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ÅRSBERETNING 2011
MED VIRKSOMHETSRAPPORT
for

BODØ NÆRINGSFORUM
Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell
tilknytning 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 innfusjonert i Bodø Næringsforum:
Bodø Handelsstands Forening, stiftet 6.3.1899.
Industriforum Bodø, stiftet 13.1.1992.
Bodø Reiselivsforening, stiftet 7.9.1993.
Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet 6.12.1898
Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Næringslivets Hus,
Storgt. 23 A.
Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at
forutsetningen er til stede.

Styre og administrasjon
Styret
Styrets sammensetning etter generalforsamlingen 7.april 2011:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
”
”
”
”
“
1. varamedlem
2. varamedlem

Distriktssjef Per Jacobsen, Schenker AS
Daglig leder Mona Ågnes, Norconsult AS Bodø
Adm. direktør Ove Andreassen, Nordasfalt AS
Frisørmester Aud Schjødt Fredriksen, Storvik Salong AS
Banksjef Tore Halvorsen, Handelsbanken Bodø
Adm. direktør Bjarne Holgersen, Avisa Nordland AS
Partner Roy B. Nilssen, Corponor AS
Regiondirektør Frode Pedersen, Thon hotels
Daglig leder Jøran Inge Marthinussen, Oras Nordland AS
Daglig leder Bjørg Telnes, Kjolesalongen AS
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Styret har hatt 6 møter i 2011, og har behandlet 64 saker.
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.
Organisasjonsmedarbeider ble ansatt 2. mai i 69,33 % stilling, som fra 1. november
ble økt til 80 %.
Regnskapsfører er engasjert på timebasis.
Bodø Næringsforum sysselsatte gjennomsnittlig ca.1,5 årsverk i 2011 mot 1,3 i 2010.
Ekstern tjenesteleveranse
Bodø Næringsforum er forretningsfører og sekretariat for Stiftelsen Bodø
Håndverkerstand, som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og registrert i
Stiftelsesregisteret / Brønnøysundregistrene.

Medlemmer
Medlemsprofilering
Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige
gjennom internett-portalen på nettsiden www.bnf.no
Medlemsbedriftene har anledning til å innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon når de har bruk for det.
Medlemsinformasjon / BNFs internett-side
Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside,
i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene.
Statistikken for internettsiden i 2011 viser 11.076 gjester (12.017) med 20.834 besøk
(18.966), som så på 271.475 sider (252.658). Det var 490.315 treff (513.335) på
www.bnf.no. (2010-tall i parentes)
Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer, samt BNFs Næringskafe
benyttes dessuten for informasjon og innspill til gjensidig nytte.
Gjennom Facebook-gruppen ”BNFs Karriereforum” har vi formidlet møteinvitasjoner
til vårt nettverk for unge voksne 20-35 år.
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Medlemsutviklingen
I 2011 ble det registrert 15 nye medlemmer, mot 24 i 2010. Tilkomne medlemmer
representerte 99 årsverk, mot 291 i 2010.
12 medlemskap ble avsluttet i 2011, mot 14 i 2010; primært begrunnet med
eierskifte, strukturendringer og virksomhetsopphør.
Totalt økte medlemstallet i 2011 med 3 bedrifter, mot 10 i 2010.
Bodø Næringsforum hadde 244 direkte medlemskap pr. 31.12.2011, mot 241 forrige
år. I tillegg er ca. 130 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte
medlemmer gjennom tre kjøpesenter-medlemskap, som er økning på ca. 30 i løpet
av 2011.
Medlemsutviklingen
Gruppering av direkte
medlemskap

2011

2010

2009

Handel
Industri
Reiseliv, hotell, restaurant
IKT
Konsulent, adm.tjenester
Finans og forsikring
Andre

53
34
23
12
32
14
76

53
35
23
13
33
13
71

48
36
23
9
31
13
71

244

241

231

Sum

År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Ant. medl.
136
146
149
146
161
174
197
227
231
241
244

Ant. indirekte
medl.

