Årsberetning 2020
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 NorskSvenska 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
Frem til årsmøtet besto styret av følgende:
Leder:
Kai Eide
Nestleder:
Tone Lunde Bakker
Medlemmer: Line Goplen Höfde
Harald Norvik
Rune Mørck Wergeland
Asbjørn Kjekshus
Ingeborg Dårflot
Eliin Kittelsen
Nicolay Eger
Observatør: Krister Bringeus

Selvstendig næringsdrivende
Swedbank Norge
Selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende
Wergeland/Apenes
SKF Norge
Statkraft
Nordic Choice Hotels
Nordea
Sveriges ambassade

På årsmøtet 25. juni 2020 ble følgende styre valgt:
Leder:
Kai Eide
Nestleder:
Tone Lunde Bakker
Medlemmer: Harald Norvik
Ingeborg Dårflot
Line Goplen Höfde
Rune Mørck Wergeland
Eliin Kittelsen
Nicolay Eger
Rolf Nereng
Jessica Olsson
Observatør: Ambassadør Krister Bringeus

Selvstendig næringsdrivende
Swedbank Norge
Selvstendig næringsdrivende
Statkraft
Selvstendig næringsdrivende
Wergeland/Apenes
Nordic Choice Hotels
Nordea
Selvstendig næringsdrivende
Business Sweden
Sveriges Ambassade

Bringeus ble ved ambassadørskifte januar 2021 erstattet av ambassadør
Cecilia Björner
Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av året; 17. januar, 20. mars, 20. april, 18. august
og 23. november. Årsmøtet ble av holdt 25. juni.
Valg- og kontrollkomitéen har bestått av Dag Jonhaugen, leder, Kristin Krohn Devold, Anders
Ruud Sørlie og Kai Krüger.
Sekretariat
Bjørn Storm Halvorsen har fungert som daglig leder. Talentnettverkets virksomhet har vært
ledet av Berit Salheim fra Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm.T-Rygg
Regnskapsbyrå AS har vært engasjert som regnskapsfører.
Medlemmer
Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo hadde ved utgangen av 2020 58 medlemmer. Det er
kommet til 6 nye medlemmer i 2020, deriblant Eksportfinans og ved årsskiftet Innovasjon
Norge. NHO ble medlem fra våren 2021. NSHK tilbyr – i tillegg til ordinært medlemskap – et
såkalt «gullmedlemskap». Gullmedlemmene er medlemmer både i Oslo, Stockholm og
Gøteborg.
NSHK hadde ved utgangen av 2020 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.
NSHKs virksomhet
Året 2020 ble preget av Covid-19 og medførte til en omlegging til digitale arrangementer fra
utgangen av mars. Samtidig måtte store arrangementer utsettes. Det ble nedlagt et
betydelig arbeid for å forberede besøk av Jacob Wallenberg til Oslo i mars 2020. Besøket ble
først utsatt til 18. januar 2021 for deretter å utsettes igjen til situasjonen tillater større
arrangementer og grensen igjen er åpen. Det planlagte besøket av Kronprinsparet,
næringsminister og et stort antall norske næringslivsledere til Stockholm og Gøteborg i mai
ble også utsatt. NSHK arbeidet i nært partnerskap med NHO om begge arrangementene.
NSHK arrangerte imidlertid flere digitale møter i partnerskap med andre aktører,
hovedsakelig Business Sweden, Sveriges ambassade, NHO og gullmedlemmer, som
Swedbank og Nordea.
I 2020 er følgende større, digitale arrangementer avholdt:
19. februar: «Kunstig Intelligens. Norge trenger en kraftsamling! Hva gjør Sverige og kan vi
samarbeide bedre»? Med Thor Mosaker, administrerende direktør i Smart Innovation
Norway. I samarbeid med Nordea.

