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Velkommen til NHO Vestfold og Telemark!



NHO Vestfold og 

Telemark
Styrker næringslivet

Former fremtiden

Torsdag 21. april kl. 16.30-17.30 - Bølgen kulturhus Larvik

Årsmøte 2022



Årsmelding

NHO Vestfold og 

Telemark 2021

Årsmøte 2022
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Fra årsmeldingen 2021 

• Styrerepresentanter, representasjon, 

valgkomite, administrasjon, 

kontorsted

• Politikk 

• Salg og marked

• Arrangementer 

• Verving og medlemspleie

• Advokatens arbeidsgiverservice

• Kommunikasjon og media
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En grønnere 

økonomi

En mer digital 

økonomi

En mer tjenestebasert 

økonomi

En mer internasjonal 

økonomi

Veikartets mulighetsområder

Nasjonalt veikart 2030 
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Utvikle grønn konkurransekraft og kutte 

utslipp

Skape et mer bærekraftig og 

vekstfremmende arbeidsliv

Gjøre norsk næringsliv teknologiledende i 

et digitalisert samfunn

Øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for 

næringslivet

Øke eksporten og styrke internasjonalt 

samarbeid

Sikre de privates rolle som leverandør til det 

offentlige

Politiske hovedsatsingsområder



Regional omforming av veikartet – inkl. innspill fra styret i NHO Vestfold og Telemark

Utvikle nærings-

vennlig grønn 

omstilling

Klimapartnerskap med fylkeskommunen

CCS-prosjektet med Norcem som spydspiss

Samarbeid med klyngen Industrial Green Tech 

om nye verdikjeder som hydrogen, sol, vind, 

batteri

Sikre krafttilgang og lavere priser 

Taksonomi og bærekraft i vår region sammen 

med Finans Norge

Innovasjon Norge

Skape et mer 

bærekraftig og 

vekstfremmende 

arbeidsliv

Prosjekter som FUFA (Flere unge i fast 

arbeid), Work Migrant Inclusion = 

mangfoldsprosjekt ved USN sammen med bl. 

a. NAV og Globale Sandefjord, 

Medbyggerne, SMSØ

Løfte viktigheten av trepartsamarbeid/ HF

IA-arbeidet – flere stå lenger i jobb, øke 

inkluderingen, Ringer i Vannet

Bemanningsbransjen og private 

arbeidsplasser

Omdømme!

Gjøre norsk næringsliv 

teknologiledende i et 

digitalisert samfunn

Samarbeid med USN om prosjekter og riktig 

kompetanse

5G i hele regionen

Fokus på sikkerhet – samarbeid med politi, 

NSR og Statsforvalteren om beredskapsråd, 

sikkerhetsseminar og Beredskapsdagen

Årlig teknologikonferanse i Tønsberg

Industriuka

Abelias Omstillingsbarometer

Øke tilgangen på 

kompetent arbeidskraft 

for næringslivet

Fokus på dimensjonering – ref. ny rapport

NHOs kompetansebarometer

Deltakelse i Y-nemda. Rådgivning

VTFKs kompetansenettverk, kompetansepilot 

og regional plan for kompetanse

Samarbeid med Fagskolen, USN, private

Jenter og Teknologi, RM-fag, prosessindustri

Utvikle attraksjonskraft

Øke eksporten og

styrke internasjonalt 

samarbeid

Løfte frem viktigheten av EØS-avtalen i 

alle sammenhenger, samarbeid med 

internasjonal avdeling i NHO

Samarbeid med Innovasjon Norge for å 

fremme eksportmuligheter, bl. a. 

frokostarr. under Industriuka

Bærekraftsperspektiver

Forbedre og 

modernisere offentlig 

sektor gjennom økt 

samarbeid med private 

bedrifter

Prosjekt Leverandørutvikling; PLU – med 

regionalt ansvarlig Cecilie M. Endresen

Offentlige anskaffelser i samarbeid med 

Arnhild D Gjønnes

Tettere samarbeid med KS

Dialog/kunnskapsformidling/analyser
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Suksessfaktorer for bedriftene i regionen 

• Tilgang på tilstrekkelig og riktig 

kompetanse
• God infrastruktur og mobilitet

• Bostedskvaliteter og 

tjenestetilbud

• Tilgang på arealer

• Tilgang på kapital

• Like konkurransevilkår

• Fornuftige skatter og avgifter

• Seriøst arbeidsliv

• Forutsigbarhet

• Forenkling av byråkratiet

• Gode relasjoner og verktøy

• Samspill privat og offentlig 

sektor

Attraksjonskraft!
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Stortingsvalgkamp

• Stortingspolitikere hos Bergene Holm 

• Arrangement hos Enwa med debatt

• Politisk møte i Vrådal

• Mange dialogmøter på Teams

• Politiske debatter

• Arrangementer

• Dialog
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Fra årsmeldingen 2021 
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8647935d-a6a9-4345-b4d3-586b6644835e/?pbi_source=PowerPoint
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Fra årsmeldingen 2021 

• Tveiten og Riis Murermesterfirma AS, 73 

årsverk

• Pure Salmon Kaldnes AS, 53 årsverk

• Toyota Bilia Sandefjord AS, 33 årsverk

• NOAH AS, 27 årsverk

• Rema 1000, Sem, 11 årsverk + flere Rema 

1000 butikker

• Kafka Sandefjord, 8 årsverk

Noen av våre nye medlemmer:
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Juridisk 
arbeidsgiverservice

• Stor etterspørsel etter 

juridisk bistand og 

rådgivning.

• 210 bedrifter og 480 

rådgivningssaker
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Fra årsmeldingen 2021 
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Fra årsmeldingen 2021 

Det har ikke skjedd hvis det ikke 

kommuniseres…!

• Avisoppslag

• Sosiale medier

• NRK – radio og TV

• Nettsiden

Kommunikasjon og 

media



Tusen takk!

Årsmøte 2022


