
 
Årsberetning 2019 

 
Om Norsk-Svensk handelskammer 
Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) er en organisasjon for næringslivet i Norge og Sverige. 
Handelskammerets oppgave er å fremme de kommersielle og industrielle forbindelsene, 
samt samarbeidet innen forskning og teknologi. Handelskammeret skal ivareta næringslivets 
interesser i forhold til svenske og norske myndigheter og bidra til å styrke forståelsen for 
viktigheten av de norsk-svenske forbindelsene i opinionen i de to landene.  
 
Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo ble stiftet i mai 1992. Søsterorganisasjonen Norsk-
Svenska Handelskammaren ble stiftet i Stockholm i november 1993. I september 2010 ble en 
egen avdeling etablert i Gøteborg. Medlemskap er åpent for alle virksomheter, 
organisasjoner og enkeltpersoner med virksomhet i Norge og/eller Sverige – eller som har 
interesse av å fremme Handelskammerets formål vedrørende norsk-svenske forbindelser.  
 
Styret 
Styret besto inntil årsmøtet 11. juni 2019 av: 
 
Leder:                Kai Eide                           Selvstendig næringsdrivende 
Nestleder:        Kristin Krohn Devold     NHO Reiseliv 
Medlemmer:    Anders Granstad           Nordea 
                            Line Goplen Höfde       Selvstendig næringsdrivende 
                            Asbjørn Kjekshus          SKF Norge 
                            Harald Norvik                Selvstendig næringsdrivende 
                            Rune Mørck Wergeland   Wergeland/Apenes 
                            Tone Lunde Bakker       Swedbank Norge 
                            Mimmi Goude                Business Sweden 
Observatør:       Krister Bringeus             Sveriges ambassade 
                                    
På årsmøtet 11. juni 2019 ble følgende styre valgt: 
 
Leder:                Kai Eide                           Selvstendig næringsdrivende 
Nestleder:        Tone Lunde Bakker        Swedbank Norge 
Medlemmer:   Line Goplen Höfde         Selvstendig næringsdrivende 
                           Harald Norvik                 Selvstendig næringsdrivende 
                           Rune Mørck Wergeland   Wergeland/Apenes 
                           Asbjørn Kjekshus            SKF Norge 
                           Ingeborg Dårflot             Statkraft 
                           Eliin Kittelsen                  Nordic Choice Hotels 
                           Nicolay Eger                    Nordea 
 Observatør      Krister Bringeus              Sveriges ambassade 
 



Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av året; 14. januar, 13. mars, 11. juni, 15. august og 
18. november.  
 
Valg- og kontrollkomitéen har siden 11. juni bestått av Dag Jonhaugen, leder, samt Kristin 
Krohn Devold, Anders Ruud Sørlie og Kai Krüger. 
 
Sekretariat 
Silje Lien Wold (Nordea) fungerte som daglig leder frem til 1.mai. Hun ble etterfulgt av Bjørn 
Storm Halvorsen. Talentnettverkets virksomhet har vært ledet av Berit Salheim fra Norsk-
Svenska Handelskammaren i Stockholm. Grethe Jensen i T-Rygg Regnskapsbyrå har vært 
engasjert for regnskap og bokholderi.  
 
Medlemmer 
Norsk-Svensk Handelskammer hadde ved utgangen av 2019 60 medlemmer. Det er kommet 
10 nye medlemmer i løpet av årets siste måneder. NSHK tilbyr – i tillegg til ordinært 
medlemskap – et såkalt «gullmedlemskap». Gullmedlemmene er medlemmer både i Oslo, 
Stockholm og Gøteborg.  
 
NSHK hadde ved utgangen av 2019 17 gullmedlemmer: Advokatfirmaet Føyen Thorkildsen, 
DNB, Handelsbanken, Investor, Lundin Petroleum, Nordea, Nordic Choice Hotels, Nordic 
Green Energy, OBOS BBL, SEB, SAS, Soya Group, Statkraft, Swedbank, Veidekke, Telenor og 
Vestre.  
 
