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Styrker næringslivet. Former fremtiden. 

 

 

 

Attraktive medlemsfordeler 

• Mange politiske gjennomslag 

• Digitalt verktøy for arbeidsgivere - Arbinn 

• Digitale håndbøker – HMS, personal og ledelse 

• Advokathjelp 

• NHO Pensjon og NHO Forsikring 

• Relevante kurs 

• Veiledning i arbeidsgiverspørsmål 

• Rekruttering av arbeidskraft – Ringer i Vannet 

• Pluss mye mer… 

 

 

 

    
 

Nettverkstreff, medlemsfokus og politikk 2018 
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Styrelederen har ordet 

 

Det som skaper velferd 
  

Mange synes å tro at den norske velferden sikres utelukkende av staten alene og at inntektene 

bare ramler inn av seg selv. Samtidig tar mange for gitt at skatter og avgifter betalt av norsk 

næringsliv og industri bare vil fortsette inn i evigheten og at kritiske rammebetingelser kan 

endres over natten uten konsekvensutredning. Hvorfor har det blitt slik kan man spørre seg? Er 

vi i vår selvtilfredshet blitt så selvopptatte at vi tror at alt kommer av seg selv? I tillegg kan man 

legge på toppen at mange nå mener at vår eksportrettet næringsliv og industri ikke er tjent 

med vår viktigste avtale, EØS-avtalen. Etter mitt syn er forståelsen for hvor viktig eksporten er 

for vår velferd i ferd med å falme kraftig. EØS-avtalen, som allerede har stått seg i rundt 25 år, 

er uten tvil eksportindustriens viktigste avtale. Den sikrer adgang for norske varer og produkter 

til EU, på lik linje med medlemslandenes industri. I samfunnsdebatten også i Nordland 

fremmes stort sett bare ulempene fra motstandernes side, mens fordelene utelates. 

  

I skrivende stund er Norge i ferd med å få på plass en flertallsregjering for første gang på flere 

år og regjeringsplattformen inneholder en rekke gode og spennende målsettinger, som skal 

bidra til å sikre vår fremtidige velferd. Statsministeren har nettopp uttalt at «Skal vi bevare 

Norge som velferdssamfunn, må vi omstille landet», men skal vi lykkes med omstillingen så må 

den nye regjeringen vår satse mer på ukjente vekstområder og ny teknologi. Spørsmålet er om 

vi møter disse fremvoksende teknologiene på en god måte eller ikke. 

  

Vi er meget fornøyd med at den nye regjeringsplattformen har tatt i seg digitalisering og ikke 

minst at man har utnevnt en digitaliseringsminister.  

I tillegg peker regjeringen i sin plattform spesifikt på blokkjedeteknologien. Dette synes å være 

en veldig god start, men på den annen side så har man foreslått at elavgifts-reduksjon for 

datasenter ikke skal gjelde for alle typer datasentre. Her demonstrer man mangelfull forståelse 

for at utviklingen av blokkjedeteknologien er tett integrert med utviklingen av digitalvaluta. 

Man synes å tro at den beste løsningen for å hindre uønsket bruk av digitalvaluta er innføring 

av avgifter. Dette er etter min mening feil medisin og feil innretning. Dette ville en statlig 

utredning ha avdekket, men man valgte altså å varsle en slik løsning før man hadde utredet 

dette skikkelig. 

  

Resultatet er at teknologiselskaper stopper planlagte investeringer i Nordland (og andre steder 

i Norge) og varsler satsing i andre land i stedet. Vi går derved glipp av en industriell mulighet 

med potensielt store ringvirkninger for Nordland. Datasenteraktører var klar til å starte 

investeringer i både Ofoten, Salten og Helgeland. Blokkjedeteknologien er etter min mening en 

viktig del av fornyingen av hele Norge. Hadde man lagt til grunn en industriell forståelse av 

denne fremvoksende teknologien, eller avbruddsteknologi som det også kalles, så hadde man 

løst nevnte problemstilling på en helt annen måte. 

