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Årsberetning
Skogbrukets verdiskapingsfond 2011
Skogbrukets verdiskapingsfond ble etablert som en privat stiftelse den 3. desember 2009 av
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bakgrunn for Skogbrukets verdiskapingsfond fastslås
i vedtektene § 1:
”Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en
pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av
næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter
ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste
pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005. Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i
kgl. res. 17. april 2009.”
Stiftelsens formål er å støtte utvikling av skogbedrifter herunder spesielt å støtte utvikling av
gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til
arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og
bedriftsvise tiltak. Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller
aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige
bidragsyterne til fondet.
Stiftelsen er en privat, alminnelig, ikke næringsdrivende stiftelse. Skogbrukets
verdiskapingsfond er skognæringens penger som skal brukes som bidrag til finansiering av
utviklingsprosjekter i skogbruket, og til andre tiltak som er i henhold til fondets vedtekter og
styrets prioriterte områder.

Fondets styre
Styret har i 2011 bestått av 5 medlemmer med personlige vara medlemmer. Medlemmene er
oppnevnt for 2 år, og følgende organisasjoner oppnevner:
 Skogbrukets Landsforening
3 medlemmer
 Fellesforbundet
2 medlemmer
Styret velger selv sin leder og nestleder.
Styrets leder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styremedlem
Haavard Elstrand
Rolf Jørn Karlsen
Per Moen
Erik Toverud
Turid Fluge Svenneby

Varamedlem
Torkel Vindegg
Svein Erik Stryken
Arvid Eikeland
Per Hembre
Jens Nicolai Jenssen

Oppnevnt av
Skogbrukets Landsforening
Fellesforbundet
Fellesforbundet
Skogbrukets Landsforening
Skogbrukets Landsforening

Det har vært avholdt 1 studietur, 4 styremøter og 2 arbeidsmøter i løpet av 2011.
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Status for Skogbrukets verdiskapingsfond
1.1.2011 ble sekretariatfunksjonen for fondet overført fra Skogeierforbundet til NORSKOG. I
starten av året var fokus rettet mot å etablere nytt sekretariat og å implementert tidligere
vedtak inn i daglig drift av fondet.
Styret og sekretariatet var våren 2011 på en to dagers studietur til Sverige for å sammenlikne
forvaltningen av fondet med tilsvarende fond. Fondet valgte å besøke Skogsselskapet og
Östads Stiftelse for å utveksle erfaringer. Et delmål med studieturen var å få innspill til
hvordan retningslinjer og arbeidsform kunne innrettes for å nå målsetningene til fondet. Årets
første styremøte ble også avholdt i forbindelse med studieturen, på Östads Stiftelse.
Fondet har en egen hjemmeside hvor det ligger relevant informasjon for aktuelle brukere. Der
ligger også fondets strategi som gir føringer for hvordan fondet skal innrettes og hvilke tiltak
som er prioritert, samt retningslinjer og veiledning for aktuelle søkere. I 2011 har hjemmesiden
blitt videreutviklet og inneholder nå også oversikt over bevilgninger, resultater og en oppdatert
side med søkerveiledning.
Verdiskapingsfondet har definert sin plass i forhold til det øvrige virkemiddelapparatet, og skal
ha fokus på utviklingsorienterte tiltak. Samtidig er samarbeid med andre aktører i
virkemiddelapparatet og i FOU institusjonene sentralt for å sikre at fondet bidrar og er en
sentral aktør på utvalgte områder. Det er viktig for fondet å videreutvikle samarbeidsrutiner og
bidra til at næringens prioriteringer får gode betingelser for en helhetlig og tilstrekkelig
finansiering. Et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet vil være sentralt for å styrke
brukerfinansieringen som er en forutsetning for å løse ut offentlige midler. I 2011 har det blitt
arrangert 2 møter der sekretariatene fra de ulike FOU fondene i tilknytning til skogsektoren,
har deltatt.
Styret har i 2011 besluttet å legge om søknadspraksis til en to-trinns søknadsprosess, hvor
det i første runde skal leveres relativt enkle skisser, som grunnlag for styret til å vurdere om
prosjekt-ideene er aktuell å arbeide videre med, eventuelt med signaler om spesiell tilpasning.
Hensikten med dette er å senke terskelen for å søke, og at sekretariatet basert på styrets
behandling kan gi innspill og veiledning til utforming av den endelige søknad.
Styret har i løpet av 2011 vedtatt en ny
investeringsstrategi for fondets kapital. Basert på
ny strategi har fondet invitert 3 aktører til å levere
tilbud på kapitalforvaltningen. Resultatet av denne
prosessen er at forvaltningen av kapitalen ble
overført til fondets nye kapitalforvalter i april 2011.

Innvilgede prosjekter 2011
Verdiskapingsfondet har hatt 2 søknadsrunder i
2011. Totalt har fondet behandlet 14 søknader og
bevilget støtte til 6 prosjekter, og den samlet
prosjektstøtte fra Verdiskapingsfondet er på
kr 2 410 000.En detaljert oversikt over bevilgninger for 2011
ses i tabellen på neste side.
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Tabell 1 - Bevilgede prosjekter 2011 -

Søker

Prosjekt

Trygve Owren AS

Utvikling av ny norsk kabelkran for skogsdrift

kr

710 000

Forstgruppen AS

Digitale administrative rutiner i skogsmaskinbransjen

kr

300 000

Skoglauget
Norges Skogeierforbund

Stipendordningen for skogfag ved UMB for 2011

kr

600 000

Bygg med tre

kr

100 000

SKI

Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører
Gjenreisning av eldre skogshusvære og stall på
Totenåsen til bruk for skogrelatert informasjon og
undervisning

kr

600 000

kr

100 000

Toten prosjektgruppe
SUM

Vedtak

kr

2 410 000

Fondets regnskap for 2011
Det vises til vedlagte årsregnskap med noter, samt revisors beretning.
Regnskapet for 2011 inneholder også kostnader, honorarer og utlegg for styrearbeid og
sekretariat i forarbeidene fram til stiftelsen.
De bevilgede tilskudd utgiftsføres i regnskapet selv
om de ikke er utbetalt, og i balansen føres de ikke
utbetalte beløp som en gjeldspost. Dette
synliggjør forpliktelsene og gir et riktig bilde av
hvilke midler fondsstyret disponerer.
Styret anser at årets resultat gir et godt grunnlag
for fortsatt drift i henhold til de strategier som ligger
til grunn for fondet og at også andre forutsetninger
for videre drift er tilstede.
Stiftelsens revisor er Ernst & Young AS.
Verdiskapingsfondet har ingen egne ansatte.
Fondets administrasjon har vært lagt til NORSKOG
fra 1.1.2011. Skogsjef Erling Bergsaker har det
formelle ansvaret for sekretariatet, og den daglig virksomheten er ivaretatt av Øivind N.
Berntsen.
Virksomheten forurenser ikke miljøet.