90
100
100
100
100
130

Medlemskontingent
Medlemskontingent er inntektsført med kr. 1.450.655,- i 2011, mot kr. 1.371.715,- i
2010, dvs. en økning på kr. 78.940,-. Budsjettmålet for 2011 ble ikke fullt oppfylt.
Vi har ikke bokført restanse på kontingentkrav.
Fordeling medlemskontingent etter kategori
Antall årsverk

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

Kroner i 2011

Kroner i 2010

42.920
65.100
278.800
459.395
276.990
327.450

38.160
62.245
268.110
426.650
257.200
319.350

Kroner i 2009

36.140
59.160
269.640
428.125
237.120
289.380

1.450.655

1.371.715

1.319.565
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Økonomi
Bodø Næringsforums drift
Omsetningen i 2011 ble kr. 2.321.463,- mot kr. 2.067.274,- i 2010. Regnskapet viser
et positivt driftsresultat på kr. 89.144,-, mot kr. 175.887,- i 2010.
Etter finansinntekt er regnskapet for 2011 gjort opp med et positivt årsresultat på
kr. 351.573,- mot kr. 410.651,- i 2010.
Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av
Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø
Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig.
For 2011 er det dermed beregnet formuesskatt av andel driftsmidler med kr. 241,-.
Skattepliktig aktivitet gir skattemessig underskudd kr. 101.627,-. Dette er ikke
balanseført.
Styret viser for øvrig til regnskapet med noter.
Årsresultatet på kr. 352.573,- foreslås overført til fri egenkapital, som deretter utgjør
kr. 8.002.247,- pr. 31.12.2011.

Tall fra balansen

2011

2010

Kroner

Kroner

210.003

240.003

Fordringer
Sum omløpsmidler

8.049.818
6.811
147.398
8.204.027

7.702.649
5.399
87.816
7.795.864

Egenkapital

8.002.247

7.650.674

Avsetning til stipend

34.614
176.737
91.000
99.191
241
401.783
10.000

42.892
142.278
22.000
168.023
0
375.193
10.000

Sum gjeld og avsetning

411.783

385.193

Anleggsmidler
Bankinnskudd/kontanter
Aksjer
Varer

Leverandørgjeld
Offentlig og påløpt gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Forskudd prosjektmidler
Betalbar skatt, ikke utlignet
Sum kortsiktig gjeld
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Støtte / gaver til andre virksomheter og tiltak
Bodø Næringsforum ga i 2011 støtte til følgende andre virksomheter:






Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning
Kirkens Bymisjon
Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa
Bodø Østre Skytterlag ved tildeling av ”Årets Lampe 2011”
Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn / avsetning til
delfinansiering stipend-utdeling

kr.
”
”
”

2.000,4.000,5.000,5.000,-

Sum støtte / gaver til andre virksomheter og tiltak

kr.26.000,-

” 10.000,-

Deltakelse i andre organisasjoner
Medlemskap
Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner:
 Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO,
gjennom landsforeningen Abelia
 Foreningsmedlemskap i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH)
 En av stifterne til Stiftelsen Nordland Musikkfestuke
Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum ved direktøren representert 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, i tillegg til samarbeid der det er
felles interesse..
Tillitsverv / formell representasjon
Direktør Åshild Movik hadde i 2011 følgende verv, som er relevante for arbeidet i
Bodø Næringsforum:





Medlem av hovedstyret i HSH (nå Hovedorganisasjonen Virke) til mai 2011
Medlem av programrådet og drøftingsutvalget for DA-Bodø
Varamedlem til styret i Partnerskap Salten
Medlem av styringsgruppen for Nyskapingsprogrammet ”i2016”, et partnerskap
som driftes av Team Bodø KF
 Medlem / partnerrepresentant i styringsgruppen for Karrieresenter Bodø – et
fylkeskommunalt partnerskap, som driftes av Bodø videregående skole og er
lokalisert til NAV Bodø
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 Medlem av styringsgruppen for Næringslivets Europakontor i Nordland, et DAstøttet prosjekt som driftes av NHO Nordland
 Medlem av NAV brukerutvalg, Bodø
 Deltaker i prosjektgruppen for Strategisk Næringsplan for Bodø (Team Bodø KF)
Dessuten deltok direktør Åshild Movik i fylkessstyret for årets TV-aksjon ”Vi rydder for
livet”, etter invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland.

