
FNR Årsmøtet
2020-2021



Dagsorden årsmøte 15. mars 2021
på Sjøstjerna/Zoom, kl. 18.00
https://zoom.us/j/96138533031?pwd=NDRsRjJRUGdNSG9XcElIR3NYazlJdz09

Til behandling foreligger følgende saker:

Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent 
Valg av to til å underskrive protokollen

Styrets beretning

Regnskap for driftsåret 2020/2021

Fastsettelse av kontingent og budsjett

Valg av nytt styre

Endring av vedtekter

Utdeling av FNR PRISEN 2021

https://zoom.us/j/96138533031?pwd=NDRsRjJRUGdNSG9XcElIR3NYazlJdz09


Årsberetning for året 2020-2021

Styret har bestått av følgende personer: 

Sindre Sandberg (Styreleder)

Monica Schau Eriksen (Sentrum)

Knut Oscar Nordby

Steffen Hellesøe

Elisabeth Frøberg (Kunst og kultur)

Ragnar Sørlie (Drøbak City)

Gunvald Øyna (Visit Drøbak) senere i året Anders G. Johansen

Rikke Øen



Året er preget av Korona. Tross det så har aktivitetene i styret aldri vært høyere. 

Det har i perioden vært avholdt ti styremøter, åtte lunsjmøter, seks frokostmøter, to 
generalforsamlinger i Visit Drøbak, fire fellesmøter med NHO Viken, to møter med Ordfører 
og Rådmann, ingen fellesmøter med Næringsrådene da det delvis har blitt erstattet av NHO 
møtene og delvis ble torpedert av Korona tiltak. 

FNR får gode tilbakemeldinger fra medlemmer, politikere og administrasjonen i 
Frogn Kommune som setter pris på de arenaer FNR er med å legge til rette for. 

Det er i dag Frogn Kommune ved turistkontoret som holder og administrerer frokostmøtene. 
Deltakelsen her er sterkt økende. Lunsj møtene preges av Eiendom og Eiendoms temaer. 
Samt noe Bygg og byggesaker. Kommunen er her også sterkt tilstede. På flere av møtene har 
det vært over 20 personer tilstede.  



FNR opplever et godt samarbeid, respons og støtte fra Frogn Kommunes politiske og 
administrative miljø. Et samarbeid der man jobber for å løfte hverandre og for å ta 
tak i viktige saker for næringslivet.  

FNR har 204 medlemmer. (Betalende bedrifter er 176. Betalende gruppetilhørlighet
er 204)

Medlemsmassen i FNR er variert, og det er god respons på aktiviteter som avholdes i 
FNR regi. 

Den sterkeste veksten har vi innenfor Eiendom og Håndverk. 

17 bedrifter har i løpet av året meldt seg ut. 20 bedrifter har meldt seg inn. 



Tjeneste: 26-24-19 stk.

Media: 2-2 stk.

Detaljhandel: 52-52 stk.

Service: 9-7-11 stk. 

Grafisk design: 9-6-4 stk. 

Turisme/Fritid: 10-8-8 stk.

Bonde: 3-2-3 stk.

Forening: 4-6-7 stk.

Eiendom: 33-40 stk.

Offentlig: 1-1 stk.

Servering: 5-8 stk.

Håndverk: 19-23-25 stk. 

Personlig/Annet: 25-21-13 stk.  

Internasjonalt: 5-3-3 stk.

Helse/Velvære/Idrett: 8-7-6 stk.

(siste tall er dags status)

Medlemmene våre representerer



I 2019-2020 har vi hatt følgende fokus

Nettverksbygging

Frokostmøter på Café T-skje i regi av Handelsnæringen i Frogn. Vi har hatt frokostmøter første onsdag i
måneden etter ønske fra medlemmene. Ca syv stk. fra sentrum møter fast. Det er også andre inviterte. 
Turistsjefen blir invitert til hvert møte for å kunne drøfte fremtidige arangementer og tiltak for sentrum. 
Halveis ut i perioden tok turistkontoret over regien, og det er økt deltakelsen fra eksterne bedrifter, noe 
som har gjort det lettere å få arrangert selve møtet.

