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Avd. direktør Aina Berg,  NORCE , Norwegian Research Center AS

Distriktssjef Knut Arild Flatjord, GK Inneklima AS

Personalsjef Bente Valland, Rema Distribusjon AS

Daglig leder Linda Hovland, Framtidsfylket

Konsernsjef Olav Svendsen, Bremnes Seashore AS 

Daglig leder Siri Dalehaug, Skjolden Hotel Luster AS 

Adm. direktør Stian Hårklau, Airlift Services AS 

Adm. direktør Jakob Særsten, LOS Gruppen 

Daglig leder Marita Sylvi Lindvik, Visit Nordfjord AS

Daglig leder Olav Lægreid, Spilde Entreprenør AS 

Konsernsjef Roger Harkestad, Tide ASA

Adm. direktør Randi Marie Sjøholt, Bedriftshelse1 

Adm. direktør Ingrid Solheim, Sts-gruppen 

Styreleder Knut Eikeland, Kinn Bryggeri AS

STYRELEDER

NESTLEDER

STYREMEDLEMMER

STYRETS VARAMEDLEMMER

Styret i NHO Vestlandet
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Avd. direktør Aina Berg, NORCE

Distriktssjef Knut Arild Flatjord, GK Inneklima AS

Medlem               

Varamedlem      

Konsernsjef Olav Svendsen, Bremnes Seashore AS

Daglig leder  Siri Dalehaug, Skjolden Hotel Luster AS

Personalsjef Bente Valland, Rema Distribusjon AS      

Adm. direktør Stian Hårklau, Airlift Services AS

Medlemmer              

Varamedlemmer    

Valgkomite

Nina Askvik, Scandic Ørnen Hotel  

Roy Sævik, Norsk Bergsikring  AS 

Kurt Rune Andreassen, Coast Center Base  AS  

Irene  Kjelby Wergeland, Wergeland Gruppen AS

Styrets Representanter  til  NHOs Representantskap

Styrets Representanter  til  NHOs Generalforsamling
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Rune Kolbeinsvik, Electro Automation Austevoll AS (Nelfo)

Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS (NHO Mat og Drikke)

Torgeir Halvorsen, Jæger Automobil AS (NBF)

Espen Sævold, Visit Your Hair AS (NHO Service og Handel)

Roger Harkestad, Tide AS (NHO Transport)

Elisabeth Maråk Støle, NORCE (ABELIA)

Stein Wikholm, Anleggsgartner Wikholm AS (BNL)

Jan Thore Urheim, Urheims

Elektrokompani AS (Nelfo)

Erik Volden, Kavli AS (NHO Mat og Drikke)

Ingrid Strand Solheim,

STS Gruppen AS (Norsk Industri)

Anne Lorgen Riise, MOWI Norway AS (Norsk Industri)

Erik H. Sæstad, Oceaneering AS (Norsk Olje og Gass)

NHOs REPRESENTANTSKAP

NHOs GENERALFORSAMLING 

NHO Vestlandet har sekretariatsfunksjonen for  Norsk Industri Vestlandet, og

for NHO Logistikk og Transport, Vestlandet. Regionforeningen har hatt 

 kontaktmøter med bransjeforeninger og næringsorganisasjoner.

Sekretariatsfunksjonen som NHO Vestlandet har hatt i en årrekke for NHO

Reiseliv Vest-Norge er i 2020 avsluttet.

Øvrige representanter fra NHO Vestlandet

Samarbeid med Lands-og bransjeforeninger
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Arbeidet under en pandemi
NHO-felleskapets styrke har kommet til sin rett i arbeidet under en pandemi.

En koordinert og felles innsats i NHO-fellesskapet for påvirkning har gitt

resultater.

Jevnlige medlemsundersøkelser, dialog med bedrifter og tett oppfølgning har

gitt godt grunnlag for innspill til nasjonale myndigheter både på

smittevernretningslinjer og kompensasjonsordning.

Tettere samarbeid og relasjoner
Det har vært avviklet møter med Stortingsbenkene gjennom 2020 både i regi

av NHO Vestlandet, men NHO har også flere ganger vært invitert sammen med LO av

Vestland Fylkeskommune. Bergen kommune og NHO Reiseliv har også invitert med

NHO i møter med benkene. 

Tett dialog med stortingsrepresentantene både fra Hordaland og Sogn og Fjordane

har vært avgjørende i denne perioden.

