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ÅRSMELDING 2021 NHO Vestfold og Telemark 

 

Om NHO Vestfold og Telemark 

Kontoradresse 

NHO Vestfold og Telemark flyttet til Powerhouse i Dokkveien 11, Porsgrunn i februar 2021. 

Kontorløsningen er en abonnementsordning gjennom Evolve som også gir tilgang til 

kontorplasser og møterom i Evolves øvrige lokasjoner, blant andre Stasjonen i Tønsberg. 

 

Styret i NHO Vestfold og Telemark  

Styreleder Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway (Norsk Industri) 

Nestleder Olav Veum, AT Skog 

Styremedlemmer:  

Stig Lindahl, Torp Sandefjord Lufthavn 

Ellen Flø Skagen, Mindful Mentor 

Merethe Olsen, NOR-WAY Bussekspress 

David Verdu, REC Group 

Geir Helge Espedalen, Dyrsku´n Arrangement AS 

Jorunn Ekornåsvåg, Manpower region sør-øst 

Torill K. Thorsen, Hotell Sjømilitære Samfund 

Elin Tufte Johansen, R8 Group 
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Administrasjonen i NHO Vestfold og Telemark i 2021 

Kristin Saga, regiondirektør 

Christina Kile, rådgiver salg og marked 

Hege Pflug, rådgiver politikk og kommunikasjon 

Vivil Hunding Strømme, seniorrådgiver  

Helene Naper, advokat  

 

 

 

Valgkomite 

Steven Foss, Fosstech (leder) 

Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Defence and Aerospace  

Jon Halvor Bamle, Inovyn  

Morten Olav Dyrud, Dyrud Elektro 

 

 

Representasjon i styrer, råd og utvalg i 2021 

Styreleder Lars Fredrik Bakke 

• Medlem i NHOs Representantskap 

• Representant til NHOs Generalforsamling 

• Ressursgruppe CCS 

Styrets nestleder Olav Veum og styremedlem Merethe Olsen 

• Vararepresentanter til NHOs Generalforsamling 

Kristin Saga 

• Styremedlem USN 

• Observatør til styret for Green Industry Cluster/Industrial Green Tech 

• NAVs arbeidslivsråd  

• Styringsgruppen Medbyggerne 

• Styringsgruppe CCS  

• Administrativ styringsgruppe for fastlandsforbindelsen Tønsberg 

• Styringsgruppe Bypakke Grenland 

• Deltaker i prosjektene Migrant Work Inclusion og Innovasjon i Team v/ USN 
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Vivil Hunding Strømme 

• Styremedlem Fagskolen i Vestfold og Telemark  

• Leder av Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark 

• Ulike styrings- og referansegrupper i regionalt utviklingsarbeid for kompetanse 

 

Helene Naper 

• Leder HR-nettverket for medlemsbedriftene 

• Arbeidsgruppen for NHOs nasjonale HR-dag 

 

Christina Kile 

• Medarrangør for Lederkonferansen og Teknologikonferansen 

• Prosjektleder for Arendalsuka 

• Prosjektleder for NHOs regionale årskonferanse  

 

Hege Pflug 

• Industridagen og Industriuka, ansvarlig for politiske debatter 

• Klimanettverket VTFK  

• Prosjektgruppe CCS 

• Ressursgruppe næringsliv bypakke Grenland 

• Diverse arbeidsgrupper Industrial Green Tech 

 

 

Medlemsarbeid i 2021 

 

Verving og salg 

Ved utgangen av 2021 hadde NHO Vestfold og Telemark 2220 medlemsbedrifter med totalt 

36 987 årsverk.  

Det er flest årsverk i landsforeningen Norsk Industri (12 148), mens det er flest 

medlemsbedrifter i NHO Service og Handel (552).  Vi jobber målrettet med verving i 

samarbeid med landsforeningene. 