Lunchmøtene på Kumlegaarden/Sjøstjerna hvor hovedmålet er å være en uformell møteplass for 
kontaktskaping og gode samtaler. Alle nye som er tilstede får muligheten til en presentasjon av egen
bedrift. Oppmøtet teller mellom 2-20 stk per møte.

Afterwork Det har ikke vert rom for sosialt møte, da smittevern har hatt høyere prioritet. 

NHO-Viken andre Næringsråd. Det har under pandemien vert en rekke møter med NHO-Viken. NHO 
forsker på hvordan de kan bistå næringsforeningene og hvordan vi kan bistå dem. Alt av Koronamidler har 
vi gjennom dette samarbeidet vist om før det blir lansert fra Regjeringen, og vi har fått vært med på å 
forme retningslinjene. Arbeidet her vil fortsette utover i 2021. 



Ordfører/Rådmann
To møter av avholdt. Vi har en god kommunikasjon og opplever at Ordfører tar ordet 
og regien. 

Næringskonsulent
Vi får møter ved behov. Kanskje ikke så ofte som vi ønsker. 
Plan- og byggesaksavdeling. De har møtt oss flere ganger og vi blir hørt. Nå merkes 
også ending i ventelistene.  
Etterlyst oppfølging av strategisk næringsplan ved å etterspørre handlingsplanen.

Kultur- og turistsjef
FNR har god kommunikasjon med kultur og turistsjef. Møteflaten er formalisert med 
fast møte en gang pr måned. Også mulighet for ekstra møter ved behov. 

Kommunikasjon Frogn Kommune



Ønsket samarbeid og deltakelse med Frogn VGS innen gründeraktivitet. 
Frogn VGS har nedlagt et omfattende arbeid innen dette feltet. 

Styret etterspurte i 2020 kontaktpersoner i medlemsmassen til å hjelpe oss med å 
holde i dette. Den oppfordringen gjentas i 2021. 

Frogn videregående skole



Faggrupper

FNR jobber for å styrke faggrupper med team som kan bidra på tvers av bedrifter
for å løfte hele bransjer. Områder der slikt arbeid er påstartet:

• Eiendom/Håndverk, bygg og anlegg

• Forretning/turisme, fritid

• Foreninger

• Kunst og kultur

• Servering

Vi ønsker å bygge flere faggrupper og styrke de som allerede er etablert.  
Vi oppfordrer medlemsmassen til å engasjere seg. 



Håndverk, bygg og anlegg og eiendom 
Samarbeide med byggesaksbehandlingen i Frogn Kommune
Det har vært avholdt flere møter i perioden. Mye møtevirksomhet er også tatt via sporadisk
telefonering. 
Byggesaksavdelingens målsetning om å være ajour blir stadig skjøvet fremover i tid. Målet om 
å være ajur høsten 2018 ble skjøvet til sommeren 2019, så høsten 2019, og tilslutt sommeren 2020. 
Nå ser vi lyset og håper at alt er ajour sommeren 2021. 
Faggruppen vil fortsette å ha møter og stille kritiske spørsmål. Det ses positivt på de tiltak som 
avdelingen har iverksatt.

Lærlinger og offentlig innkjøp
Vi har ikke nådd vårt mål om krav til lærlinger og faste ansatte med fagkompetanse ved offentlige
anskaffelser i Frogn Kommune.

Høringsinnstans rullerende reguleringsplaner
Vi har sett på: Seiersten/Dyrløkke, Drøbak sentrum, rullering av kommuneplan. Disse to planene har 
fulgt oss nå i noen år. Vi håper de begge kan vedtas i 2021.



Turisme og fritid

FNR ble utfordret av Frogn Kommune til å ta ansvaret for koordineringen av den besøksrettede
næringen. Dette skjer nå gjennom visitdrobak.no

visitdrobak.no
Aktører innen næringsliv og kultur er invitert til å bidra. Felles aktivitetsoversikt er etablert og 
oppdateres på visitdrobak.no.

