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ÅRSBERETNING 2007
for

BODØ NÆRINGSFORUM
Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Tilknytningen til
Bodø Næringsforum skjer gjennom bedriftsmedlemskap.
Visjon for virksomheten:
Vi skal være et solid talerør for medlemmene, på tvers av bransje og konkurranse.
Følgende organisasjoner er fusjonert med Bodø Næringsforum:
Bodø Handelsstands Forening, stiftet 6.3.1899.
Industriforum Bodø, stiftet 13.1.1992.
Bodø Reiselivsforening, stiftet 7.9.1993.
Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Storgt. 44.
Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at
forutsetningen er til stede.

Styre og administrasjon
Styret
Styrets sammensetning etter generalforsamlingen 26.4.2007:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
”
”
“
”
”

Driftssjef Per Jacobsen, Schenker AS Bodø
Direktør Hege Stefansen, Rica Hotel Bodø
Adm. direktør Per Danielsen, Coop Sambo BA
Daglig leder Grete Ertsvik, Bodø Garderoberenseri AS
Adm. direktør Bjarne Holgersen, Avisa Nordland AS
Daglig leder Mona Ågnes, Norconsult AS Bodø
Daglig leder Per-Ståle Lundbakk, Max Mat AS
Daglig leder Roy B. Nilssen, Corponor AS

1. varamedlem
2. varamedlem

Daglig leder Per Gårseth, Haneseth AS
Teamleder Liv Bente Kristoffersen, Nordlandsbanken ASA

Styret har hatt 9 møter i 2007, og har behandlet 80 saker.
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Styreinstruks for Bodø Næringsforum
Retningslinjer for styrearbeidet i Bodø Næringsforum ble innført 1.1.2004 og tjener
som et nyttig arbeidsverktøy for styret og direktøren, supplert med styrets årsplaner.
Administrasjonen
Direktør Åshild Movik er Bodø Næringsforums daglige leder.
Markedsansvarlig Anna Elisabeth Kristoffersen ble ansatt 1. november.
Regnskapsfører er engasjert på timebasis, med tidsforbruk ca. 0,03 årsverk.
Samlede årsverk i Bodø Næringsforum utgjør dermed 2,03 fra 1.11.2007, mot
tidligere 1,03 årsverk.
Ekstern tjenesteleveranse
Bodø Næringsforum er sekretariat for Bodø Håndverks- og Industriforening.

Medlemmer
Medlemsutviklingen
I 2007 ble det registrert 26 nye medlemmer, mot 24 i 2006 og 23 i 2005. Tilkomne
medlemmer i 2007 representerte 382 årsverk, mot ca. 1.770 i 2006 og 240 i 2005.
8 medlemskap ble avsluttet i 2007, mot 11 i 2006; i hovedsak begrunnet med
eierskifte, strukturendringer og konkurs, eller erstattet av utvidede medlemskap.
Totalt økte medlemstallet i 2007 med 18 bedrifter, mot en netto økning på 13
bedrifter i 2006. Gjennom et nytt kjøpesentermedlem, Trekanten ble også 10
kjøpesenterbutikker inkludert som indirekte medlemmer.
Bodø Næringsforum hadde 197 direkte medlemskap pr. 31.12.2007, mot 174 forrige
år. I tillegg er 100 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte
medlemmer gjennom tre kjøpesenter-medlemskap, mot 90 året før.
Medlemsutviklingen
Gruppering av direkte
medlemsskap
Handel
Kombinasjon handel/industri
Industri
Reiseliv, hotell, restaurant
IKT
Konsulent, adm.tjenester
Finans og forsikring
Andre
Sum