I vår sendte NHO Vestlandet også ut nyhetsbrev med oppdatert status fra

medlemsundersøkelser og tilbakemelding fra medlemmer til stortinget jevnlig.

Dette gikk over i digitale møter der tilbakemelding og erfaring fra medlemmene

var ett av flere tema.

Gjennom hele pandemiperioden har det vært jevnlige møter i et utvidet tre-parts

samarbeid.

Felles analysegruppe
Møter gjennom Næringsforum og Kompetanseforum har også medført at aktører fra

regionen har samlet inn sitt kunnskapsgrunnlag fra ulike deler av næringslivet.  Dette er

samlet inn og systematisert og delt med alle aktørene og deres samarbeidspartnere.

I arbeidet deltar i tillegg til Vestland fylkskommune, Bergen Kommune, NAV Vestland,

Innovasjon Norge, LO Vestland, KS, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen og NHO

Vestlandet.

Informasjonsdokumentene er delt med stortingspolitikere og andre interreserte

og er tilgjengelig på nett. 

Arbeidet med felles kunnskapsgrunnlag videreføres inn i 2021.

Unntaksåret 2020
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Tiltak- politikk – påvirkning og kommunikasjon
Gjennom 2020 har partene i arbeidslivet flere ganger hatt felles utspill mot pressen.

Det har både vært på tiltaksliste og forslag til fylkeskomunene på arbeid som

kan bidra til å holde hjulene i gang, men også på kompetanse- og omstillingsbehov.

LO og NHO har også jobbet tett med Vestland Fylkeskommune på tildeling av

midler til bedriftsintern opplæring.

Gjennom landsforeningen og NHO-sentralt har NHO Vestlandet også jobbet konkret

med ulike tiltakspakker og generelle koronatiltak. Også saker som revidert

nasjonalbudsjett, statsbudsjett 2021, nasjonal transportplan og andre nasjonale saker

som angår regionen har vært på agendaen. 

Neste trekk – veikart
Våren 2020 lanserte også NHO sitt veikart for norsk næringsliv «Neste trekk».

Dette gir politiske forankring for saker det jobbes med også i regionforeningene. 

NHO Vestlandet har jobbet for å synliggjøre NHOs poilitkk og bruke dette

farlige grunlaget for å underbygge våre posisjoner.  Veikartet viser også tydelig

utfordringer og muligheter som ligger i vår region .

Gjennom høsten 2020 var det planlagt dybdesamtaler med alle parti og utvalgte

samarbeidspartnere. Tema for samtalene var direkte fra veikartet med regionale

bedrifter som samtalepartner og eksempel. Grunnet smittesituasjonen i regionen ble

ikke alle samtalene avholdt som planlagt.
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Arna - Stanghelle (K5)  

E134 Haukelifjell: Vågsli - Røldal og Røldal -Seljestad 

Stad skipstunnel  

E39:  Os - Stord (Hordfast)   

E39: en rekke parseller (strekningsvis utbedring, gul midtstripe, skredsikring og

fergeavløsning).

Samferdsel
Verdiskapingsperspektivet må ligge til grunn når vi skal prioritere ny

infrastruktur. Vi må gjøre kaken som skal fordeles for fremtiden enda større.

Samtidig som det skapes store verdier langs vestlandskysten er Vestland et

utfordrende fylke å komme seg rundt i og drive transport i. Fra sør til nord

hindres sømløs trafikkflyt av de mange fjordene som skjærer seg gjennom

landskapet, og som må krysses ved hjelp av ferger. 

Skal man ta seg østover må man krysse fjellpartier som skaper store trafikale

utfordringer på vinterhalvåret. 

Vinteren 2019/2020 går inn i historiebøkene som et av de verste årene for

vinterregulariteten i høyfjellet på lenge. Vestland er også skredfylket nummer

en. Halvparten av alle landets skredpunkt finnes i Vestland. I tillegg til at skredfaren

utgjør en betydelig risiko for de som ferdes langs veiene, skaper skred også stengte

veier med potensielt lange omkjøringsruter.

Nasjonal transportplan er et viktig styringsdokument som danner grunnlaget for

bedret konkurransekraft for næringslivet i regionen. 

NHO Vestlandet sitt innspill både til fylket og til Samferdselsdepartementet, inn

mot Nasjonal transportplan, viser at regionen nå er opptatt av å stå sammen om

prioriteringene i Vestland. Vedtaket i fjor høst om bygging av Stad skipstunnel

er et godt eksempel på dette. 