  

Et godt historisk eksempel på behovet for industriell forståelse av ny teknologi og 

industrialisering er da Norge ønsket oljenæringen velkommen. Da vi som nasjon gav tillatelse 

til boring etter olje på Ekkofisk på 60-tallet manglet vi forståelse både for teknologien og 

denne næringen. Vi forsto heller ikke konsekvensene dette ville ha for Norge verken hva 

gjelder miljø, regulatoriske forhold, lovverk, finans, eller kompetansekrav. Vi var også klar over  
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at en «utblåsing» i forbindelse med boreoperasjoner kunne skade miljøet i havet og på kysten 

og næringen slet dessuten med et dårlig rykte (korrupsjonsomfanget). 

  

Likevel var vi vidsynt nok til å kjøre løpet fullt ut og jeg mener at i ettertid har hele verden nytt 

godt av at vi har utviklet denne næringen. Norge har bidratt betydelig når det gjelder alle sider 

ved oljeutvinning. Delingsmodellen vi legger til grunn i samfunnet er et godt eksempel 

(eksempelvis skattemodellen og bygging av oljefondet), regulatoriske krav og regelverk, 

teknologiutvikling og ikke minst kompetanseutviklingen som kom via utdanning og forskning 

er andre eksempler. I dag er Norge blitt det fremste landet i verden innen oljeutvinning på 

store havdyp og vi har det fremste teknologimiljøet på dette området. Oljenæringen har 

bidratt til at vi har etablert et av de beste velferdssamfunnene i verden. 

  

I lys av dette er det uforståelig at man på Stortinget har valgt en moraliserende inngang i 

tilnærmingen til utviklingen rundt digitale valutaer istedenfor å gjennomføre gode analyser hva 

gjelder industrielle muligheter og mulig fremtidig samfunnsnytte. Norge og kanskje særlig 

Nordland går glipp av industriarbeidsplasser og en finansieringskilde for bygging av industriell 

infrastruktur i landsdelen. Det siste kan komme godt med uavhengig av blokkjedeteknologi-

etableringer eller ikke. Vi må bare håpe på at sentrale politikere fremmer sammenhengen 

mellom forutsigbare rammevilkår og næringsutvikling, og at dette ikke bare gjelder for nye 

fremvoksende teknologier, men også overfor videre industriell utnyttelse av ressursgrunnlaget i 

Nordland. 

  

Med dette takker jeg for meg som styreleder i NHO Nordland. Jeg har sittet så lenge som 

statuttene tillater. Men styreleder eller ei, jeg er likefullt lidenskapelig opptatt av å sikre gode 

rammebetingelser for industri og næring i Nordland og Norge, og vil fortsette å jobbe for 

dette og være en stemme i samfunnsdebatten også fremover. 

 

 

  

 
  

Arve Ulriksen, styreleder 
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NHO Nordlands styre 2018 

 

 

                           
 

Arve Ulriksen     Merete N Kristiansen Arne-Kjell Nyheim       Roger Abrahamsen Inger-Gunn Sande 
Mo Industripark AS     Nordlaks Produkter AS Skagen Hotel AS       Ballstad Slip AS  Nordnorsk Kommunikasjon 

Styreleder                    Nestleder     Styremedlem       Styremedlem  Styremedlem 

 

 

                                            
     

Gunnar Moe                 Trine Stenvold  Ketil Skår                       Ann Pedersen         Håkon Stanghelle 

LNS AS                          Nexans AS/Mowi AS Rørleggern Fauske      LNS AS  Helgeland Invest AS 

Styremedlem                Styremedlem  1. varamedlem      2. varamedlem  3. varamedlem 

                                      

  

Det er avholdt fem styremøter og 30 saker er behandlet. I fm. styremøte i juni ble det også 

avholdt møte med Nordlandsbenken på Stortinget.                                                    
        

 

 

Valgnemd: 

Aud Schjødt Fredriksen (leder)   På valg   2020 

Ståle Andre Indregård   På valg   2019  

Roger Mosand    På valg   2019 

Jan Gabor     På valg   2020 

 

 

Forum for mindre bedrifter:         Arne-Kjell Nyheim 
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Medlemsstrukturen 

 

Medlemsutviklingen i NHO Nordland har vært positiv gjennom de siste årene. Antall 

medlemsbedrifter har økt med 17 prosent fra 2014 til 2018. Antall årsverk i medlemsbedriftene 

økte med 10 prosent i samme periode. 