Miljø
Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Sykefraværet er helt
ubetydelig og det er ikke registrert skader eller ulykker i 2011.
Internkontroll-dokument for ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er utarbeidet
og godkjent av styret.
Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det
som er normalt for denne typen virksomhet.

Likestilling
Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt egen målsetting om at kjønnsbalansen i
styret skal gjenspeile medlemsmassen.

Resultatdisponering
Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta at årets overskudd kr. 351.573,overføres til fri egenkapital.

VIRKSOMHETSRAPPORT 2011
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.
Gjennom våre medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen er vi aktivt tilstede i
DA Bodø-organisasjonen samt i andre felles utviklingsprosjekter som vi mener tjener
medlemmenes generelle interesser, enten direkte eller indirekte.
Nærmere beskrivelse av virksomheten i 2011:
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Rammebetingelser og konkurransevilkår
(Jfr. vårt delmål 1: Regionale rammebetingelser skal bidra positivt til medlemmenes
konkurransekraft og investeringsvilje)

Styret mener at Bodø Næringsforum gjennom høringsuttalelser, innspill og dialog
også i 2011 har bidratt til å påvirke næringspolitisk dagsorden og beslutninger, med
positiv betydning for medlemmenes rammebetingelser og konkurransevilkår.
Vi har hatt løpende og god kontakt med kommunale myndigheter. Det gir rom for
dialog og uttalelser på et profesjonelt plan, som vi mener best tjener næringslivets
felles interesser.

Saker / temaer hvor
Bodø Næringsforums synspunkter er formidlet gjennom uttalelser og innspill:
Reguleringsplan for Bodø stamnetterminal
Vi har ved høringer i 2010 uttalt oss positivt til det opprinnelige brualternativet
veg/tunnel/bru fra Herredshuset til Rønvikleira, som vi betraktet som en god løsning
for å skille tungtrafikk og persontrafikk. Ved etterfølgende høringsuttalelse i 2010 til
nye alternative vegløsninger uttalte vi at tunnelalternativet – tunnel under jernbanen,
vil være det mest optimale for transportbrukerne, ved at det gir åpen ferdsel mellom
jernbanen og havna.
I tredje høringsrunde viste imidlertid forslag til reguleringsplan ingen av de to
forannevnte løsninger som realiserbare. Det valgte vegalternativet – oppgradering av
nåværende veger, anførte vi i vår høringsuttalelse som lite framtidsrettet, forutsatt
utvikling og vekst i logistikkrelatert næringsvirksomhet.
Handelen – et sentralt ledd i besøksnæringene.
Gjennom en kronikk i Avisa Nordland i januar 2011 drøftet Bodø Næringsforums
direktør handelsnæringens betydning som del av et attraktivt bysamfunn, som bidrar
til å tiltrekke antall besøkende til stedet.
I Bodø omsatte detaljhandelen i 2010 for nærmere 4,1 milliarder kroner og bil- og
motorbransjen for 1,8 milliarder kroner.

Lokal forskrift til avgiftsparkering og nye sonegrenser
Foreliggende forslag innebærer at avgiftsområdet i sentrum utvides, med lavere
parkeringsavgift ved større avstand fra bykjernen, og økende avgift i forhold til
parkeringstid på sentral sone 1, mot at nåværende tidsbegrensning oppheves.
Vi hadde ikke bemerkninger til forslaget til ny parkeringsordning, men ba Bodø
kommune om å ha løpende oppmerksomhet til hvordan systemet i ny sone 2 vil
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fungere for besøkende og for beboere med hensyn til informasjon og betalingsautomatenes plassering.
Den ønskede effekten er at avgiftsparkering skal bidra til økt tilgjengelighet for
brukerne av byen, og dermed bidra til vitalisering av handel, service og kultur, samt
legge til rette for bosetting.
Den nye forskriften er ennå ikke iverksatt.
Hovedplan veg i Bodø kommune – begrenset høring
Hovedplan veg er en sammenfattende plan for å få et politisk forankret
styringsdokument med forutsigbare økonomiske rammer for forvaltning og drift av
kommunal infrastruktur veg.
Vi har sagt oss svært tilfreds med at det nå foreligger en slik helhetlig plan.
Fra næringslivet har vi over tid sett med bekymring på at drift og vedlikehold av veg
ikke har hatt den nødvendige prioritet i den kommunale forvaltningen, slik at
etterslepet er blitt en stadig større utfordring.
Godt driftede og vedlikeholdte gater, veger og fortau er viktig for det estetiske
helhetsbildet av en attraktiv by, samtidig som flere brukerinteresser og verdimål kan
ivaretas på en god og forsvarlig måte. Vi har i uttalelsen vist til eksempler i ikkeprioritert rekkefølge:





Økt sikkerhet for gående og syklende, hele året
Økt framkommelighet og sikkerhet for bevegelseshemmede trafikanter
Økt bekvemmelighet / mindre belastning for bil- og busskjørende trafikanter
Redusert forringelse av kjøremateriell

Dessverre er etterslepet for vedlikehold av veg i Bodø kommune så stort at vi ikke er
optimistiske med hensyn til å få frigitt nødvendige økonomiske rammer.

Veien til Kvalvikodden
Bodø Næringsforums tidligere uttalelser ble fulgt opp av direktørens
kommentarinnlegg i Avisa Nordland i april, hvor hovedfokus var å få politikerne til å
snu og finne andre løsninger enn å la veien til det nye næringsområdet på
Kvalvikodden gå mellom naust og boliger i Kvalvika.

Strategisk Næringsplan for Bodø 2011-2015
Bodø Næringsforum, v/direktøren var representert i prosjektgruppen for utarbeidelse
av forslag til Strategisk Næringsplan.
Gjennom styrets uttalelse til forslaget overfor Team Bodø KF ble det forventet at
Strategisk Næringsplan for Bodø kan følges opp politisk med tilstrekkelige ressurser
og nødvendig handlingskraft til at tiltakene kan iverksettes og målene i planen nås.
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Bypakke Bodø
Foreliggende forslag i april 2011 til Bypakke Bodø var ikke lagt ut til offentlig ettersyn
/ høring, men vi tillot oss likevel å avgi uttalelse på bakgrunn av vårt kjennskap til
forslaget.
Vi uttalte oss generelt positiv til den utarbeidede planen i et 2040-perspektiv for
”Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø”, men
hadde en del bemerkninger på prinsipelt grunnlag:
Handlingsprogrammet 2012-2020 for Bypakke Bodø, unntatt prosjekt Tverlandsbrua,
forutsatte ca. 90 % brukerfinansiering gjennom bompenger, dvs. ca. 1,8 milliarder
kroner over 15 år og statlige riksvegtilskudd beregnet til 0,2 milliarder kroner.
Av samlet investeringsramme var det forutsatt 0,6 milliarder kroner til gang/sykkelveg og kollektiv (0,4 + 0,2 milliarder).
Spesielt med bakgrunn i at Bodø kun har én innfartsåre, mener Bodø Næringsforum
at det ikke er akseptabelt at brukerne skal bære en så stor økonomisk andel av
opprusting av vegnettet og øvrige miljømessige tiltak.
Vi uttalte vår oppfatning om at Bypakke Bodø skiller seg fra andre ”vegpakker”, ved
at målsettingen for Bodø i større grad har i seg en bredere lokalvegopprusting og
byutviklingsstrategi – 0,4 milliarder. Dette er i seg selv positivt, men prinsipielt
diskutabelt når tiltakene i så stor grad forutsettes finansiert gjennom bompenger.
Bodø Bypakke Bodø ble vedtatt av bystyret.
Når dette skrives, er det klart at Bypakke Bodø er tatt med i etatenes forslag til
Nasjonal transportplan 2014-2023, men uten økt riksvegtilskudd. Oppdatert ser
prosjektet slik ut (pr. februar 2012 – Kilde: Byplankontoret, Bodø kommune)
Handlingsprogram 2013-2020
Vegtiltak
 (Rv 80 Mørkved. Ikke finansiert
 Rv 80 Snippen – Hunstadmoen m/tunnel
 Rv 80 Snippen – Havna