2007

2006

2005

48
1
30
15
5
29
12
57

43
3
29
15
3
26
9
46

40
3
28
14
4
28
8
36

197

174

161

År

Ant. medl.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

142
140
133
137
136
146
149
146
161
174
197
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Medlemsprofilering
Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige
gjennom internett-portalen på nettsiden www.bnf.no
Dessuten vil medlemsbedriftene til enhver tid ha anledning til å innhente oppdatert
medlemsoversikt og kontaktinformasjon.
Medlemsinformasjon / BNFs internett-side
Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside, i
kombinasjon med elektronisk post til medlemmene.
Internettsiden hadde 8.222 gjester med 15.425 besøk som så på 159.130 sider i
2007. Det var 357.121 treff på www.bnf.no i 2007.
Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer, samt BNFs Næringskafe
benyttes dessuten for informasjon og innspill til gjensidig nytte.
Medlemskontingent
Medlemskontingent er inntektsført med kr. 998.210,- i 2007 mot kr. 870.655,- i 2006,
dvs. en økning på kr. 127.555,-. Budsjettmålet for 2007 var kr. 998.000,-. Vi har
tapsført kontingent i 2007 med kr. 6.100,-.
Fordeling medlemskontingent etter kategori
Antall årsverk

Kroner i 2007

Kroner i 2006

Kroner i 2005

1
2-3
4 – 10
11 – 40
41 – 100
Over 100

22.925
49.470
205.875
309.400
213.840
196.700

18.415
42.525
172.260
281.300
173.850
182.305

15.625
44.880
158.760
266.910
160.580
95.000

Sum

998.210

870.655

741.755

Virksomheten
Bodø Næringsforums formål er å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og
pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.
Vår visjon er å være et solid talerør for medlemmene, på tvers av bransje og
konkurranse.
Strategiplanen beskriver følgende delmål for oppfyllelse av hovedmålet:
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1. Lokale rammebetingelser skal bidra positivt til medlemmenes
konkurransekraft.
2. Felles utviklingstiltak skal stimulere og øke grunnlaget for medlemmenes
utvikling og lønnsomhet, direkte eller indirekte.
3. Relevant og aktuell informasjon og kunnskap skal være lett tilgjengelig for
medlemmene.
4. Medlemmene skal høres og avlastes i saker av felles interesse.
5. Gjennom næringslivets tilslutning ved aktive medlemskap og organisasjonens
kompetanse skal Bodø Næringsforum ha autoritet og påvirkningskraft.
Strategiplanen danner grunnlaget for årlige handlingsplaner som vedtas av styret.
Bodø Næringsforums primære interesse er at medlemmene skal oppnå ønskede
resultater av sin virksomhet, og at vi på en tilfredsstillende måte støtter opp under
dette målet, og fyller vår rolle som et solid talerør og felles representant for lokalt
næringsliv.
Der vi ser at det er av interesse for våre medlemmer, har vi også tatt en rolle som
konstruktiv utviklingsaktør i fellesskap med Bodø kommune/Team Bodø KF,
skoleverket og Høgskolen. Bodø Næringsforum er dessuten partner i ”Nyskapingsprogrammet i2016”
Høsten 2007 opprettet Høgskolen i Narvik filial ved Høgskolen i Bodø for utdanning
av ingeniører. Dette ser vi som et resultat av vårt initiativ og vårt pådriverarbeid i
2006.
Vi har i flere år vært løpende engasjert i kompensasjonsordningen for differensiert
arbeidsgiveravgift (RDA / DA), for å sikre medlemmenes interesser. Styret ønsker å
fremheve at vår solide erfaring og gode kunnskaper om saken blant annet bidro til at
Bodø Næringsforum ble sterkt involvert i forarbeidet for etablering av den nye
prosjektorganisasjonen DA-Bodø, i samarbeid med Bodø kommune og Høgskolen,
etter oppdrag fra Nordland fylkeskommune.
Bodø Næringsforum var sterk pådriver for at næringslivet fikk flertallsposisjon i det
strategiske DA-arbeidet, som førte til en handlingsplan med næringslivsforankrede
anbefalinger om bruken av kompensasjonsmidlene.
Vi er godt fornøyd med at fylkeskommunen valgte en organisasjonsmodell som
engasjerte et stort antall næringslivsledere.