4.juni: «Felles nordisk elektronisk ID?» Seminaret ble avholdt i samarbeid med Nordea og
fikk en stor oppslutning både i Norge og Sverige. Vi så her tydelig en av fordelene med
digitale arrangement på den måten at det er lett å delta uansett hvor du befinner deg
geografisk.
5. oktober: «Hvordan har pandemien rammet økonomien i Norge og Sverige – og hvordan er
utsiktene fremover»? Med sjefsøkonomene Lena Sellgren, Business Sweden, Øystein
Børsum, Swedbank og Øystein Dørum, NHO. I samarbeid med Swedbank.
1.desember: Future of property services». Arrangert av Business Sweden i samarbeid med
NSHK
3. desember: «Hvordan kan vi styrke det norsk-svenske samarbeidet»? Med
næringsministrene Iselin Nybø og Ibrahim Baylan, adm.dir. Ole Erik Almlid (NHO) og Jan-Olof
Jacke (Svenskt Näringsliv). I partnerskap med NHO.
NSHK har også deltatt i andre virksomheter og debatter ledet av Business Sweden, blant
annet i utarbeidelse og presentasjon av et «Business Climate Survey», som omhandler
svenske bedrifter i Norge og deres syn på markedsutviklingen fremover.
«After Work» og Talentnettverket.
I 2019 innledet NSHK en serie med «After Work» for yngre ansatte hos Gullmedlemmer, i
samarbeid med Sveriges ambassade. Dette viste seg å være en attraktiv virksomhet med
opptil 90 deltakere, hvor yngre ansatte får anledning til å høre fremtredende
næringslivsledere fortelle om sine erfaringer med norsk-svensk næringssamarbeid, samt
stille spørsmål og få råd om egen karriere. Flere slike arrangementer var planlagt for 2020,
blant annet med Ole Erik Almlid (NHO), men måtte stilles på vent i lys av Covid-19situasjonen. Arrangementene vil bli gjenopptatt så snart det er mulig.
Talentnettverket ble også berørt av nedstengingen. Det har imidlertid vært mulig å gjennom
føre halvparten av de fire 2-dagers sesjonene digitalt. NSHK legger stor vekt på dette
nettverket, som gjennom flere år har vist seg å være svært populært blant
medlemsbedrifter. Det utgjør et solid bidrag til å knytte kontakter over grensen på et tidlig
tidspunkt i karrieren og dermed et nettverk for fremtiden. Talentnettverket består av årlige
kull på om lag 30 medarbeidere, som møtes 4 ganger i året over 2 dager. NSHK er takknemlig
for den støtte, som gis av store norske NSHK-bedrifter og organisasjoner.
Nye «allianser».
I lys av Covid-19-situasjonen har NSHK benyttet tiden til å skape nye «allianser» med
fremtredende aktører i norsk næringsliv. Det gjelder i første rekke NHO, som har vært
medarrangør ved flere anledninger, men også Eksportkreditt og Innovasjon Norge. Dialogen
har vært fokusert på å identifisere spesielt lovende områder for nytt samarbeid, særlig i lys
av klimautfordringene. I tillegg har NSHK – sammen med nevnte organisasjoner – vært
engasjert i diskusjoner omkring organiseringen av det norske virkemiddelapparatet. Spesielt
har det vært aktuelt å sammenligne det norske og svenske apparatet, både med hensyn til
organisering og ressurstilgang. Ettersom de tre organisasjonene nå alle er medlemmer av
NSHK tas det sikte på å forsterke samarbeidet for å oppnå større innflytelse i utformingen av