 

Utvikling i antall medlemsbedrifter og årsverk fra 2014 til 2018: 

 

 

År Antall medlemsbedrifter Antall årsverk 

2014 1326 20857 

2015 1404 21695 

2016 1463 21845 

2017 1503 22798 

2018 1557 22960 
 

 

 

 

 

 

 

Medlemsutvikling status januar 2019 med fordeling av bedrifter og antall ansatte. Topp 5 

landsforeninger i Nordland. 
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Topp 5 – antall bedrifter  Topp 5 – antall årsverk  

NHO Service og Handel 332 Norsk Industri 4731 

NHO Reiseliv 205 BNL 3105 

BNL 196 Sjømat Norge 2885 

Norsk Industri 155 NHO Service og Handel 2764 

Sjømat Norge 121 NHO Reiseliv 1626 

 

 

Topp 5 medlemsbedrifter Antall årsverk 

Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen 447 

Celsa Armeringsstål AS 278 

Widerøes Flyveselskap AS, Admin. 278 

Nordlaks Produkter AS 264 

Rana Gruber AS 245 
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Eksport og industrifylket Nordland 
Nøkkeltall (ref.: Indeks Nordland 2019): 

 
Næringslivet i Nordland omsatte i 2018 for 223 milliarder, en vekst på 4 %. Dette er tiende året 

med omsetningsvekst og ny eksportrekord. Samlet eksporterte Nordlandsbedriftene varer for 

28.8 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer 7 % av eksporten fra fastlands-Norge og er en 

vekst på 5% fra 2017. Eksporten av fisk økte til 14,8 milliarder og eksporten av metaller, 

kjemiprodukter og bearbeidede varer nådde rekordnivået på 14 milliarder kroner, en vekst på 

14 %. Tar man med tjenesteeksport og andel eksport av kraft og reiseliv fra Nordland, var den 

totale eksportverdien fra Nordland i 2018 ca. kr 43 milliarder, ifølge en analyse gjennomført av 

Menon Economics. 
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Overnattingsbedriftene hadde ca. 1,8 millioner overnattinger. Nordland står for om lag 12 % av 

vann- og vindkraftproduksjonen i Norge og i 2018 ble det produsert 17900 GWh. 
  
For øvrig leverte leverandørindustrien til petroleum for 992 millioner kroner i 2018. 
Det ble solgt om lag 270 000 tonn laks og regnbueørret fra Nordland i 2018 (ca. 20 % av 

totalen i Norge) og det ble landet 350 000 tonn (rund vekt) villfanget fisk til en fangstverdi på 

3,25 mrd kroner.   

  
Bemanningen i NHO Nordland 
Anders Paulsen ble fast ansatt 1. oktober (marked og kommunikasjon). Elnar Remi Holmen 

startet i jobben som politisk rådgiver 2. mai, men sluttet i stillingen 1. desember da han ble ny 

direktør for Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS).  Maiken Nilsen Stensaker har i 2018 vært 

prosjektleder for Innovative anskaffelser og Eivind Sommerseth har arbeidet i 25% stilling i EU-

nettverk Nordland (finansiert av Norges Forskningsråd). Stein Hansen var ansatt på spesielle 

vilkår i seks måneder med fokus på produktsalg. 

 
Media 
NHO Nordland har i 2018 vektlagt å være synlig i media og vi har vært ukentlig i ulike medier i 

Nordland. Dette gjennom redaksjonelle oppslag og gjennom kronikker. 
 

 

Politisk gjennomslag 

 

NHO jobber svært fokusert på gode rammebetingelser til medlemmene. I Nordland har 

derfor arbeidet med politiske gjennomslag hatt høy prioritet. Viktigste områder har 

vært: 

 

- Statsbudsjett og lokalvalg 2019  

Utvikle felles plan for næringslivets viktigste saker inn mot lokalvalget  

- Økt markedsadgang internasjonalt  

EØS avtalen og Brexit 

- Morgendagens mobilitet 

- Etter- og videreutdanning 

- Næringsaktiv offentlig sektor 

- SMB satsing 

- Flere i arbeid 

- Seriøst arbeidsliv 

- Helthetlig og bærekraftig pensjonssystem 
 

 

  
 

 

Styret i NHO Nordland 

har jevnlige møter med 

Nordlandsbenken på 

Stortinget. 
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Rekruttering og utdanning 
NHO Nordland er representert i yrkesopplæringsnemnda og i 2018 har Ole H. Hjartøy vært 

leder. Varamedlem Anne-Marit Stork NHO Nordland /Byggmesterforbundet  
  
Antall formidlede lærekontrakter ble også i 2018 rekord høyt og Nordland ligger nå på topp i 

Norge.  