1.605 millioner kroner
145 mill kr )
1.470 mill kr
135 mill kr

Kollektivtiltak, gang / sykkel, trafikksikkerhet og miljø
619 millioner kroner
 Kollektivtiltak (inkl. Tverlandet holdeplass)
215 mill kr
 Gang / sykkel / trafikksikkerhet / miljø
395 mill kr
Totale investeringskostnader
Finansiering / inntekter
 Bompenger
 Riksvegmidler
 Jernbaneverket
 Nordland fylkeskommune
 Bodø kommune

2.215 millioner kroner
2.215 millioner kroner
1.805 mill kr
200 mill kr
15 mill kr
90 mill kr
105 mill kr
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Bussruter i Bodø
I forbindelse med pinsehelgen i 2011 ble det annonsert fra Nordland fylkeskommune
at alle nærrutene i Bodø ble innstilt 1. pinsedag.
Gjennom e.post til fylkesråd for samferdsel påpekte vi at det var et dårlig signal å
innstille alle ruter, samtidig med at det drøftes hvordan man skal få flere til å bruke
bussen i Bodø, kfr. Kollektivplan for Bodø som er utarbeidet av Nordland
fylkeskommune og Bodø kommune.
Fylkesråden uttalte gjennom media at hun var enig med Bodø Næringsforum.
Differensiert arbeidsgiveravgift etter 2013
Vi har tatt en rolle som regional påvirkningsagent for differensiert arbeidsgiveravgift
etter 2013. Den primære målsettingen er at differensiert arbeidsgiveravgift
opprettholdes som regionalt virkemiddel og at næringslivet i Bodø får lik arbeidsgiveravgift med resten av Nordland når nytt avgiftsregime etter 2013 bestemmes.
Slik det ser ut, ligger Bodø an til å tape stedsvalget for den framtidige kampflybasen,.
Det gir i så fall sterke argumenter både overfor EU og Regjeringen mot at
næringslivet i Bodø skal ha høyere avgiftssatser enn resten av Nordland etter 2013.
Eventuell nedlegging av 8-900 arbeidsplasser ved Bodø hovedflystasjon og de
negative ringvirkninger det i så fall også vil gi for private arbeidsplasser, antas å
svekke veksttakten i Bodø det nærmeste tiåret og dermed begrunnelsen for den
høyere avgiftssatsen for arbeidskraft i private virksomheter.
Sekundær målsetting er at nåværende avgiftssats beholdes og at kompensasjonsordningen for høyere avgift opprettholdes på det nivået som tilsvarer eventuell økt
arbeidsgiveravgift i Bodø.
Rekkefølgen i beslutningene for differensiert arbeidsgiveravgift er følgende:
1. Først vedtar EU ny regionalpolitikk etter 2013.Arbeidet i EU er startet.
Påvirkningen fra den norske staten og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og
NHO er i gang. Nordland fylkeskommune gir innspill til EU under åpen høring.
2. Det norske storting vedtar distriktspolitiske virkemidler og differensiering, som
er innenfor EUs politikk.
Påvirkningen fra arbeidsgiverorganisasjonene og fylkeskommunen er i gang.
3. Det norske storting vedtar eventuelle kompensasjonsordninger.
På denne bakgrunn samlet vi relevante påvirkere til workshop i Bodø Næringsforum i
desember 2010 og november 2011: Nord-Norge-kontoret i Brüssel, Virke, NHO
Nordland, Nordland fylkeskommune, Landsdelsutvalget, Bodø kommune / Team
Bodø og DA Bodø.
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Samarbeidsprosjekter som Bodø Næringsforum har deltatt i
(Jfr. vårt delmål 2: Felles tiltak mellom offentlig, næringsliv og FoU-miljø skal stimulere til
utvikling og øke grunnlaget for medlemmenes lønnsomhet; direkte eller indirekte.)