Løpende dialog med Frogn Kommune om aktuelle saker og aktiviteter.

FNR har deltatt på visitdrobak.no sine to årsmøter, og får løpende informasjon fra
Visit Drøbaks styre ved styremedlem Anders G. Johansen og Tormod Olsen (styreleder VD) .

Foreningen FNR og Visit Drøbak trenger fortsatt økt deltakelse fra aktørene som representerer
besøksrettet næring. 



NAV, oppvekst og skole

Dette er ikke en faggruppe under FNR, men vi kan bidra som samarbeidspartner og 
døråpner om ønskelig.

Covid-19 har ført til at NAV har kontaktet FNR både for å få råd og for å se på
markedssituasjonen til lokalt næringsliv. Styret opplever NAV Frogn som konstruktive
og dyktige. 

Hos NAV jobber man på tvers i Follo. NAV stilte med to ringehjelper på TV aksjonen, 
det resulterte i en rekke nye medlemmer. Bla. Kivi Ullerud. 



Planer for neste styreperiode

Vi ønsker å styrke det eksisterende aktivitetsnivået ytterligere samt å utvikle nye 
stimulerende tiltak og aktiviteter. 

Styret ønsker økt deltagelse fra våre medlemmer.



Planer for neste styreperiode forts.

Fortsette vårt arbeid som samlingsorgan og talerør for Frogns næringsliv. 
Dette ved å være en sosial møteplass, faglig arena og pådriver, samt å påvirke til sunn
og bærekraftig næringsutvikling i vårt område

Stimulere til samarbeid mellom aktørene i Drøbak/ Frogn/ Oscarsborg/ Follo

Større fokus på arbeid som stimulerer til flere arbeidsplasser

Fokus på å ta vare på den næringen som er etablert

I 2021 og 2022 er det en målsetting å knytte sterkere bånd til NHO, Follo og Viken. 

Påse at planer i Badeparken blir gjennomført og at brukergruppen for Badeparken
overlever inn i fremtiden. 

Få på plass en samlet gruppe innenfor gruppen servering. 



Visit Drøbak
Styre

Styreleder: Tormod Olsen 

Styremedlemmer:

Marianne Tomter, Marianne Magdal, Ragnar Sørlie, Anders G Johansen og Øyvind Kvernen.

"Selskapets formål er å være en koordinerende og initierende enhet for å fremme utviklingen av 
turisme basert på næring, kunst og kultur i Drøbak. 

Det skal i denne sammenheng søkes samarbeid med kommunens turistinformasjon og andre
enheter. Selskapet skal søke å utarbeide oversikt over, samordne og markedsføre besøksrettede 
aktiviteter. Selskapet kan arrangere egne tiltak, delta i andre selskaper og forestå andre oppgaver
som naturlig kan forbindes med selskapets formål. 

Eventuelle overskudd skal benyttes til videreutvikling av selskapets tjenester, og det skal ikke
utbetales utbytte.



Samlokalisering av turistkontor, kultur og 
FNR/visitdrobak.no

FNR ønsker et sterkt samarbeid mellom næringsrådgiver, turistsjef og kultursjef.

Vi ønsker turistsjefen og kultursjefen synlig sentralt og fristilt fra administrative 
oppgaver.

FNR har et godt samarbeid med kultursjefen, turistsjefen og næringsrådgiver, og vil
bidra med kontakt og informasjon der det er ønskelig.



Detaljhandelen: Drøbak Sentrum/Drøbak City

Drøbak Sentrum

Tilbakemeldingene fra butikkene i sentrum på handel er at handlemønsteret ser ut til å ha endret seg noe. Måneder som før var 
stille har tatt seg opp. Flere gode omsetningstall høst og vinter. 

Det er flere nye butikker i sentrum, og det er positivt for nye tanker og ideer. Målet er at alle er medlem i FNR. Det er fortsatt et 
ønske om moteshow, og arbeidet med dette starter etter sommeren. Fortsatt vil det settes fokus på skuldersesongene for å styrke
handelen.