 

 
 

 
 

 
NHO Nordland har også deltatt i kompetanseforum knyttet til Sandnessjøen vgs. og offshore 

næringen på Helgeland. NHO er representert via Aker Solutions i Sandnessjøen. 

 

   

 
I samarbeid med NITO arrangerte NHO i november «Jenter og teknologi» for ca. 140 jenter fra 

9. og 10. trinn i ungdomsskolene i Bodø. Her settes fokus på mulighetene for jenter innenfor 

teknologifagene i videregående skole og på høyere utdanning. Jentene må med også her for å 

dekke behovene for kompetanse i bedriftene. 

 

Samarbeid mellom næringsliv og 

skole er viktig. Her fra møte i 

Sandnessjøen mellom offshore-

næringen, NHO, fagbevegelsen, 

kommunen, fylkesråd for 

utdanning og videregående skole. 
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Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 
NHO Nordland i samarbeide med LO i Nordland og NHO og LO i Trøndelag samt 

Kvinneuniversitet i Steigen prøvde vi å dra i gang et likestillingsprosjekt for å få flere kvinner 

inn på mannsdominerte arbeidsplasser. Det ble gjennomført et oppstartmøte med en del 

medlemsbedrifter i Mosjøen, men på grunn av totalt sett for liten interesse, er dette ikke startet 

opp. 

 

Konferanser og arrangement 
 

En viktig del av arbeidet til NHO Nordland er å skape arena for medlemsbedriftene til å sette 

næringspolitiske tema på dagsorden. 
  
NHO Nordlands årskonferanse 2018                                    
Årskonferansen/årsmøtet ble i 2018 gjennomført i Bodø med 

200 deltakere. Vår årskonferanse var en oppfølging av den 

nasjonale årskonferansen "Verdien av arbeid" og gjennomført 

i samarbeide med NITO. Innledere her var blant annet 

sjefsøkonom Øystein Dørum og NITO-president Trond 

Markussen, styreleder Arve Ulriksen, statssekretær Daniel 

Bjarmann-Simonsen og regiondirektør i Innovasjon Norge i 

Nordland, Monica Ayhee.                                        

 

Innspillskonferanse Nasjonal Transportplan 
NTP sekretariatet arrangert et felles innspillsmøte for hele landsdelen i Bodø. NHO Nordland 

koordinerte dette i samarbeide med Samferdselsforum Nord. 

 

Framtidens mobilitet Brønnøysund og Bodø 

Thomas Felde, ansvarlig i NHO for samferdsel besøkte bedrifter på Helgeland og Bodø i 

forbindelse med prosjektet «Framtidens mobilitet»   

  

    
 

 

 

NHO og NITO forteller 140 

Bodø-jenter at de bør satse 

på tekonologifagene. 

Torghatten-konsernet er en av 

landets største transportbedrifter. 

Innspill fra medlemmene er svært 

viktig i NHOs arbeid. 
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Energirådet i Nordland. 

NHO Nordland er representert i Energirådet i Norland (ledet av Nordland fylkeskommune). Det 

har vært gjennomført flere møter og hvor viktigste sak har vært det politiske arbeide med å få 

etablert en «Svart fiber» til landsdelen. 

 

NHO Grunder. 

NHO Nordland gjennomførte i juni 2018 møte for grunder-bedrifter i Nordland og vi deltok 

også i grunderuka på Helgeland i oktober. NHO Nordland deltok også med innlegg i fm. 

åpningen av Gnist Grunderuke i Bodø høsten 2018. 

 

Ambassadørprogrammet. 

