktiv næringsutvikling
Næringslivet i Bodøregionen har jevnt over hatt et godt år i 2019 med omsetning- og resultatvekst.
Fiskeri- og havbruksnæringen viser til rekordstore omsetningstall og investeringene innenfor bygg og
anlegg er tilsvarende rekordstore. Det er mange og store planer for vekst innenfor ulike næringer, og
vi ser allerede nå at dette i kombinasjon med rekordlav arbeidsledighet gir oss noen utfordringer
knyttet til rekrutering. Gjennom 2019 har BNF vektlagt betydningen av attraktive studiemuligheter,
arbeidsplasser og bo-miljø.
Bodø ble i 2019 utvalgt til å bli Europeisk Kulturhovedstad i 2024. Effektene av et slikt år kommer til å
bli betydelig for næringslivet i Bodø, og vil følgende åpne dører til fremtidig samarbeid med Europa i
årene som kommer. BNF var involvert gjennom hele søknadsperioden, og deltok aktivt inn i møtet
med Juryen i Brussel høsten 2019.
BNF arbeider både konkret og generelt når det kommer til attraktiv næringsutvikling. Konkret med
rådgivning og bistand til våre medlemmer der de møter på utfordringer, og generelt innenfor ulike
områder som kommer det samlede næringslivet til gode.

Politisk gjennomslag
BNF jobber både konkret og generelt med politisk påvirkning på vegne av våre medlemmer og det
generelle næringslivet i Bodø gjennom høringsuttalelser. I 2019 har følgende saker blitt prioritert,
- Planprogram for kommunedelplan NYBY.

BNF gav innspill om at det måtte settes av nok areal til verdiskaping, sysselsetting og næringsutvikling
på arealene.
- Trafikkregulering i gågata ved Radisson Blu – forslag om endring av detaljregulering for
kulturkvartalet i Bodø.
Forslaget var å ikke tillate buss, taxi eller personbil i gågata ved Radisson Blu. Bodø Næringsforum
gav sine innspill om å opprettholde denne tillatelsen, men heller å stenge for reguler biltrafikk. Saken
ble sendt i retur, og skal behandles i 2020. (BNF fikk medhold)

Konferanser, møter og arrangement
Opplystkonferansen.
Opplystkonferansen er Bodø og Saltens viktigste møteplass for næringslivet gjennom året.
Opplystkonferansen ble i mai 2019 gjennomført for 4. gang med over 300 deltakere.
Konferansen deles opp i et dag- og kveldsarrangement, hvorpå dagarrangementet består av
inspirerende og lærerike foredrag fra både lokale og nasjonale ressurser, og hvor kveldsarragementet
runder av dagen med middag og prisutdelinger til næringslivet i Bodø og Salten.
Opplystkonferansen er et arrangement som høyt verdsett av næringslivet og bidrar til å skape
stolthet og identitet innad i Bodø og Salten.
BNF er avhengige av lokale sponsorer for å gjennomføre arrangementet, og vil med dette gi en stor
takk til DnB, Polarkraft, TK Eiendom og Intu Økonomi. Videre har Avisa Nordland, Innovasjon Norge,
Bodø i Vinden og Fauske Næringsforum bidratt inn i arbeidet.

Innsikt
Frokostmøtet «Innsikt» gjennomføres siste fredag i måneden gjennom hele året i kompaniskap med
Nord Universitet, Bodø Kommune, Innovasjon Norge og BRUS. Møtene har dagsaktuelle temaer som
skal engasjere, involvere og opplyse Bodøs befolkning. Følgende temaer har blitt belyst gjennom
2019; samskaping, urbane Bodø, hydrogen, kultur, mangfold og integrering, næringsutvikling i nord
og klyngeorganisering.

Byggebørsen
Byggebørsen ble for første gang arrangert i Bodø i januar 2019 i samarbeid med
Byggmesterforbundet Nord.
140 deltakere fikk gjennom programmet et solid innblikk i offentlig sektors utbyggingsplaner.
Byggebørsen vil igjen bli gjennomført i februar 2020.

Øvrige konferanser/møter
BNF deltar jevnt over på ulike arenaer, konferanser og i ulike møter med både private og offentlige
aktører gjennom året.

Øvrige arrangement
BNF har i 2019 planlagt og gjennomført følgende arrangement,
-

Miljøriktig materialvalg i bygg og anlegg
Startskudd Klimapartner Nordland
Næringslivspolitikk ordførerduell
Julegrantenning på Torget

Synlighet i media
BNF er jevnt over synlig i lokale medier gjennom året, både gjennom konkrete saker og kronikker på
www.an.no og www.bodonu.no.
I 2019 ble det om lag 30 ulike saker.

Tillitsverv og sekretariatsledelser
BNF er representert som styremedlem i styret til BRUS og Bodø Lufthavnsutvikling AS.
BNF er sekretariat for Stiftelsen Bodø Håndverkerstand og Bodø Gårdeierforening

Vårt samfunnsansvar
Hvem
Utdanning og
rekruttering

Hva
1) BNF planlegger og gjennomfører årlig "Rådgivernes dag" for skoleledere og rådgivere
ved ungdom- og videregående-skole.
Dagen setter fokus på mulighetene i lokalt næringsliv, samt dagens etterspørsel etter
arbeidskraft
2) BNF støtter årlig Stiftelsen Bodø Håndverkerstand med 10 000,-. Beløpet er vårt bidrag inn til
utdeling av to reise- og utdannings-stipend pålydende 20 000,-

Bodø i Vinden
BRUS
Ideelle
organisasjoner
Lag/foreninger
Ildsjeler

BNF er partner og bidrar årlig inn med 50 000,BNF er inne med 1 000 000,- i aksjekapital og bidrar årlig inn med 45 000,BNF er fast bidragsyter til Ren By
BNF deler årlig ut "Årets Lampe" pålydende 5 000,-. (ikke utdelt i 2019)
BNF deler årlig ut "Initiativsertifikatet" pålydende 5 000,- (ikke utdelt i 2019)
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