Her er noen av våre nye medlemmer i 2021: 

Tveiten og Riis Murermesterfirma AS, 73 årsverk 

Pure Salmon Kaldnes AS, 53 årsverk 

Toyota Bilia Sandefjord AS, 33 årsverk 

NOAH AS, 27 årsverk 
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Rema 1000, Sem, 11 årsverk + flere Rema 1000 butikker 

Kafka Sandefjord, 8 årsverk 

 

 

Medlemsbedriftene her representert ved Lars Bunæs i Telemark Kildevann 

 

Arrangementer i 2021 

NHO Vestfold og Telemark har samarbeidet og vært medarrangør på ulike arrangementer 

gjennom år, bl.a. med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Næringsforeningene, 

Europabevegelsen, Innovasjon Norge, klyngen Industrial Green Tech, Vestfold og Telemark 

klimanettverk, Skjærgårdsmat, Vestfold og Telemark Bondelag.  

 

• 07.01. NHOs digitale årskonferanse 

• 27.01. Regional Årskonferanse avlyst/flyttet til 2022 

• 09.02. Digitalt møte i HR-nettverket med Helene Naper 

• 16.03. Digitalt møte i HR-nettverket med Helene Naper 

• 26.03. Digitalt møte om NHO Pensjon i samarbeid med Storebrand 

• 07.05. Utsatt til 2022. Teknologikonferansen, i samarbeid med Vestviken 24, NRK 

Vestfold, Tønsberg Blad, Vestfold IT-Arena og Tønsberglivet, Tønsberg 

• 11.05. Digitalt møte i HR-nettverket med Helene Naper 

• 26.05 Politisk kick-off Industridagen (digitalt)  

• 03.06. Avlyst. Sommerfest i samarbeid med alle Næringsforeningene 

• 10.06. Digitalt møte i HR-nettverket med Helene Naper 

• 16.-20.08. Prosjektledelse for Næringslivets Hus under Arendalsuka 

• 02.09. Skjærgårdsmat, NHO Mat og drikke, politisk debatt 

• 27.10. Industriuka, politisk dialogsamtale om tilgang til kraft 
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• 02.11. Lederkonferansen, i samarbeid med Management Synergy AS, Tønsberg 

• 3.11 NHOs ambassadørsamling i Horten 

• 12.11 Topplederforum, i samarbeid med klimanettverket: dialogsamtale om 

innovative anskaffelser 

• 18.11 Vegkonferansen på Notodden, i samarbeid med E134 og NLF 

• 18.11 After-work, i samarbeid med klyngen Green Industry Cluster. Tema: fremtidens 

infrastruktur i Grenland 

• 25.11. Fysisk møte i HR-nettverket med Helene Naper 

 

 

 

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, ledet politisk debatt om offentlige anskaffelser under Arendalsuka  

 

 

Politisk påvirkningsarbeid i 2021 

Året har vært preget av Covid19-pandemien som har rammet mange medlemsbedrifter 

hardt. Høye smittetall og myndighetspålagte smitteverntiltak førte til at mange bedrifter brått 

ble fratatt grunnlaget for normal forretningsdrift. Gjennom hele pandemien har NHO jobbet 

for at bedriftene må kompenseres for dette.  

 

NHO har vært i tett kontakt med Regjeringen og Stortingspolitikere om treffsikre 

kompensasjonsordninger, og dialogen førte til viktige gjennomslag, blant annet en forbedret 

lønnsstøtteordning. Det var viktig å få på plass en ordning som sikret kritisk kompetanse for 

bedriftene. Innspill fra våre medlemsbedrifter var avgjørende, og det ble fasilitert møter 

mellom politikere og bedrifter gjennom hele året. 
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På bildet: Sjefredaktør Ove Mellingen, TA, ledet dialog om kraft/nett-tilgang. Rodney Ishak, Inovyn og 

stortingspolitiker Mahmoud Farahmand deltok i debatten. 

 

NHO har gjennomført hyppige medlemsundersøkelser gjennom hele koronatiden. 

Tilbakemeldingene fra bedriftene har gitt en indikasjon på status og markedsutsikter. Reiseliv, 

transport og luftfart har vært hardt rammet med strenge nedstengningstiltak og nasjonal 

skjenkestopp, som ga dramatiske konsekvenser og store tap. Møter med stortingsbenkene 

og lokale politikere har blitt gjennomført både på Teams og fysisk. Bedrifter har gitt 

politikerne innspill gjennom dialogmøter, og det har vært en god kontakt med politikere fra 

alle tre nivåer. 