Som et ledd i arbeidet med politiske gjennomslag er NHO ambassadører et prioritert arbeide. I 

november var 12 ambassadører samlet i Bodø og hvor innledere blant flere var Olje- og 

energiminister Kjell-Børge Freiberg, stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal, og leder av 

finanskomiteen Henrik Asheim. Han har også tidligere i 2018 deltatt i møter med blant annet 

Widerøe og Nor Tekstil AS. Asheim og Lyngedal deltok også sammen med NHO Nordland i 

møte med speditører i Nordland og Bodø Havn knyttet til transport av gods på bane. 

 

      
  
 

Hageselskap /nettverkstreff 

Nettverkstreffet ble i 2018 gjennomført 25.august og i de 

gamle lokalene til Rapp Fabrikker AS (i dag eiet av Ivar 

Andreassen). Ca. 130 deltakere og NHO var også 

representert fra Oslo med Jan-Bertil Lieng og Ulla Elisabeth 

Herheim. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kristian 

Adolfsen fra Adolfsen Group i tillegg til styreleder Arve 

Ulriksen. Hagetreffet var denne gang innendørs, men var 

«pyntet» som hage.  
 

 

Arbeidskriminalitet (A-krim) 
NHO Nordland og Byggmesterforbundet gjennomførte frokostmøte 4.april i Narvik med ca. 20 

deltakere i samarbeide med det nye A-Krim-senteret i Nordland og næringsforeningen i 

Narvik.  

 

Medlemsturne Vesterålen og Rana 
NHO Nordland besøkte 30 bedrifter på turneen i mai 2018 (Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn 

og Andenes i tillegg til bedrifter i Øksnes og Rana).  På turneen deltok også Byggenæringens 

servicekontor, NHO Reiseliv og NELFO Nordland.  

 

 

 

 

Nær kontakt med sentrale 

politikere er en viktig del av 

NHOs arbeid for næringslivet. 
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Besøk hos medlemmene er svært viktig. Widerøe benyttes ofte og er vår landsdels 

kollektivtransport. 

 
Nasjonal industrikonferanse 
Den nasjonale industrikonferansen ble gjennomført for 6. gang i Bodø 26. og 27. september 

2018. Totalt deltok 380 personer. 

 

  
 
Agenda Nord-Norge 
Svolvær var vertskap for Agenda Nord-Norge som ble arrangert 12. og 13. november 2018. 

Agenda Nord-Norge som er eiet av Sparebank1 Nord-Norge og LO, ble gjennomført for 6. 

gang. Både statsminister Erna Solberg, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Peggy Hessen Følsvik, 

nestleder i LO, deltok sammen med totalt ca. 450 personer fra hele landsdelen.  

Charter-fly fra Bodø, Mo i Rana, Mosjøen, Tromsø og Alta var satt opp. 

Harald Johan Berg (Dutte Berg), fikk tildelt Agenda Nord-Norges Ærespris i Svolvær kirke. 

 

Nord i Sør 
Nord i Sør ble tirsdag 8. januar 2018 arrangert i Oslo for 4.gang (Radisson Scandinavia), Oslo 

for som et samarbeide med NHO Arktisk, EBA Nord-Norge, NHO Reiseliv, Sjømat Norge og 

Norsk Olje og Gass, Norsk Industri. 
Totalt deltok 380 deltakere på konferansen og Nordnorsk festaften. Blant innlederne på 

konferansen var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Jonas Gahr Støre. 

  
Tariffseminarer 
I 2018 gjennomførte vi tre tariffseminarer (Sortland, Bodø og Mo i Rana), med til sammen ca. 

45 deltakere. 

 

 
INDEKS Nordland 

NHO Nordland har også i 2018 stått bak Indeks Nordland sammen med Innovasjon Norge, 

NAV Nordland, Nordland fylkeskommune, DNB og Kunnskapsparken Bodø. Indeks Nordland 

ble i 2018 utgitt for 16. gang. (Opprinnelig var dette NHO Nordlands medlemsbarometer som 

ble laget første 1991). 

Industrien i Nordland utgjør 

en svært viktig del av verdi-

skaping og sysselsetting. 
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Leverandørutviklingsprogrammet i Nord 

Leverandørutviklingsprogrammet i Nord jobber for at offentlige anskaffelser i Nordland på en 

mer aktiv måte skal stimulere til økt konkurranse, regional næringsutvikling og innovasjon, og 

sånn legge til rette for mer behovsorienterte produkter og tjenester. Målet med prosjektet er at 

Nordland skal få en innovativ og fremtidsretta offentlig sektor som i samspill med 

leverandørene synliggjør vekst og utviklingsmuligheter i regionen for nasjonale og 

internasjonale aktører. 