NHO Vestlandet har valgt å se fylket som en helhet og har prioritert prosjekter

i flere deler av fylket. Prosjektene inkluderer både sjøtransport og sjøfart,

vei og jernbane. NHO Vestlandet legger til grunn at det som lar seg bygge

først, bør igangsettes først.

Prioriterte prosjekter i første seksårsperiode 2022 -2027
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Marked og medlem
Medlemsutviklingen i NHO Vestlandet er god. Ved utgangen av 2020 var det 3447

medlemsbedrifter som til sammen utgjorde ca.  70500 årsverk. 

Vi har hatt fokus på medlemspleie  gjennom digitale flater hele året med gode

resultater. I tillegg har vi  gjennomført en rekke digitale vervemøter i samarbeid

landsforeningene. Flere bedrifter har meldt seg inn på egenhånd i 2020 sammenlignet

med tidligere år. På slutten av året ble det gjennomført en omfattende vervekampanje i

regi av salg og markeds avdelingen i Oslo. Consort ble engasjert for å gjennomføre

vervesamtaler. I tillegg ble NHO synligjort i 16 lokalaviser på landsbasis, gjennom

annonsering og artikler.  Det var landsforeningene Abelia, NHO Service og Handel,

samt NHO reiseliv som ble solgt inn i denne kampanjen. NHO Vestlandet følger opp i

samarbeid med aktuell landsforening bedrifter som ønsker møte med oss i etterkant av

samtalen med Consort.

Stadig flere bedrifter ser verdien av å stå sammen for et organisert arbeids- og

næringsliv. Kun når vi står sammen kan vi skape gjennomslag!

NHOs Gründer høster også gode erfaringer og sørger for en trygg og god start for nye

selskaper.

Vi har  vært ute i regionen og besøkt våre medlemsbedrifter i perioder det har latt seg

gjennomføre. Vi er opptatt av å få innsikt i bedriftenes hverdag, og hvilke utfordringer

de står ovenfor. Besøkene har vært nyttige og vi har tatt med oss innspill og erfaringer i

vårt arbeid.

Medlemspraten
I løpet av de første månedene av pandemien ringte teamet i NHO Vestlandet til en

rekke medlemsbedrifter for å høre status hos bedriftene, be om innspill og minne om

NHO sine medlemsfordeler og spesielt gjøre oppmerksom på NHOs arbeid i krisen.

I november 2020 satte vi i gang med medlemspraten. Vi inviterer bedrifter med

relasjonsscore D eller lavere til et teamsmøte med oss. På møtet deltar  2-3 personer fra

oss. Regiondirektør Grete Karin Berg er med på møtene så ofte det lar seg gjøre, en fra

marked er alltid med,  i tillegg kobles næringspolitikk eller arbeidsrett på ved behov og

anledning.

Dette er først og fremst et lyttemøte fra vår side, der vi får viktig og verdifull informasjon

fra bedriftene og tilbakemeldinger på NHOs arbeid. Det er svært givende å møte

bedriftene på denne måten. Det gir både oss og bedriftene verdi. 

Informasjon fra disse møtene er nyttig på flere nivå i vårt arbeid og gir oss innsikt i

bedriftenes hverdag som i neste runde brukes som eksempler i ulike sammenhenger.

Vi følger opp i den grad bedriftene reiser ulike problemstillinger vi kan bistå med.

Medlemspraten videreføres og utvides i 2021.  
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Status medlemmer i NHO Vestlandet per. februar 2021
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NHOS årskonferanse 2020 som var planlagt i Bergen og i Sogndal ble avlyst

grunnet pandemien.

Det planlagte arrangementet «Jenter og teknologi» som var planlagt i Bergen ble

gjennomført som et digitalt webinar.      

NHO Vestlandet har gjennom året også deltatt i pilotprosjektet «Vi inkluderer» sin

ressursgruppe       

Gjennom året hatt politiets næringslivskontakt med i utsending av informasjon til

medlemmer       

Deltatt i prosjektstyremøter for sammenslåing av Fagskolen på Vestlandet.

Prosjektledelse for HF prosjektet Høyanger Lean Industri som har gjennomført A3

webinar i 2020

 NHOs årskonferanse 2021 ble planlagt og klargjort- grunnet smittesituasjonen ble

arrangementet dessverre avlyst. 

 

Arrangementer og prosjekter i NHO Vestlandet
I januar arrangerte vi Vest i Øst i samarbeid med Vestland Fylkeskommune. Dette var

et godt møte der tema var reiseliv i Vestland. 