Rammebetingelser og konkurransevilkår
Styret registrerer med tilfredshet at Bodø Næringsforum gjennom høringsuttalelser,
innspill og dialog, har bidratt til å påvirke næringspolitisk dagsorden og beslutninger,
med positiv betydning for medlemmenes rammebetingelser og konkurransevilkår.
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Vi har løpende og god kontakt med kommunale myndigheter. Det gir rom for dialog
og uttalelser på et profesjonelt plan, som vi mener kan tjene næringslivets felles
interesser.
Gjennom representasjon og samarbeid med HSH har Bodø Næringsforum bedre
muligheter til å påvirke sentrale rammebetingelser, samtidig som vi med større
autoritet har kunnet formidle informasjon tilbake til lokalmiljøet.
Differensiert arbeidsgiveravgift (DA) - Kompensasjonsordninger
Regjeringen fikk i 2006 EUs godkjennelse for gjeninnføring av ordningen med
differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.1.2007. Det betyr at Nord-Norge nå har de
samme satsene som før 2004, dvs. 5,1% utenfor tiltakssonen i Finnmark og NordTroms, som får 0.
Unntaket er Tromsø og Bodø, som har 7,9 % arbeidsgiveravgift.
En kompensasjonsordning ga tildeling til Bodø på 134 mill kroner i 2007, med løfte
fra Staten om årlig kompensasjon tilsvarende privat sektors økte arbeidsgiveravgift
(2,8 prosentpoeng) for perioden 2007-2013.
Forvaltningsansvaret ble delegert til fylkeskommunen, og dette la grunnlaget for DA
Utviklingsprogram Bodø 2013 (DA-Bodø).
Nordland fylkeskommune ga Bodø Næringsforum og NHO Nordland felles mandat å
foreslå næringslivskandidatene til DA-Bodøs programråd, programutvalg og
programstyre, som formelt ble oppnevnt av fylkesrådet.
Bodø Næringsforums administrasjon og tillitsvalgte er godt representert i de
forskjellige DA-organene.
Saker / temaer hvor
Bodø Næringsforums synspunkter er formidlet gjennom uttalelser og innspill:
Fergesambandet Lofoten – Bodø/Salten
Innspill og møte med fylkesråd for næring og samferdsel i Nordland:
Nordland fylkeskommune ble bedt om å arbeide for økt rutefrekvens på fergen Bodø
– Moskenes, og at kostnadsbesparelsene ved en eventuell nedlegging av SvolværSkutvik benyttes til å styrke de øvrige samband mellom Bodø/Salten – Lofoten.
Vi fikk god mediedekning for innspillet, både i Salten og Lofoten.
Under fylkespolitisk behandling av ”Samferdselsutredning for nordre Nordland / Sør
Troms” / Nasjonal transportplan 2010-2019 i februar 2007 oppnådde vi med vårt
innspill følgende vedtaksformulering i Nordland fylkeskommune:
”.. Av hensyn til fisketransporter om vinteren – særlig fra Værøy og Røst – bør man
vurdere øket kapasitet og fergetider bedre tilpasset jernbanetransport fra Bodø. Det
er ønskelig at det settes inn gassdrevne ferger i dette sambandet”.
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Kjøremateriell uten sjåfør under fergetransport
Innspill overfor Fylkesrådet i Nordland:
Anmodning om å sette saken på dagsorden i forhold til fergerederiene og Statens
Vegvesen.
Vårt initiativ førte til oppklaring om at det ikke er lovmessige hindringer for at
kjøremateriell kan transporteres med ferge uten at sjåfør følger med under
overfarten. Dette er et privatrettslig anliggende mellom transportørene og rederiene.
I tillegg er det et spørsmål om hvorvidt nivået på rederienes prissetting av tjenesten
står i forhold til nytten for transportørene.
Økning av gebyrsatser for byplankontoret med virkning fra 2007
Uttalelse i tilknytning til behandling av sak i Bodø formannskap:
Bodø Næringsforum ba om at forslaget om økte gebyrsatser for behandling av
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner ble satt i bero og at saken ble vurdert
grundig i en helhetlig næringspolitisk sammenheng. Vi hevdet at det var prinsipielt
uheldig at Bodø kommune ville øke gebyrsatsene i en budsjettperiode, når behovet
ikke var påvirket av ytre omstendigheter. Uttalelsen ble sendt til ordfører, rådmann og
byplansjef.
Saken ble trukket fra formannskapet 18.04.2007.
Dessverre førte senere budsjettbehandling til at den betydelige økningen ble
gjennomført fra og med 2007.
Planprogram for kommuneplanen i Bodø
Innspill overfor Bodø kommune:
 Forslag til strategidel bør legges ut til høring før bystyrets behandling
 Byggehøyder i hele byområdet bør utredes, og drøftes i den overordnede
kommuneplanen
 Ved fremtidig bruk av Rønvikjordene ønsker vi at det primært tilrettelegges for
arbeidsintensiv næringsvirksomhet innen tjenesteyting. I begrenset grad
tilrettelegges for boligbygging. Bypark anlegges i tilknytning til Bodøelva, og
ny trasé for Rv80 må i begrenset grad berøre arealene på Rønvikjordene.
 Vi har foreslått å opprette en referansegruppe for planarbeidet, og har uttalt
ønske om deltakelse.