 

Programmet er et samarbeid mellom NHO, DIFI, KS, Forskningsrådet og Innovasjon Norge og 

bak den regionale satsningen i nord står Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Avinor. 

Programmet arrangerte i 2018 konferansen "Store prosjekter i Nordland – er vi klar?". 24. april 

deltok 140 stk. på konferanse da Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor skulle 

presentere sine store prosjekter og deltakerne fikk innføring i innovative anskaffelser som et 

verktøy for innovasjon og næringsutvikling.  

 

Programmet har gjennomfør seks startprogram med totalt 165 

deltakere fordelt på 26 ulike offentlige aktører og 93 deltakere 

fordelt på 63 ulike leverandører. I startprogrammet får aktørene 

en introduksjon til metoden og programmet er utarbeidet for å 

motivere og trygge både innkjøper og leverandør til å ta 

metoden i bruk. Videre jobber programmet med 

formidlingsarbeid og flere konkrete anskaffelser blant annet 

Bodø kommunes innovasjonspartnerskap "Smart Arkitektur" og 

NFK, Bodø kommune, Avinor og Telenors prosjekt "Smartere 

Transport". Her kommer det mange spennende møteplasser 

etter hvert som prosjektene modnes. 

 

 

 

Byggmesterforbundet region nord 

Noen aktiviteter i Nordland i 2018 
  

Byggmesterforbundet har arrangert et møte i Narvik i samarbeid med A-krim senteret i 

Nordland, NHO Nordland og Narvikregionens næringsforening, 4. april. Videre har vi tatt 

initiativ til gjennomføring av to oppfølgingsmøter/samarbeidsmøter med A-krim og NHO 

Nordland. 

  

Medlemsmøter for Byggmesterforbundet/Byggenæringa 

11. Januar i Bodø m tema: Kontraktsrett, Bustadoppføringslova og lov om håndtverktjenester 

16. Februar Frokostmøte om digital konkurransegjennomføring i Nordland Fylkeskommune 

Årsmøter i Bodø og Mo i Rana m tema: Arbeid i høyden 

5. Juli i Bodø m/arbeidstilsynet 

2. Oktober om GDPR personvernregler 

3. Oktober m/BNL om nye regler for innleie av arbeidskraft 

  

Pressemøte/møte i regi av NHO Nordland på Sortland om byggfaglinja ved Sortland vgs.. 
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Nelfo Nordland 

2018 var første hele driftsåret for Nelfo Nordland som egen lokalforening. Året før ble det 

besluttet å slå sammen de fire lokalforeningene Nelfo Helgeland, Salten, Lofoten og Vesterålen 

samt Nelfo Hålogaland. Generalforsamlingen ble avhold den 7. mars i Svolvær. Driften har vært 

fokusert på næringspolitikk, bedriftsservice, El-sikkerhet, kompetansebygging og lønnsomhet. 

En av de største satsingene på opplæring var gjennomføring av kurset NEK 400 for 850 

montører på ti ulike steder i Nordland. 

 

NHO Reiseliv 

2018 har vært et år med mye aktivitet og mange medlemsmøter. Vi hadde blant annet 

lokallagsmøte i Svolvær, Narvik, Harstad, Alta og et større møte under Vesterålskonferansen 

som vi er med og arrangerer. I året som kommer arrangerer vi Reiselivsdagene her i Bodø i 

forbindelse med at vi også har Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Bodø i september. Veksler 

på dette annethvert år mellom Bodø og Tromsø. Deltagere på konferansen er rundt 300 og ca. 

1000 på messen. I år vil det også bli arrangert Norsk opplevelseskonferanse i Bodø der NHO 

Reiseliv er en av partnerne. 

 

Antall medlemmer i Nordland er pr. dato 154 mens totalt i Nord-Norge 377. 