Drøbak City med alle sine 32 butikker ble medlem i FNR januar 2019:
Drøbak City omsatte for 534 millioner i 2020.
2020 startet relativt bra med en vekst rundt 1,5% første 2 mnd. Så kom Korona pandemien og nedstengingen 12 mars, og frem til
påske lå City ca. 1,5% bak fjoråret. Drøbak City snudde utviklingen i positiv retning gjennom høsten, og endte opp med en 
omsetningsforbedring for 2020 på 10%. Kundene reiset mindre og handlet mer lokalt. Bransjevinnerne ble Mat, hus/Interiør og 
fritid/sport. Det ble et langt svakere år for bekledning og sko. 

FNR jobber videre med å få samkjørt Drøbak Sentrum og Drøbak City mf. slik at handelsstanden fremstår som en enhet.



NHO-Viken og Næringsrådene i Follo

Det har i perioden blitt avholdt en rekke møter på tvers i Follo. Deltakere har vært
styret på Nesodden, styret i Ås/Ski, Næringskonsulent i Frogn, Næringskonsulent på 
Nesodden, Turistsjef i Frogn og Daglig leder i Nordre Follo Næringsåd. 

2019-2020: Temaer var samkjøring av Visit Drøbak/Follo/Norway og konkrete saker 
man ønsker å samarbeide om mellom næringsrådene i Follo. Samt opprette
faggrupper for dette på tvers av Follo. 

Covid-19 intensiverte arbeidet. Det ble utarbeidet felles spørreundersøkelse i bygg
og anlegg. Det ble delt informasjon fra spørreundersøkelsen på Nesodden. 

Det jobbes med å få til en Follo Uke i fellesskap. Det jobbes for å samkjøre
grupperinger, økonomi, medlemmer mm. 



Hva FNR har jobbet med i 2020/2021

Politisk arbeid

Byggesaker

Reguleringsplan

Anbudspåvirkning

Hotel i Drøbak/Frogn

Samarbeid Drøbak Sentrum/
Drøbak City

Samarbeid med ny turistsjef

Visit Drøbak

Koronamidler og Korona tiltak

Politisk regnskap

Byggesak

Hotell i Drøbak/Frogn

Drøbak Sentrum

Drøbak City

Visit Drøbak

Besøksrettet næring

Samarbeid med Drøbak Båtforening



Hva FNR har jobbet med i 2020/2021 forts.

Fra kommunen:

Stenging av Torggata

Bruk av Torget

Kommunikasjon med turistsjefen

Covid-19, regler, støtte mm.

Sommergate i Båthavna

Enveiskjøringer i Drøbak

Miljøgate i Niels Carlsens gt.

Badeparken brukerråd



Eventuelt

(Det har ikke kommet inn noen saker for behandling til årsmøtet.)



Regnskap Frogn Næringsråd
1 januar til 31 desember 2020













Dette er medlemsoversikten. Med 

forventet inntekt og prosentvis 

størrelse på gruppen basert på 

økonomi. 

Budsjett 164 000



Valg av 
styret

Styret 2019 Sittet i antall år

Sindre Sandberg 6

Knut Oscar Nordby 5

Elisabeth Frøberg 2

Rikke Øen 4

Steffen Hellesøe 4

Monica Schau Eriksen 3

Ragnar Sørlie 2

Gunnvald Øyna 2 (8)

Anders G Johansen 0,5



Navn For antall år

Sindre Sandberg For 1 år

Knut Oscar Nordby ikke på valg Gjenstår (1) år

Maria Enstad (NY) For 2 år

Steffen Hellesøe For 2 år

Monica Schau ikke på valg Gjenstår (1) år

Ragnar Sørlie For 1 år

Elisabeth Frøberg For 1 år

Anders G. Johansen For 2 år

Styret innstiller 
følgende 
representanter til neste 
års styre



Vell møtt 