Vi har sålangt ikke vært involvert i den pågående planprosessen for
kommuneplanen.
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Plassering av betalingsstasjoner i Bodø
Innspill vedrørende plassering av betalingsstasjoner, etter invitasjon fra
prosjektledelsen i Vegpakke Salten / Statens Vegvesen Region Nord:
Etter drøfting med noen medlemsbedrifter som ville bli spesielt berørt, anbefalte vi en
ytre veibetalingsring med betalingsstasjoner ved innkjøringen til Bodø / Skjæringa Rv
80 og Gamle riksvei samt ved Mæln/Nordstrandveien fra nordsia.
Vi har uttalt at vi ikke ønsker en indre veibetalingsring med ytterligere stasjoner innen
sentrum.
Vårt innspill er basert på forståelsen om at Vegpakke Salten ikke kan realiseres uten
bompengefinansiering.
Konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan for utvidelse av City Nord
Høringsuttalelse overfor Bodø kommune:
Bodø Næringsforum sluttet seg til konklusjonene og anbefalingene i handelsanalysen
til Kunnskapsparken Bodø AS. Vi mener det er en fordel for Bodøs konkurransekraft
at vi har to nærliggende kjøpesenter-dominerte områder i sentrum, med forskjellig
karakter og innhold. Vi hadde ikke merknader til foreslåtte reguleringsplan inkl.
trafikale forhold.
Kommunedelplan for Rønvik / Saltvern
Høringsuttalelse overfor Bodø kommune, hvor vi uttalte angående arealbruk:
 En plan for utviklingsorientert arealutnyttelse for boenheter savnes;
eksempelvis terrengtilpasset bygging i høyden.
 Rønvik legesenter og den gamle lærerskolen bør avsettes til næringsformål.
Kommunedelplan for Indre Havn (Rønvikleira)
Høringsuttalelse overfor Bodø kommune:
 Forslaget om å legge tilrette for å flytte Hurtigruteanløpet og fergeleiet
nærmere sentrum støttes; noe som vil gi god forbindelse med båt og tog, samt
at personrelatert transport kommer ut av terminalområdet og nærmere
sentrum
 Omlegging av Rv 834 i kulvert fra Herredshuset til Kortneset støttes
 Det er ønskelig at firearms rundkjøring vurderes i Mælen. Vi mener det er
fornuftig å avvente detaljert planlegging av veiføringen til planskissen for ytre
Havn foreligger, slik at man ser de helhetlige behovene. Vi ønsker begrenset
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gjennomkjøringsmulighet i Nordstrandveien for å unngå unødig privatbilisme
på Rønvikleira.
 Vi er betenkt over planlagt kombinasjon av bolig/ næring på planområdet Indre
havn, da forventninger til bomiljø ikke nødvendigvis er forenelig med støy fra
en effektiv transport- og industrivirksomhet. Vi mener derfor at felt 8 bør
avsettes til næringsareal og at det ikke etableres flere boliger i planområdet.
 Det bør vurderes å avsette arealer for servicestasjon til næringsaktørenes og
jernbanedriftens behov.
 Vi er i tvil om det bør åpnes for detaljhandel utover salg fra lager, men ønsker
å åpne for dagligvarehandel på nærbutikknivå forutsatt adkomst fra
Nordstrandveien.
Havneavgiftsregulativ 2008
På vegne av de av våre medlemmer som ville bli sterkt berørt , gjennomførte vi et
forhandlingsmøte mellom næringslivet og Bodø kommune / Bodø Havn KF med
etterfølgende uttalelse, for å hindre gjennomføring av nye terminalavgifter i Bodø
havn.
De foreslåtte avgiftene ville bety en sterkt kostnadsøkning fra 1. januar 2008 for
terminalbrukerne, uten at det kunne relateres til bedre tjenesteleveranse.
Et nytt avgiftsregime ville dessuten kunne svekke Bodøs konkurransekraft som
komplett knutepunkt, og neppe bygge opp under den næringspolitiske strategien om
å utvikle Bodø nasjonalhavn.
I samarbeid med de berørte bedriftene nådde vi delvis fram med vår argumentasjon.
Terminal- og vognvederlag blir først innført fra 1.juli 2008, og med opptrappende
satser over noen år.
Vi mener imidlertid fortsatt at det er feil kommunestrategi å innføre nye avgifter i
havnen.
Endring av forskrift om parkeringsvedtekter
Høringsuttalelse overfor Bodø kommune:
For næringslivet er det viktig med tilgjengelige parkerings-plasser i umiddelbar
nærhet. Bedre parkeringskapasitet vil kunne føre til at flere mennesker ønsker å
oppsøke bykjernen og de tilbudene som finnes der, og omdisponering kan være
nødvendig for å oppnå dette målet.
Vi støtter krav til egendekning av parkering i utbyggingsprosjekter, men mener at
dekningsgraden må baseres på realistiske behov. Frikjøp løser ikke et
parkeringsbehov.
Det er imidlertid urimelig å øke kravet fra 1,0 til1,5 P-plasser pr. boenhet, som var
foreslått av byplankontoret. Vi registrerer at Bodø kommune har praktisert forskjellige
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krav fra prosjekt til prosjekt. Forutsigbar håndhevelse vil sikre uheldig konkurransevridning mellom utbyggerne og bidra til at rammebetingelsene for beregning av
kostpris for boligenhetene kan baseres på tilnærmet likt grunnlag.