NAV Bodø
 Karrieresenter Bodø
 NAV brukerutvalg
Bodø kommune / Team Bodø KF
 Nyskapingsprogrammet ”i2016”
 Kjenn Bodø (administreres av Bodø Turistinformasjon)
 Strategisk Næringsplan for Bodø 2011-2015
Nordland fylkeskommune / Salten regionråd
 Partnerskap Salten
Norsk Petroleumsforening avd. Nordland
 Felles møteplass for petroleumsrelaterte temaer

Nettverksbygging og kunnskapsformidling
(Jfr. delmål 3: Relevant og aktuell informasjon og kunnskap skal være lett tilgjengelig for
medlemmene, og delmål 4: Medlemmene skal høres og avlastes i saker av felles interesse)

Bodø Næringsforums møte- og nettverksarenaer for medlemmene setter dagsorden
for 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.
Bodø Næringsforums forskjellige møteplasser:







BNFs Næringskafe
BNFs Karriereforum
Kontaktmøter, bedriftsbesøk
Seminarer, konferanser og kurs
Fag- og arbeidsmøter
Partnerskap / samarbeidsprosjekter

Næringskafeen er Bodø Næringsforums faste møtearena og treffsted, og er åpen for
ledere fra næringsliv og offentlig virksomhet.
Ved seminarer, konferanser og kurs søker vi gjerne samarbeid med andre lokale eller
regionale aktører, når interesser er felles og det styrker måloppnåelsen av vår
handlingsplan.
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Temaer i BNFs Næringskafe i 2011:
05. oktober

01. september

02. mars

02. februar

Universitetet i Nordland – nye og flere muligheter til utvikling og
vekst
v/prorektor Grete Lysfjord
Møt ordførerkandidatene:
Hild Marit Olsen (AP), Ole-Henrik Hjartøy (H), Tom Cato Karlsen
(FRP)
Nordlandssykehusets kvalitetsarbeid i forhold til pasientene.
Strukturendringer innen sektoren, som vil ha betydning for
brukerne
v/adm. direktør Paul Martin Strand, Nordlandssykehuset
Hvorfor FK Bodø/Glimt er viktig for Bodø!
v/reiselivssjef Kai Breivoll, Visit Bodø

Tre Næringskafe-møter måtte dessverre avlyses på grunn av svak interesse.

Temaer i BNFs Karriereforum i 2011
Prosjektet startet i 2010, med støtte fra DA Bodø og avsluttes som prosjekt i mai2012
(Målgruppe unge voksne 20-35 år som vil opp og fram)

21. november

20. oktober

11. oktober

16. juni

30. mars

22. februar

Hvordan bidra til å bygge relasjoner og fellesskap på
arbeidsplassen
v/programleder Stein M. Markussen, Nordnorsk Lederutvikling
Hvordan trender skapes. Nye trender.
v/trendanalytiker Ståle Økland.
Sosialt møtearrangement, hvor også BNFs medlemmer var
invitert.
Framsnakking – det motsatte av baksnakking
v/Svein Spjelkavik, Andøy – oppfinneren av ordet/begrepet
framsnakking
Bedriftspresentasjon av Atea, en virksomhet i vekst
v/leder i Bodø, Dag Frölich
Sosialt møtearrangement, hvor også BNFs medlemmer var
invitert
Historien om et samspill mellom en sørlending (utøver) og en
trønder (trener) som så langt har ført til 2 VM gull.
v/Atle Kvålsvoll, personlig trener for Thor Hushovd
Presentasjon av North Energy ASA og hvilken strategi og
ambisjoner som ligger bak.
Arbeidsmessige utfordringer ved å være ”young professional” i et
oljeselskap.
v/petroleumsingeniør Julie Katrine Berg, North Energy AS
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Temaer i møter, arrangert i fellesskap med Norsk Petroleumsforening Avd. Nordland
14. september
26. mai
27. april
07. mars

Bodø havn posisjonerer seg for framtiden
v/havnedirektør Ingvar M. Mathisen
North Energy, oljemygg som stadig vokser
v/Astrid Tugwell, direktør for utvikling i North Energy ASA
Nord-Norsk Vindkraft AS og selskapets vindkraftprosjekter
v/prosjektleder Steinar S. Helland
Momek Group på vei inn i oljeeventyret sammen med Aibel.
Orientering om prosessen og resultatet av at Momek Group
fikk vedlikeholdskontrakten for Norne sammen med Aibel.
v/Elise Husum, prosjektleder for kontraktsinngåelsen Norne