I februar hadde vi møte i samarbeid med Kaupanger Næringsforening og Lerum på

Kaupanger.

Det har vært gjennomført 24  webinar og kurs i regi av NHO Vestlandet i perioden april

til november i 2020. 9 av disse har vært sendt kun til NHO Vestlandets medlemmer,

resten er sendt nasjonalt til alle NHOs medlemmer. Tema har variert fra arbeidsrett, til

medlemsfordeler, til samarbeidstema med blant annet Vestland fylkeskommune, NAV,

Innovasjon Norge, politiske partier, andre regionkontor og landsforeninger. Til

sammen har vi hatt 4750 påmeldte til våre digitale arrangement i 2020, derav 3892 fra

hele landet. 2 av disse arrangementene har vært digitale kurs i henholdsvis

nedbemanning og arbeidsrett. Disse hadde til sammen 390 påmeldte og gav en

inntekt til NHO kurs på kr 503486,- inkl. mva.
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NHO Vestlandet har nestledervervet og til sammen to medlemmer i

yrkesopplæringsnemda i Vestland. Det nye nemnda har i det første driftsåret for ny

fylkeskommune blant annet jobbet med dimensjonering og klassesak for neste

skoleår. Ordninger med fagbrev på jobb og fagbrev som elev har også vært saker

nemnda har diskutert.

NHO Vestlandet er representert ved bedriftsleder Ove Kjøllesdal ( Eid Elektro)

og Ann-Kristin Kristoffersen (NHO). 

Det har også vært avholdt flere dialogmøter med næringer for innspill og dialog om

bedriftenes erfaringer og behov. Disse møtene har både vært digitale og fysiske.

Det planlegges en tettere dialog og flere slike møter gjennom 2021 og videre.

Yrkesopplæringsnemda i Vestland
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NHO Vestlandet er utpekt som et av NHO sine 9 lokale regionale kompetansesentre for

arbeidsgiverservice.  I 2020 ble denne tjenesten utført av advokatene Nina Tennebekk

og Hildegunn Ytrearne Nygård.  

Det har vært svært høy etterspørsel etter råd og veiledning innen

arbeidsrettsfeltet. Trykket på advokat tjenesten har vært usedvanlig høyt under

pandemien som startet i 2020. I tillegg har advokatene blitt benyttet som

rådgivere og møteledere i forbindelse med krav om individuelle forhandlingsmøter.   

 Begge advokatene har holdt digitale kurs i 2020.

Arbeidsgiverservice

Mandag 3. august startet Fellesforbundet og Norsk Industri  forhandlingene i årets

lønnsoppgjør. Oppgjøret skulle opprinnelig gjennomføres i mars, men ble utsatt på

grunn av koronasituasjonen. Oppgjøret i 2020 var et forbundsvist oppgjør, der

frontfaget startet forhandlingene.

Partene ble enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av

fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for

lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. 

Lønnsoppgjøret i 2020
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Arbeidsrett

Lønn og Tariffspørsmål

Næringspolitikk

Kompetanse

Troverdig

Modig

Tilgjengelig

Samspillende

Samferdsel- oppfølging av nasjonal transportplan

Verdiskaping i Vest- Norge

Kompetanse

Lønn

Skatt

Pensjon 

Energi og miljø

Opinionsarbeid

Fagopplæring og rammevilkår

Stortingspolitikere fra Vestlandet

Stortingskomiteer

Politisk ledelse i departementene

Fylkeskommunen i Vestland politisk og administrativt

Kommunene i Vestland politisk og administrativt

Innovasjon Norge

Statens vegvesen

Grunn- og videregående skoler

Forskning og høyere utdanning

Arbeidstakerorganisasjoner

I NHO Vestlandet kan vi spille på svært dyktige medarbeidere i NHO sentralt og i

NHOs lands-/bransjeforeninger.

Næringslivets talerør og bedriftenes problemløser.

Bedriftenes samarbeidspartner innen:

NHO Fellesskapets Kjerneverdier:

NHO Vestlandets prioriterte saker

Samarbeidspartnere

Andre Interesseorganisasjoner

NHO Vestlandet
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Nordre Nøstekaien 1, Bergen Strandgata 15, 6905 Florø 

www.nho.no/vestlandet Tlf: 55 23 98 00

https://www.facebook.com/nhovestlandet/
https://www.instagram.com/nhovestlandet/
http://www.nho.no/vestlandet