 

Overordnet for alt dette er å øke bedriftenes lønnsomhet og kunne drifte i Nord-Norge med 

en sunn og bærekraftig økonomi. NHO Reiselivs næringspolitiske handlingsplan skal styrke 

reiselivet i Nordland og Nord-Norge med spesielt fokus på: 

 

• Miljø/Bærekraft  

• Destinasjon struktur 

• Markedsføring 

• Samferdsel 

• Opplevelser 

• Kompetanse og rekruttering 

• Alkoholpolitikk 

 
 

   

 

 

Samferdselsforum Nord (SFN) 

Samferdselsforum Nord er eid av NHO Nordland, NHO Arktisk, NHO Logistikk og Transport, LO 

Nord Norge, NESO, MEF, NAF og Norges Lastebileierforbund. 

Styreleder i perioden har vært Bjørn Johansen, LO- sekretær i Finnmark og regiondirektør i 

NHO Nordland, Ole Henrik Hjartøy har vært nestleder. Ivar Kristiansen har vært sekretær for 

SFN. 

  

 

Reiselivet i Nordland bidrar årlig 

med ca. kr 2 mrd. i eksportverdi. 
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Det har vært gjennomført fire styremøter i perioden. Generalforsamling ble gjennomført i 

Tromsø i mars. Det har videre vært gjennomført to møter med Stortingets Nord Norge-benk i 

2018. SFN deltar i NTP-sekretariatets referansegruppe. 

SFN har i perioden hatt en meget god dialog med Statens Vegvesen Nord og med de tre 

fylkeskommunene i nord. Det er gjennomført ett fellesmøte mellom SFN, de tre 

samferdselspolitiske lederne i Nordland, Troms og Finnmark og toppledelsen i Statens 

Vegvesen Nord. 

 

Hovedfokus på arbeidet i SFN i perioden har vært å koordinere og foreslå felles 

landsdelsprioriteringer fra Nord-Norge i fm. samferdsels- og kommunikasjonsprosjekter. Et 

arbeid som innebærer oppfølging og fremme av vedtatte og nye NTP-prosjekter. SFN har fått 

tydelig gjennomslag i sitt arbeide og landsdelen har nå en historisk høy andel av nasjonens 

samferdselsbudsjett. 

 

 

Inkluderende arbeidsliv 

NHO er sentral part i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og deltar aktivt i 

departementets partssammensatte oppfølgingsgruppe for IA-avtalen. NHO har deltatt på 

møter i IA-rådet, men pga. bemanningssituasjonen ved kontoret har vi ikke kunnet prioritere 

full deltakelse i rådets aktiviteter i 2018. 

 

Rekrutteringstiltaket «Ringer i Vannet» 

Dette er NHOs tiltak og bidrag til IA-avtalens delmål 2. NHOs medlemsbedrifter i Nordland 

bidrar i vesentlig grad til måloppnåelse sammen med Arbeids- og Inkluderingsbedriftene i 

NHO Service. Vårt medlem Nordvik AS fra Bodø ble kåret til årets Ringer i vannet-bedrift 2018 

og fikk tildelt prisen under NHOs HR-dager i Oslo i september. 

 

    

 

 

EU nettverket Nordland 2020 

EU nettverket Nordland 2020 er et treårig prosjekt som ledes av NHO Nordland. Prosjektet er 

fornyet i ytterligere to år. Prosjektet drives i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, 

Innovasjon Norge og Nord universitet. Målet med prosjektet er å mobilisere til økt deltagelse i 

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Dette prosjektet skal særlig ha fokus på 

mulighetene for næringslivet og offentlige tjenesteytere som kommuner, samferdsel og helse. 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en bredt sammensatt nettverksgruppe med 

mere enn 30 deltagere. Leder er Eivind Sommerseth i en deltidsstilling.  

 

Inkludering i arbeidslivet har 

stor betydning både for 

arbeidstakeren og bedriftene. 

Mange rekrutteres gjennom 

Ringer i Vannet. 
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Dette prosjektet har i 2018 hatt tett kontakt med et annet NHO prosjekt delfinansiert av 

Nordland fylkeskommune.  

 

NHO Nordland deltok aktivt i utvikling og gjennomføring av et 10 poengs etter- og 

videreutdanningskurs i regi av Nord universitet. Her er fokus på kunnskap om EUs virkemidler 

for forskning og innovasjon. Studiet ble gjennomført for andre gang i 2018.  

