
  

 

ÅRSBERETNING 2021 
Kirkenes Næringsforening 

SAMMENDRAG 
[Få leserens oppmerksomhet med et 

engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort 

sammendrag av dokumentet.. Når du er klar 

til å legge til innholdet, er det bare å 

begynne å skrive.] 

Vedlegg: 
- Sluttrapport «forprosjekt 

Kirkenes Næringsforening». 
- Rapportering «Pilot Kirkenes 

Næringsforening». 
 
      

 



Kirkenes Næringsforening 

1. Styreleders innledning 
 

2021 var året hvor fundamentet for Kirkenes Næringsforening (KNF) ble bygd. Det er fortsatt 

en lang vei å gå, men gjennom gode prosesser for medlemsinvolvering og vedtekter er vi nå 

godt i gang.  

Ansettelse av daglig leder gjorde KNF operativ og rigget for aktivitet. Frem til tiltredelse av 

daglig leder ble KNF styrt av et konstituert styre på frivillig basis. Vi har gjennom året tatt et 

langt steg i å bygge en organisasjon som skal utvikle og målbære det lokale næringsliv.   

Hovedoppgavene til Kirkenes Næringsforening er å sørge for at næringslivets interesser blir 

ivaretatt og at våre innspill blir hørt og tatt på alvor. God og konstruktiv dialog med og 

mellom lokale aktører, men også mot regionale og nasjonale beslutningstakere er en viktig 

del av det daglige arbeidet.  

Som en del av dette arbeidet må vi aktivt bidra til at Kirkenes og Sør-Varanger blir mer 

attraktiv både for oss som bor her og for de nye og fortrinnsvis unge menneskene vi ønsker 

skal komme hit.   

Handels- og serviceforeningen i Sør-Varanger (HSSV) ble i 2021 en del av Kirkenes 

Næringsforening. Det betyr at HSSV ikke lenger er en medlemsorganisasjon, men et fagråd i 

Kirkenes Næringsforening. Det er skrevet en avtale som sikrer at handels- og 

serviceforeningen blir ivaretatt med eget styre, men sikrer også at man samler hele 

næringslivet til en sterkere enhet. Lokalt næringsliv har felles utfordringer, og de løses best i 

fellesskap.  

I tillegg til HSSV er også Bygg og Anlegg etablert som et eget fagråd. Gjennom arbeidet i disse 

felleskapene sikrer vi at medlemmene har en relevant arena for sine bransjespesifikke 

utfordringer og løsninger. (I forkant av Ukrainakrisen bestemte vi oss for å etablere et fagråd 

for å samle de som har aktivitet mot Russland. Det er formelt enda ikke på plass, men 

funksjonen med «å holde døra på gløtt» er vel kanskje viktigere enn det noen gang har 

vært).  

Kirkenes Næringsforening er fortsatt også et prosjekt, med finansiering fra Sør-Varanger 

kommunes næringsfond og Sør-Varanger Utvikling AS ut 2023. En relevant og engasjert 

næringsforening skal bidra til at flest mulig i lokalt næringsliv ser verdien av å være medlem 

hos oss, og derigjennom også sikre driftsgrunnlaget i årene som kommer.  

Styrken til KNF ligger i antall medlemmer, og synergiene vi kan få ut av et godt samspill. Både 

internt og lokalt, men også mot regionale og nasjonale aktører og myndigheter. Flere 

medlemmer gir en sterkere stemme, og en mer handlekraftig forening. Det krever felles 

innsats fra oss alle i Kirkenes næringsforening.  

For styret i Kirkenes Næringsforening 

Thor Morten Bråteng 

Styreleder Kirkenes Næringsforening 



Kirkenes Næringsforening 

2. Historien til Kirkenes Næringsforening 
 

Stifterne av Kirkenes Næringsforening var Kirkenes Husflid AS, Nordvent AS, Kirkenes Bil AS 

og Hatle H AS (Barents Safari). 

Det konstituerende styret ble konstituert som styringsgruppe for forprosjektet «Kirkenes 

Næringsforening 9.juni 2020, og har etter stiftelsen av Kirkenes Næringsforening 

21.desember 2020 vært styret i Kirkenes Næringsforening. Firmaattesten for Kirkenes 

Næringsforening av 18.februar 2021 viser at Kirkenes Næringsforening ble registrert som 

forening/lag/innretning 15.mars 2021.  

Forprosjektet for etableringen av Kirkenes Næringsforening ble avsluttet i sluttrapport av 

5.februar 2021. Forprosjektet ble drevet av Orinor AS. Sluttrapporten vedlegges 

årsberetningen.  

Næringsforeningsarbeidet i Sør-Varanger kommune var opprinnelig ivaretatt gjennom 

Kirkenes Næringshage AS. I Forbindelse med næringshagens fusjonering med Origo AS i Alta, 

og opprettelsen av det nye selskapet Orinor AS startet prosessen med å skille ut det 

interessepolitiske arbeidet i en næringsforening. På denne måten hadde man et tydelig 

skille, og en næringsforening hvor alle medlemsbedrifter uavhengig av størrelse har én 

stemme på årsmøtet.  