 

NHOs Veikart for fremtidens næringsliv Neste Trekk ligger som bakteppe for all 

aktivitet, og NHOs 10 trekk for en bærekraftig fremtid er: 

1. Iverksette klimatiltak som virker raskt og øker konkurransekraften 

2. Realisere det digitale Norge 

3. Øke internasjonal markedsadgang, styrke EØS og bygge flere sterke eksportnæringer 

4. Styrke det private eierskapet 

5. Akselerere innovasjons- og omstillingstakten 

6. Tette kompetansegapet 

7. Sikre bærekraftige statsfinanser 

8. Effektivisere offentlig sektor og bruke innkjøp til å utvikle marked og styrke bedriftene 

9. Styrke arbeidslinja og sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår 

10. Bygge fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet 

 

Stortingsvalget 2021 

Gode rammebetingelser og forutsigbar næringspolitikk er avgjørende for jobbskaperne og 

NHOs fire hovedtemaer i valgkampen for å kutte utslipp og skape nye jobber var: 

1. Satse på klimaløsningene 

2. Flere i jobb og tette kompetansegapet 

3. Bygge fremtidens infrastruktur 

4. Utvikle et smartere samfunn 
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NHO Vestfold og Telemark har arrangert ulike valgkampaktiviteter 

• Teamsmøter mellom stortingspolitikere og bedrifter 

• Bedriftsbesøk sammen med stortingspolitikere 

• Politiske debatter  

• Foredrag og kronikker/medieoppslag 

 

 

Valgkampmøte hos Bergene Holm i Larvik 

 

Politiske saker som er tatt opp i møte med politikere: 

• Kompensasjonsordninger i pandemien 

• Skjenkestopp og andre smitteverntiltak 

• Tilgang på kraft/nettutbygging 

• Høye strømpriser 

• Kompetansebehov 

• Virkemiddelapparatet  

• Skatter/avgifter 

• Innstramming på innleiereglene  

• Oppsplitting av Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• EØS-avtalen og økt internasjonal markedsadgang 

• Offentlige anskaffelser 

• Infrastruktur og bredbåndsdekning 
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Lansering av NHOs SamferdselsLøfte 

Lansering av SamferdselsLøfte 3. mars ble gjennomført på Teams. Sendingen ble streamet i 

avis og på nett. Ansvarlig redaktør i Østlandsposten, Eirik Haugen, ledet dialogsamtalen 

mellom stortingspolitikere og bedrifter.  

 

Prioriterte samferdselsprosjekter i vår region 

• InterCity-utbygging 

• E134 - binder øst og vest sammen 

• Stasjon og innfartsvei ved Torp flyplass 

• RV36 

• Fylkesveier 

• Godsterminal på Kopstad 

• Havneutvikling 

• Bypakker/Fastlandsforbindelsen  

 

Infrastruktur 

• Kraft- og nettutbygging  

• Bredbåndsdekning i hele fylket  

• Ladestasjoner 

 

Internasjonal markedsadgang og flere eksportnæringer 

Mesteparten av norsk eksport går til Europa. EØS-avtalen må forvaltes slik at norsk 

næringsliv ivaretas. Eksport fra norske bedrifter legger grunnlag for arbeidsplasser i Norge 

og eksportsatsingen må økes. Opplevelsesbasert reiseliv, hydrogen og karbonfangst- og 

lagring er eksempler på verdikjeder i vår region med betydelig eksportpotensial og hvor 

regionskontoret jobber målrettet for å påvirke utviklingen.  

 

Skien Rødt arrangerte EØS-debatt i Skien mellom politikere og organisasjoner, hvor blant 

annet Fellesforbundet, Europabevegelsen og NHO Vestfold og Telemark deltok.  

 

Kompetansepolitikk 

To av tre bedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov i NHOs 

kompetansebarometer 2021. Dette var så langt den høyest andelen i barometerets historie. 