Møtevirksomhet 
I 2019 arrangerte NSHK en rekke møter og seminarer. NSHK søker for mange av sine 
arrangementer partnerskap med andre aktører i det norsk-svenske samarbeidet, fortrinnsvis 
gullmedlemmer, Business Sweden, Sveriges ambassade, samt norske næringsorganisasjoner.  
 
I 2019 er følgende større arrangementer avholdt:  
11. januar: Hvor stort er potensialet for norsk-svensk forskningssamarbeid? Med rektor Ole 
Petter Ottesen, Karolinska Institutet. I samarbeid med Abelia og Norway Health Tech. 
12. mars: Hvilke ambisjoner har en ny svensk ambassadør i Norge? Ambassadør Krister 
Bringeus. I samarbeid med Swedbank. 
26. april: Hva er egentlig greia med 5G? Med Stian Solberg, Head of Technology, Ericsson 
Norge. I samarbeid med Polyteknisk Forening. 
12. juni: Norske og Svenske hotellgjester – hvor like er de? I samarbeid med Nordic Choice 
Hotels og NHO Reiseliv.  
11. september: Analyse av det norske kommunevalget. Med journalist Magnus Takvam. I 
samarbeid med Swedbank. 
6. november: SAS i en tid med nye utfordringer. Med konsernsjef Rickard Gustafson, SAS. I 
samarbeid med Swedbank.  
15. november: Globale energitrender – nye forretningsmuligheter. Med Statkraft, Grønn 
Kontakt og Northvolt. I samarbeid med Statkraft.  
 
 
 
 



Nye arbeidsformer 
I 2019 innledet NSHK en serie med «After Work» for yngre ansatte i medlemsbedriftene, i 
samarbeid med Sveriges ambassade. Dette har vist seg å være en attraktiv virksomhet med 
opptil 90 deltakere, hvor yngre ansatte får anledning til å høre fremtredende 
næringslivsledere fortelle om sine erfaringer, samt stille spørsmål og få råd om egen 
karriere. Følgende «After Work»-treff er avholdt: 
26. september: Med konsernsjef Snorre Storset, Nordea. 
31. oktober: Med Clare Rogers, Country Manager, IKEA 
 
Den 31.oktober arrangerte NSHK et en-dags besøk av Lena Miranda, adm. dir. ved 
Forskningsparken i Linköping til Forskningsparken i Oslo. Dette er et ledd i arbeid for å bringe 
norske og svenske aktører i nærmere kontakt med hverandre med sikte på å utvikle nytt 
samarbeid.  
 
Påvirkningsarbeid 
NSHK deltok under Almedalsveckan på Gotland 2.-3. juni og innledet under seminarer om 
norsk-svensk grensekryssende infrastruktur. Likeledes deltok NSHK under Arendalsuken 12.-
15. august med innledninger både om grensekryssende infrastruktur og om potensialet for 
norsk-svensk samarbeid.  
 
Under Eksportkonferansen deltok styreleder i en samtale om virkemiddelapparatet for norsk 
eksport, sammen med Ole Erik Almlid i NHO. NSHK har innledet en dialog med NHO og 
Eksportkreditt.  Reformer i virkemiddelapparatet har vært et sentralt tema. Det har vært 
arbeidet kontinuerlig for å styrke forholdet til norske innovasjonsmiljøer.  
 
NSHK har deltatt på innspills-møter i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Innovasjon 
Norge i forbindelse med det planlagte besøket av kronprinsparet, næringsministeren og en 
stor norsk næringslivsdelegasjon i Gøteborg og Stockholm. Besøket, som var planlagt for 3-6 
mai er utsatt på grunn av COVID-19 situasjonen. Likeledes har styreleder også skrevet flere 
kronikker og artikler i norske aviser om norsk-svensk samarbeid og om virkemiddelapparatet 
for norsk eksport.  
 