Strategien til forening var i 2021 basert på fremlegg fra konstituert styreleder, Thor Morten 

Bråteng, hvor ulike fagråd var basisen for å sikre bransjer stemmer. Dette arbeidet har vært, 

og er sentralt i arbeidet til Næringsforeningen fortsatt.  

I 2020 og 2021 jobbet det konstituerende styre på frivillig basis. Det konstituerende styret 

bestående av Thor Morten Bråteng (leder), Anne Wikan (NIBIO), Silje Traa Celius (Kirkenes 

Husfliden AS), Hans Hatle (Hatle H AS (Barents Safari)) og Yngve Labahå (Kirkenes Bil AS) 

jobbet på frivillig basis. Koronapandemien påvirket arbeidet, men en ny og viktig milepæle i 

foreningens fremtid ble ansettelsen av første daglig leder i Kirkenes Næringsforening, 

Magnus Mæland, som ble ansatt 24.juni 2021. 
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3. Styrets medlemmer 
 

Kirkenes Næringsforening har for perioden 2021 og til ordinært årsmøte 2022 hatt et 

konstituerende styre bestående av: 

- Thor Morten Bråteng (styrets leder). 

- Anne Wikan. 

- Yngve Labahå. 

- Silje Traa Celius 

- Hans Hatle 

Med vararepresentantene: 

- Nicole Merten 

- Audun Celius 

- Kristine Balsvik Ramberg 

4. Styremøter 
 

Etter ansettelse av daglig leder juli 2021 var det 4 ordinære styremøter. Styret behandlet 

totalt 24 saker etter ansettelse av daglig leder.  

 

5. Antall medlemmer 
 

Kirkenes Næringsforening hadde per 31.12.2021 77 medlemmer.  

6. Saker av særlig betydning 2021 
 

2021 var etableringsåret til Kirkenes Næringsforening. Hvor det sentrale store arbeidet var å 

få organisasjonen opp å gå.  

Saker av særlig betydning i 2021: 

- Ansettelse av første daglig leder Magnus Mæland, som tiltrådte i stillingen 24.juni 

2021. 

- Det ble vedtatt vedtekter og serviceavgift i ekstraordinært årsmøte 13.12.2021 etter 

nedsatt prosess vedtatt i ekstraordinært årsmøte 13.10.2021. 

- Næringslivsdagen i Kirkenes ble gjennomført for første gang 22.september 2021. 

- Rapportering på prosjektet «Pilot Kirkenes Næringsforening» til Sør-Varanger 

kommunes næringsfond og til støtte gitt av Sør-Varanger Utvikling AS ligger vedlagt 

årsberetningen. 
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- Handels- og serviceforeningen i Sør-Varanger (HSSV) ble en del av Kirkenes 

Næringsforening 30.november 2021. HSSV har et eget styre og 

organisasjonsnummer. Sentrale prosjekter for HSSV er Kirkeneskortet, 

kirkenesdagene og julehandelen.  

Én politisk sak av særlig betydning var etablering av nye lett tilgjengelige næringstomter. 

Dette er en sak som har vært vanskelig over tid grunnet splittelser i det politiske miljøet og 

næringslivet. Styret vedtok objektive kriterier som et fundament for en kunnskapsbasert 

avgjørelse. På tross av god håndtering av saken av kommunedirektøren i Sør-Varanger 

kommune ble det ikke gjort et politisk vedtak om endelig plasser i 2021, saken ble utsatt og 

vil bli behandlet politisk i 2022. Det er et inderlig håp om at denne saken ikke vil føre til 

ytterligere utsettelser. 

7. Aktiviteter 
 

Kirkenes Næringsforening arrangerer mange medlemsaktiviteter som frokostmøter, 

seminarer og sosiale treff. I tillegg til aktiviteter for medlemmer gjennomføre daglig leder og 

styret møter med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er et 

sentralt arbeid for Kirkenes Næringsforening å ha en nær dialog særlig med politisk ledelse 

og administrasjonen i Sør-Varanger kommune.  

Etter overgang til nytt medlemssystem og nettside vil alle aktiviteter som Kirkenes 

Næringsforening gjennomfører og skal gjennomføres være lett tilgjengelig på hjemmesiden 

www.kirkenesnf.no.  

Sentrale aktiviteter for Kirkenes Næringsforening i 2021: 

- 18.februar åpent møte om etableringen av Kirkenes Næringsforening. 

- Mai Survey om Kirkenes Næringsforening 

- Rekruttering av daglig leder april/mai  

- 26.august møte om fortettingsstrategien til Sør-Varanger kommune. 

- 6.september facebook-live «Hvilken næringspolitikk får vi med Frp?». 

- 22.september næringslivsdagen i Kirkenes i samarbeid med Ifinnmark og Sparebank1 

Nord-Norge. 

o Utdeling av næringslivsprisen til Haneseth Kirkenes og serviceprisen til 

Mobildata. 

- 5.oktober seminar om Sør-Varanger kommunes innkjøpspolitikk. 

o Gjennomgang av Alta kommunes anbudsprosesser.  

- 20.oktober frokostmøte om Russland 

- 3.desember julelunsjseminar i samarbeid med Orinor. 
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