Samarbeidsprosjekter som Bodø Næringsforum har deltatt i:
Team Bodø KF / Strategisk næringsplan-prosjekter:
 Strategisk Næringsplan Bodø 2010
 ”Kjenn Bodø” – et aktivitets- og opplevelsesprogram for bevisstgjøring av
kommunens innbyggere om Bodøs kvaliteter.
 Nyskapingsprogrammet ”i2016” – et partner-/samarbeidsprosjekt i Bodø
 Bodø som universitetsby – randsonetiltak for høgskolen -> universitetet
 Bodø sterk og klar – en kommunikasjonsplattform for Bodø
Nordland fylkeskommune
 Kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift i Bodø 2007-2013
(DA-Utviklingsprogram Bodø 2013)
- Deltakelse i programråd, programutvalg og programstyre
Andre prosjekter:
 Vegpakke Salten.
- Deltakelse i Statens Vegvesens informasjonsgruppe
 Dialogforum Bodø, for integrering av innvandrere

Nettverksbygging og kunnskapsformidling
Bodø Næringsforums møte- og nettverksarenaer for medlemmene er orientert mot
faglige temaer som vi oppfatter har relevant interesse. Møteplassene skal imidlertid
også gi rom for at bedriftsledere kan knytte nærmere kontakt og dele erfaringer med
hverandre, til gjensidig nytte.
Bodø Næringsforums forskjellige møteplasser:




BNFs Næringskafe
BNFs Transportforum
Kontaktmøter, bedriftsbesøk





Seminarer og konferanser
Prosjekter
Fag- og arbeidsmøter

Næringskafeen er Bodø Næringsforums faste møtearena og treffsted, som er åpen
for ledere fra næringsliv og offentlig virksomhet.
Følgende temaer ble satt på dagsorden i BNFs Næringskafe i 2007:
 Store arrangement skaper verdier
 Næringsmessig betydning av den marine virksomheten i Bodø
Årsberetning 2007 for Bodø Næringsforum

9

10






Forsvarets plass i nord
Perspektivet for elitelagene i Bodø
Tre av foreslåtte bautaer i DA-Bodø
Konjunkturbarometer for Nord-Norge med Arenabilaget

Seminarer og konferanser som Bodø Næringsforum har gjennomført





Faglig og sosialt næringslivstreff i Glomfjord - dagskonferanse og
bedriftsbesøk hos REC - 20 deltakere
Servicekurs for handels- og servicenæringen – 90 deltakere, i samarbeid med
Innovasjonsprogram Salten
Praktisk orientert næringslivsmøte om DA-Bodø – vel 100 deltakere, i
samarbeid med DA Utviklingsprogram Bodø og Innovasjon Norge Nordland
Miniseminar ”Nye sykepengeregler 2007” – 20 deltakere, i samarbeid med
HSH og NAV Arbeidslivssenter

Årets Lampe
Årets Lampe 2007 ble i februar 2008 tildelt Parkenfestivalen Bodø. Tildelingen er
begrunnet i at Parkenfestivalen har vakt ekstra begeistring og engasjement hos
befolkningen i byen. I tillegg har festivalen bidratt til en positiv markedsføring av byen
nasjonalt og internasjonalt.
I tilknytning til utmerkelsen Årets Lampe 2007 mottok Parkenfestivalen kr. 5.000,-.
Årets Lampe er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon
innen idrett og kultur, som har utmerket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet
eller innsats. Det forutsettes også at organisasjonen har vakt ekstra begeistring og
engasjement innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt.

Økonomi
Bodø Næringsforums drift
Omsetningen ble på kr. 1.239.478,- i 2007, mot kr. 1.136.458,- i 2006. Det var
budsjettert med omsetning kr. 1.352.000,-.
Regnskapet for 2007 viser et driftsresultat på kr. 93.188,- mot kr. 178.382,- i 2006, og
etter tapsføring av aksjekapital kr. 25.000,- ved konkurs for Destinasjon Bodø AS.
Etter renteinntekter av bankinnskudd er regnskapet for 2007 gjort opp med et
årsresultat på kr. 236.578,- mot kr. 253.548,- i 2006.
Budsjettet for 2007 la opp til et resultat på kr. 41.000,-.
Årsresultat kr. 236.578,- foreslås overført til fri egenkapital.
Bodø Næringsforums egenkapital pr. 31.12.07 utgjør dermed kr. 2.711.725,-.
Årsberetning 2007 for Bodø Næringsforum
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Tall fra balansen

2007

2006

Kroner

Kroner

3

Anleggsmidler

3

Fordringer
Sum omløpsmidler

2 812 767
81 362
2 894 129

2 681 071
25 000
73 837
2 779 908

Egenkapital

2 711 725

2 475 147

12 950
135 457
19 000
167 407

9 242
134 112
146 410
289 764

15 000

15 000

182 407

304 764

Bankinnskudd/kontanter
Aksjer

Leverandørgjeld
Offentlig og påløpt gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Avsetning til næringsstipend
Sum gjeld og avsetning

Støtte til andre virksomheter/tiltak
Bodø Næringsforum ga i 2007 støtte til følgende andre virksomheter:





Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning
Kirkens Bymisjon
Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa
I. K. Grand Bodø, ”Årets Lampe 2006” – tildelt i januar 2007

Sum støtte til andre virksomheter/tiltak

”
”
”
”