Tre samarbeidende handelskamre 
Den 13. mai ble det avholdt et felles møte mellom styrene i NSHK Oslo, Gøteborg og 
Stockholm på Voksenåsen. Styrene vedtok blant annet å opprette en felles IT-plattform, som 
gjør det mulig for medlemmer og publikum å få relevant informasjon om de tre 
handelskamrenes virksomhet på ett nettsted. Plattformen vil være operasjonell i løpet av 
2020.  
Statssekretær Anders Werp innledet om norsk jernbanepolitikk, med vekt på 
grensekryssende jernbaner.  
 
Talentnettverket 
Hvert år nominerer gullmedlemmene hver 1-2 deltakere i aldersgruppen 30-35 år til NSHKs 
Talentnettverk. Nettverket gjennomføres i fire sesjoner, hver av to dagers varighet, i 
henholdsvis Oslo og Stockholm. Programmet inneholder foredrag og diskusjoner om ulike 
sider ved norsk-svensk samarbeid, samt besøk til bedrifter og næringsorganisasjoner. NSHK 
er takknemlig for den viktige bistand, som ytes fra gullmedlemmene for å gjennomføre dette 



programmet med et godt faglig innhold. Programmet for 2019 ble av deltakerne gitt svært 
positive karakterer. Talentnettverket gjennomføres i nært samarbeid med Svensk-Norska 
Samarbetsfonden, som yter verdifull bistand som tilrettelegger, deltaker og finansiell 
partner. Siktemålet med Talentnettverket er å bidra til å skape en ny generasjon 
næringslivsledere med interesse og forståelse for norsk-svensk samarbeid og dermed sørge 
for at de nære forbindelsene bevares.  
 
MBA-stipend ved Handelshögskolan, Stockholm 
Norsk-Svensk Handelskammer er innvilget et stipend for én plass på SSE MBA Executive 
Format ved Handelshögskolan i Stockholm. Programavgiften har en verdi av 465.000 SEK. 
Dette er et resultat av et langt og godt samarbeid med Handelshögskolan. Stipendet er et 
tilbud til NSHKs gullmedlemmer. Programmet går over en periode på 18 måneder ved siden 
av eget arbeid.  
 
Samarbeidspartnere 
NSHK samarbeider nært med ulike organisasjoner og bedrifter, som arbeider for tettere 
norsk-svenske forbindelser. For virksomheten i 2019 er NSHK spesielt takknemlig til Abelia, 
Business Sweden, DNB, Eksportkreditt, Forskningsparken i Oslo, NHO, Nordea, Nordic Choice 
Hotels, Norway Health Tech, «Oslo-Stockholm 2.55 AB», Polyteknisk Forening, Statkraft, 
Svensk-Norska Samarbetsfonden, Swedbank og Voksenåsen.   
 
Utsikter 2020 
NSHK vil fortsette sitt arbeid med seminarer og møter om aktuelle temaer for norsk-svensk 
samarbeid, samt med de nye aktivitetene som ble innledet i 2019. Samtidig vil arbeidet 
søkes utvidet til å arrangere og bidra mer til direkte kontakter mellom norske bedrifter, 
institusjoner og organisasjoner på begge sider av grensen. I dette arbeidet vil NSHK søke 
samarbeid med de store norske næringslivs-organisasjonene og med norske og svenske 
bedrifter. Denne virksomheten vil også måtte bygges på et nært samarbeid mellom de tre 
handelskamrene.  
 

Styret for Norsk-Svensk Handelskammer Oslo 
Juni 2020 

 
Kai Eide, styreleder 

 
 

Tone Lunde Bakker, nestleder 
 
 

Nicolay Eger   Harald Norvik   Line Goplen Höfde 
 
 
 
Asbjørn Kjekshus  Rune Mørck Wergeland  Ingeborg Dårflot 
 
 

Eliin Kittelsen 