norsk politikk. Business Sweden har vært engasjert i lignende samtaler og formidlet
kunnskap om svenske virkemidler. Samarbeidet mellom NSHK og Business Sweden har i
disse diskusjonene vært særdeles nyttige.
Samarbeidet med NHO har også ledet til fremleggelse av et forslag om et norsk-svensk
næringslivsforum. Det arbeides nå videre med å formulere mandat og med å skape interesse
blant norske bedrifter, som er engasjert på det svenske markedet.
Påvirkningsarbeid
Både Almedals-veckan og Arendalsuka ble avlyst i 2020 og ble omgjort til en mindre, digital
markering. Det samme gjelder flere andre, større og årlige konferanser. NSHK har imidlertid
benyttet tiden til å pleie kontakter med en rekke norske bedrifter, i og utenfor
medlemskretsen, med sikte på å stimulere til økt samarbeid over grensen. Det samme
gjelder miljøer innenfor innovasjons-sektoren.
NSHK deltok 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 ble, som nevnt, utsatt på grunn av COVID-19 situasjonen. Likeledes har Styreleder
skrevet artikler i norske aviser om norsk-svensk samarbeid og om virkemiddelapparatet for
norsk eksport.
Tre samarbeidende handelskamre
I 2019 besluttet styrene i NSHK Oslo, Gøteborg og Stockholm å opprette en felles ITplattform, som gjør det mulig for medlemmer og publikum å få relevant informasjon om
handelskamrenes virksomhet på ett nettsted. Plattformen er nå i full drift og gjør det lettere
for medlemmer og interesserte å holde seg orientert om virksomheten i samtlige avdelinger
på samme nettsted. Løsningen ble lansert i juni 2020 og er gjenstand for kontinuerlig
forbedringer. Den nye digitale plattformen har ført til større oppmerksomhet omkring NSHKs
aktiviteter og arrangementer i både Norge og Sverige.
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. Ny utlysning fant sted ved årets slutt og søkermengden var stor. Vinneren vil
gjøres kjent om kort tid.
Takk til samarbeidspartnere
NSHK samarbeider, som nevnt, nært med ulike organisasjoner og bedrifter om tettere norsksvenske forbindelser. For virksomheten i 2020 er NSHK spesielt takknemlig til Business
Sweden, Eksportkreditt, Forskningsparken i Oslo, Innovasjon Norge, NHO, Nordea, Nordic
Choice Hotels, Norway Health Tech, «Oslo-Stockholm 2.55 AB», Statkraft, Svensk-Norska
Samarbetsfonden, Sveriges ambassade, Swedbank og Voksenåsen.

Utsikter 2021
På grunn av Covid-19 har arbeidet til dels tatt en annen retning enn tidligere, med en rekke
utsettelser av planlagte arrangementer. Det har medført at mye ligger «på vent» og vil bli
gjennomført så snart situasjonen tillater. Styret ser frem til en hektisk periode fremover,
forhåpentligvis fra høsten 2021. Samtidig har styret gjort sitt beste for å styrke NSHKs
posisjon overfor andre store, norske aktører. Siktemålet er at NSHK skal kunne fremstå som
en sterkere partner for samtaler og arrangementer om norsk- svensk samarbeid. Tiden
fremover må benyttes til å nå bedre frem til medlemsbedrifter og kandidater for å gjøre
NSHKs arbeid kjent i bredere kretser, tiltrekke seg nye medlemmer og få sterkere innflytelse
både innen næringsliv og politikk. Styret vil i tiden fremover legge vekt på å styrke dialogen
med medlemmene. Covid-19 har rammet det norsk-svenske samarbeidet betydelig. Det
gjelder ikke minst mindre og mellomstore bedrifter, som arbeider i grensenære områder.
Styrking av dialogen med store medlemmer vil også være viktig med sikte på å innrette
virksomheten på en måte, hvor medlemmene ser at NSHK representerer medlemmenes
interesser på en tilfredsstillende måte i en tid preget av tunge omstillingsprosesser.
Styret for Norsk-Svensk Handelskammer Oslo
Juni 2021
Kai Eide, styreleder
Tone Lunde Bakker, nestleder
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Rolf Nereng

Harald Norvik
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Line Goplen Höfde

Ingeborg Dårflot
Jessica Olsson