Mange av landsforeningene melder om et større behov for kompetanse nå enn de gjorde for 

to år siden i 2019, altså før pandemien kom. Dette kan tyde på at bedriftenes 

kompetansebehov har økt gjennom pandemien. De største endringene i kompetansebehovet 

i forhold til fjoråret finner vi blant medlemsbedriftene til NHO Transport, NHO Reiseliv og 

NHO Logistikk og Transport - som alle oppgir betydelig større kompetansebehov enn i 

fjorårets undersøkelse. 
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For Vestfold og Telemark viste Kompetansebarometeret: 

• Stort behov for yrkesfag og fagskoleutdanning. 

• Behov for bygg-, data-, maskin- og elektroingeniører. 

• Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet – men grønn 

kompetanse kan bli mangelvare. Utdanningsinstitusjonene må utdanne langt flere 

innen kompetanse for grønn omstilling.  

• Over halvparten av bedriftene oppgir at deres kompetansebehov blir påvirket av 

klima- og miljøhensyn. 

En viktig sak for NHO er å tettekompetansegapet og halvere andelen NHO-bedrifter som 

melder om udekket kompetansebehov innen 2030. Vi må satse på kompetanse for å skape et 

arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes.  

 

Energi- og industriplattformen hvor NHO og LO står sammen om industri- og 

klimaomstilling 

Energi- og industriplattformen er laget av LO og NHO, i samarbeid med sentrale forbund og 

landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og 

gass, Energi Norge og Nelfo. Rapporten viser Norges muligheter for å nå klimamålene for 

2030, og dermed bevare og skape arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt. I vår 

region har vi mange muligheter til industriutvikling og vi deltar på viktige arenaer for dette 

arbeidet, som klyngen Industrial Green Tech og Industriuka i Grenland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgiverservice 

Det er stor etterspørsel fra våre medlemsbedrifter etter juridisk bistand og rådgivning - og i 

2021 er det registrert kontakt med 210 bedrifter og 480 rådgivningssaker. 

I tillegg til 5 møter med HR-nettverket i NHO Vestfold og Telemark med ulike aktuelle tema 

innen HR og arbeidsrett har vi deltatt i Abelias HR-nettverksmøte i vår region høsten 2021. 
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Nettverket får også tilsendt informasjon på E-post og bidrar i hverandres utfordringer med 

innspill på ulike temaer på HR policy. Helene Naper var også i arbeidsgruppa som arrangerte 

NHOs HR-dag 27.10 fysisk i Oslo og digitalt på landsbasis.  

Helene Naper har undervist for NHO-kurs om tariff og hovedavtale, om ulike former for 

bemanning og holdt 2 kvelder for Grunnkurs ledelse i Porsgrunn. Vi deltok også i en 

møteserie Vekst i Grenland holdt: Kompetanse for næringslivet, med et foredrag om 

personvernrett GDPR.  

 

 

 

Helene Naper sammen med advokat Bob Frøstrup fra NHOs medlemsfordel Eurojuris 

 

 

Kommunikasjon i 2021  

Gjennom året har NHO Vestfold og Telemark hatt svært mange medieoppslag. Vi bidrar også 

til oppslag for våre medlemsbedrifter. I regionale og lokale aviser, på NRK Vestfold og 

Telemark (radio og distrikts-TV), Dagsrevyinnslag om smittevern og julebord, kronikker, 

nettsaker, sosiale medier mm. Vi samarbeider også med redaktørene om debattledelse mm. 

Det vil føre for langt å sette inn klipp fra alle sakene her, så et representativt utvalg får bli 

dette: 
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Sosiale medier/nettsiden: 

     

 

Avisene: 
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TV/radio-innslag: 

 

 

 

  

 

Kronikker: 
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NHO Vestfold og Telemark 

 

Styrker næringslivet 

Former fremtiden 

 

 

 

På toppen av Powerhouse: Helene Naper, Kristin Saga, Vivil H. Strømme, Hege Pflug, Christina Kile fra NHO 

Vestfold og Telemark. Foran Christian Chramer; NHOs direktør for kommunikasjon, samfunn og region. 

 