 

 

  
 

 

Prosjekt H2020 kontor Nordland 

H2020 kontor Nordland ledes av NHO Nordland og løper ut 2018. Prosjektet finansieres av 

Nordland fylkeskommune og har pågått siden 2014. Gjennom informasjons- og 

kunnskapsformidling samt målrettet innsats, mobiliserer prosjektet til økt aktivitet blant 

bedrifter og fou-miljø i Nordland inn mot EUs rammeprogram for nærings- og 

samfunnsutvikling. Særlig fokus rettes mot bedrifter i Nordland som har potensiale for økt fou-

/innovasjonsaktivitet og et internasjonalt marked. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid 

med Nordland fylkeskommune, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Nord universitet. 

 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe sammensatt av representanter fra 

samarbeidspartnerne og operatører med erfaring fra prosjektarbeid i EU. Prosjektet ble ledet 

av Anders Paulsen i halv stilling og har i tillegg en mindre stillingsprosent for Eivind 

Sommerseth. Dette prosjektet har tett kobling mot et annet prosjekt ledet av NHO Nordland 

og finansiert av Norges forskningsråd - EU nettverk Nordland 2020. Arbeidsmetodikk og 

aktiviteter i disse to prosjektene samkjøres langt på vei. 

 

 

Priser i 2018 

Pris for beste masteroppgave på Nord Universitet i kategorien "Næringslivet generelt" ble også 

i 2018 delt ut av NHO Nordland. Prisen er på kr 10.000,- og gikk til Saad Rehman for oppgaven 

«Brand meaning as global or local: A comparative study of youth consumers in Norway and 

Pakistan». 

 

 

 

Mobilisering til deltakelse i 

EUs rammeprogram for 

forskning og innovasjon, 

H2020, gir konkrete resultater 
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Landsforeninger som er representert med tillitsvalgte/ansatte i 

Nordland/Nord-Norge 

 

NELFO (Nordland) 
Daglig leder Kristian Brenne, Bodø. Fra 1. februar 2019 tiltrer Trond Morten Røst i stillingen 

 

NHO Logistikk og Transport 
Styreleder Nord-Norge Hans Benjaminsen, Risøyhamn 

 

Byggmesterforbundet region nord 
Anne Marit Stork, Bodø 

 

Bilbransjeforbundet (Nordre-Nordland) 
Ansvarlig Nordre-Nordland, Kåre Dybfest, Nordvik Bodø  

 

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge 
Ansatte: 

Gøran Kimsaas: Distriktssjef Nord-Norge, kontorsted Bodø 

Gunnar Nilssen: Seniorrådgiver 

 

Styreleder Arne Kjell Nyheim, Skagen Hotell Bodø 

 

 

 

NHO Nordland 

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy 

Seniorrådgiver Anders Paulsen (Fast ansatt fra 1.10.2018) 

Seniorrådgiver Elnar Remi Holmen (2.mai -30.11.2018) 

Spesialrådgiver Stein Halvard Hansen (50 prosent i 6 mnd.) (23. januar- 23. juli 2018) 

Prosjektmedarbeider Eivind Sommerseth, EU-Nettverk Nordland (25 prosent stilling) 

Prosjektleder Maiken Nilsen Stensaker – Innovative anskaffelser (Nasjonalt program for 

leverandørutvikling)  

    

 

NHO Nordlands administrasjon er lokalisert i Bodø sentrum i kontorfellesskap sammen 

med Nelfo Nordland, NHO Reiseliv Innkjøp Nord-Norge, Byggmesterforbundet, Ungt 

Entreprenørskap, Essensi Utvikling AS, Cermaq AS, Maskinentreprenørenes forening og 

Fokus Nord. 

 

Sannsynligvis er skiltene på husveggen NHOs mest eksponerte og fotograferte skilt i 

tidsrommet november - januar, da de er bakgrunn for kulejuletreet i Bodø. 

 

 

     ******************* 



NHO NORDLANDS ÅRSMELDING 2018 

 

 

 

 

NHO Nordlands 

kontor i Bodø (4. etg.) 

 

 

 
 

NHO Nordland 

Sandgata 5 A 

8006 Bodø 

www.facebook.no/nhonordland 

www.nho.no/nordland 

 

http://www.facebook.no/nhonordland
http://www.nho.no/nordland