Andre møter, seminarer, konferanser, kurs som Bodø Næringsforum har gjennomført
23. og
24. november
”Rådgivernes dag” – et to dagers kursprogram for skoleledere og
rådgivere i videregående skoler og ungdomsskoler samt opplæringskontor i Salten
BNFs samarbeidsparter:
Nordland fylkeskommune – fylkesråd for utdanning og
Partnerskap Salten / Salten kompetanse
07. november
Presentasjon av konjunkturbarometer for Nord-Norge høst 2011,
som samarbeidspart for Sparebank1 Nord-Norge.
v/viseadm. direktør Oddmund Åsen
17. oktober
Kurs om offentlige anskaffelser, som samarbeidspart for
Partnerskap Salten.
v/kursholder Rolf Willy Berg
20. september
Presentasjon av hovedtrekkene i DnB NOR Markets
tertialrapport,
som samarbeidspart for DnB NOR Market, avd. Bodø.
v/analytiker Camilla Viland
11. mai
Presentasjon av konjunkturbarometer for Nord-Norge vår 2011,
som samarbeidspart for Sparebank1 Nord-Norge.
v/viseadm. direktør Oddmund Åsen
14. april
Presentasjon av Bypakke Bodø
v/Byplankontoret Bodø kommune
07. april
Hvilke strategiske grep vil styrke næringsmessig utvikling i Bodø
v/daglig leder Per-Gaute Pettersen, Team Bodø KF
Foredraget ble gitt direkte etter avsluttet generalforsamling for
Bodø Næringsforum
05. april
Hvordan styrke bykjernen.
Miniseminar i samarbeid med Bodø kommune, byplankontoret
v/Odd S. Midtskog, rådgiver i sentrumsutvikling
31. januar
Næringslivssamling, med tema: Vil du selge til det offentlige?
I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Bodø kommune
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Dessuten er det gjennomført flere ad hoc arbeidsmøter med næringslivsledere og
representanter for kommunens administrasjonen, politisk ledelse eller andre; spesielt
angående næringsdriftsmessige konsekvenser av byggeprosessen ved
kulturkvartalet, parkeringsløsninger og utvikling av bykjernen, samt workshop om
cruiseskipanløp.
Vi har i løpet av året deltatt i flere arbeids- og nettverksmøter som andre aktører
inviterer til og med temaer som er relevant for vår virksomhet.
I tillegg stiller vi opp for studenter ved Universitetet i Nordland, som kontakter Bodø
Næringsforum for å få næringslivsinformasjon eller som ønsker intervju under arbeid
med masteroppgaver.
Øvrige arrangement


Bodø Næringsforums 25 års jubileum ble markert ved en mottakelse i
Radisson Blu Hotel 18. juni, med nærmere 50 gjester til stede.
I forbindelse med jubileet ble skriftet ”Historisk tilbakeblikk 1986-2011. Bodø
Næringsforum 25 år” presentert.



Offisiell julegateåpning / juletretenning på Bodø torg 3. søndag advent – en
”hundreår” gammel tradisjon og et samarbeidsprosjekt mellom Bodø
kommune, Frelsesarmeen og Bodø Næringsforum, som i sin tid overtok
oppgaven fra Bodø Handelsstands Forening.



Sosiale arrangement for tidligere medlemmer i innfusjonerte Bodø Håndverksog Industriforening, vårfest og julebord; tiltak som gjennomføres som del av
fusjonsavtalen fra 1. juni 2008 og med varighet ut 2013.

Årets Lampe
”Årets Lampe 2011” ble tildelt Bodø Østre Skytterlag for arrangement av
Landsskytterstevnet i Bodø for åttende gang, 29. juli – 6. august. Med tildelingen
fulgte kr. 5.000,-.
”Årets Lampe” er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon
innen idrett og kultur som har utmeket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller
innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning, i
tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt.
F rivillige organisasjoner bidrar til verdiskaping i næringslivet, ved sine aktiviteter
gjennom dugnadsarbeid. Det ønsker Bodø Næringsforum å vise oppmerksomhet til,
på vegne av våre medlemmer.
Begrunnelsen for tildelingen til Bodø Østre Skytterlag:
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Bodø Østre Skytterlag har vært aktiv pådriver og deltaker for at Landsskytterstevnet
2011 kunne gjennomføres på en kompakt og moderne skytearena nært byen.
Det ligger flere års systematisk planlegging og arbeid hos arrangøren foran hvert
Landsskytterstevne.
Bodø Østre Skytterlag fikk støtte fra høyt politisk hold, da organisasjonen ba om
nødvendig ryggdekning for å gjennomføre Landsskytterstevnet i Bodø i de nære
dagene etter ”22.juli”. Arrangøren fikk svært positiv respons på den måten
Landsskytterstevnet ble gjennomført, med presisjon og verdighet, i en vanskelig tid
for nasjonen.
Bare til åpningsseremonien på Bestemorenga møtte så mye som 2.500 personer,
utelukkende fra skytterfamilien; et oppmøte som aldri før har vært registrert for
åpningsseremoni på en skytearena, og uten spesielt innhold som trekkplaster.
Mer enn 200 frivillige hadde lange arbeidsøkter under arrangementet. 341 befal og
soldater avholdt årets øvelse under Landsskytterstevnet i Bodø.