2.500,1.000,5.000,5.000,-

kr.13.500,-

Deltakelse i andre organisasjoner
Medlemskap
Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner:
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 Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO,
gjennom landsforeningen Abelia
 Foreningsmedlemskap i HSH
 Stifter i Stiftelsen Nordland Musikkfestuke
Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum representert ved direktøren i
følgende organisasjoner:
 Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland
 Bodø Militære Samfund
Deltakelsen i ovennevnte fora er primært begrunnet i behovet for
informasjonstilgang, nettverksbygging og mulighet til påvirkning.
Tillitsverv
Styreleder Per Jacobsen er nestleder i programstyret for DA-Bodø.
Styremedlem Per Danielsen er medlem av programrådet for DA-Bodø
Styrets medlemmer er for øvrig engasjert i programutvalgene for DA-Bodø.
Direktør Åshild Movik hadde i 2007 følgende tillitsverv, som er relevante for arbeidet i
Bodø Næringsforum:
 Medlem av hovedstyret i HSH
 Medlem av programrådet og programstyret for DA-Bodø
 Medlem av styrings- og samordningsgruppen i Nordland for ”RDA Næringsrettede utviklingstiltak” – under avvikling
 Medlem av klageutvalget i Nordland for ”RDA – Næringsrettede utviklingstiltak” –
under avvikling
 President i Bodø Rotary Klubb (2007-08)
Direktøren deltar dessuten i styrings-, prosjekt- og referansegrupper i andres
prosjekter, når det har relevans til saker som styrker gjennomføring av Bodø
Næringsforums strategi- og handlingsplan.

Miljø
Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Det er ikke registrert
skader eller ulykker i 2007. Det er registrert 3 sykedager i 2007.
Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det
som er normalt for denne typen virksomhet.
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Likestilling
Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt intensjonen om at kjønnsbalansen i styret
skal gjenspeile medlemsmassen.
Administrasjonen består av to kvinner.

Resultatdisponering
Styret anbefaler generalforsamlingen å anvende årsresultatet kr. 236.578,- til styrking
av disponibel egenkapital.

Fremtidsutsikter
Det er styrets oppfatning at næringslivet i regionen lykkes godt i å ta posisjon i et
stadig mer krevende marked, og under skjerpet konkurranse – både nasjonalt og
internasjonalt.
Næringslivets behov for nødvendig arbeidskraft antas å forsterkes, både fordi
næringslivet lykkes godt med markedsarbeidet og at den store gruppen arbeidstakere i alderen 60-67 – med lang arbeidserfaring og høy realkompetanse, vil være
ut av arbeidslivet i løpet av de nærmeste årene.
Knapphet på arbeidskraft vil måtte forsterke næringslivets fokus på effektivisering
gjennom teknologisk utvikling, alliansebygging og prioritering av kjerneoppgaver. Det
vil i seg selv være en drivkraft for ny, støttende næringsvirksomhet. Både offentlig og
privat virksomhet antas i større grad å bli utfordret til å søke mangfoldig arbeidskraft
integrert i verdiskapingen.
Vi mener at det bør stilles økt krav til offentlige myndigheter, både nasjonalt, regionalt
og lokalt til å sørge for at næringsutviklingen følges opp med tilfredsstillende og
nødvendige infrastrukturtiltak.
Bodøs oppgave og utfordring – både som fylkeshovedstad og som motor i Saltenregionen, er å være konkurransesterk i forhold til landsdels- og nasjonalt nivå. Ved at
Bodø styrker sin posisjon overfor de ytre omgivelsene styrkes også regionens
posisjon, og dermed også rammen for næringslivets arbeid.
Vi ser ikke at Bodø behøver å rette konkurransen innover i regionen.
Derimot er det viktig at kommunene i regionen på en profesjonell måte forholder seg
til markedet og næringslivet som premissgivere, og tilstreber tilrettelegging for et
mest mulig fleksibelt bo- og arbeidsmarkedsmiljø.
Det er tegn i tiden som taler for at både kunder og potensiell arbeidskraft i økende
grad vil la seg påvirke positivt av bedrifter som evner å se sin bunnlinje tredelt: –
økonomi, miljø og samfunnsengasjement.
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