Framtidsutsikter
Næringslivet i regionen oppfattes å ha god tilpassingsevne for å kunne drifte og
utvikle seg under skiftende rammebetingelser. Det finnes sterke næringsmiljøer med
offensiv holdning og investeringsvilje, som vi håper fortsatt vil være positive
drivkrefter for den befolkningsveksten som Bodø hittil har hatt.
Utfordringene i de kommende årene antas imidlertid å bli særdeles krevende både
for næringslivet og for Bodø kommune.
Såfremt Regjeringens valg av framtidig kampflybase blir stående etter at innstillingen
er behandlet av Stortinget 14. juni, vil det kreve at hele Bodø-samfunnet inntar en
enda mer offensiv og entreprenøriell holdning samt stiller sterkere krav om nasjonal
tilrettelegging for næringsutvikling. Utfordringen blir å kompensere eventuell
nedlegging av Bodø hovedflystasjon med ny og framtidsrettet virksomhet.
Selv om Luftforsvarets ledelse og generalinspektøren flyttes til Bodø, vil det ikke
oppveie nedlegging av hovedflystasjonen.
Den sterke nedbyggingen av industrivirksomhet i Glomfjord gir også negative
ringvirkninger for næringslivet i Bodø og øvrige kommuner i Salten, i tillegg til
dramatiske konsekvenser for Meløy-samfunnet. Samtidig med forventet endring av
Forsvarets tilstedeværelse i Bodø, står regionen dermed overfor ekstraordinært store
utfordringer for å unngå økonomisk nedbygging og kompetanseflukt.
En ung og godt utdannet befolkning er en av styrkene til Bodø, som må utnyttes
optimalt i arbeidet med større etableringer av ”morgendagens virksomheter”.
Vi er fornøyd med at Universitetet i Nordland har anvist at man nå vil satse på
ingeniørutdanning i Bodø i samarbeid med Høgskolen i Narvik.
Vi forventer at Universitetet snarest kommer opp med relevante etterutdanningstilbud
for å gi personer med yrkesfag mulighet til ingeniørutdanning.
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Tilrettelegging av infrastruktur og næringsareal for framtidsrettet næringsutvikling vil
være gode bidrag til en ønsket utvikling.
For å kunne tiltrekke seg nødvendig kompetente medarbeidere vil Bodø-samfunnet
være i konstant konkurranse med andre miljøer. Det gjelder derfor å være attraktiv på
de områdene som har betydning for unge menneskers arbeids- og livskvalitet.
Vi ønsker å være samarbeidspart, der vi ser at våre bidrag kan være til nytte og at
vår tilstedeværelse styrker våre medlemmers virksomhet, direkte eller indirekte.
Vi har tro på at vår langsiktige strategi og vår handlingsplan for 2012 setter Bodø
Næringsforum i god stand til å håndtere de oppgavene som medlemmene vil være
tjent med og tilfreds med, samt til fortsatt vekst gjennom økt medlemstilslutning.

Takk
Vi vil avslutningsvis takke Bodø Næringsforums medlemmer, Bodø kommune /
Team Bodø KF, Nordland fylkeskommune, Salten Regionråd, Universitetet i
Nordland og andre samarbeidsparter for den tillit og interesse som er vist Bodø
Næringsforum gjennom året.

Bodø, 31. desember 2011 / 20.mars 2012
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