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Norsk-russisk handel og investeringer

Bidragsytere til Reservefondet i Norsk-Russisk Handelskammer:

Sektorsponsorer av Norsk-Russisk Handelskammer:

Hovedsponsor av Norsk-Russisk Handelskammer:

Jarle Forbord, 
daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer

Norsk-russisk samhandel er kraft ig 

redusert i løpet de ti første månedene i 

2009. Ved utgangen av oktober 2009 viser 

samhandelsstatistikken at russisk eksport 

til Norge nærmest er halvert i forhold til 

samme periode i fj or. Finanskrisen og 

nedsmeltingen i verdensøkonomien, med 

fallende priser på råvarer – som represen-

terer tyngden av dagens eksportvarer fra 

Russland til Norge – utgjør hovedårsakene 

til nedgangen.

Norsk eksport derimot viser en beskje-

den tilbakegang på om lag 3 % totalt. 

Eksporten av pelagisk sjømat viser gode 

eksporttall i perioden, og i en tid med 

redusert kjøpskapasitet i det russiske mar-

kedet, øker også lakseeksporten. Ved ut-

gangen av oktober 2009 var det en økning 

i sjømateksporten til Russland på 24 % i 

verdi, sammenlignet med samme periode 

i 2008. Dette lover bra for fremtidige år. 

Det må imidlertid fremholdes at både 

norsk og russisk eksport i likhet med tid-

ligere år viser mangel på diversifi sering og 

derfor er svært sårbare. Et stadig økende 

antall norske bedrift er blir imidlertid 

engasjert i næringsaktivitet med russiske 

partnere som i neste desennium bør lede 

til økt bredde i varesammensetningen.

Med hensyn til norske investeringer 

i det russiske markedet har utviklin-

gen i 2009 vært positiv. Hotellkjeden 

Reval (Linstow) åpnet et nytt hotell i 

St. Petersburg i løpet av høsten 2009, og 

både Linstow og Wenaas gruppen vurde-

rer nye investeringsprosjekter i markedet. 

Statoil Energy & Retail Russia med hoved-

kontor i St. Petersburg har etablert fl ere 

nye bensinstasjoner i Pskov fylke og har 

i dag et tjuetalls utsalgssteder i Russland. 

Også Orkla med hovedkontor i samme by 

utvider aktiviteten med opprettelse av nye 

utsalgssteder i det nordvestlige distrikt 

i Russland og Jotun nærmer seg investe-

ringsbeslutning om etablering av fabrikk i 

Leningrad fylke. Sparebank1 Gruppen har 

kjøpt Tavricheskij bank i St. Petersburg, 

og regionen fremstår derfor i 2009 som 

den mest attraktive investeringsregionen 

for norsk industri i Russland. 

I tillegg synes en mangeårig konfl ikt 

mellom Telenor og Altimo å ha funnet 

sin løsning, mens samvirket i SDAG 

(Schtokhman Development AG) løper 

videre og nærmer seg raskt 2010 hvor 

investeringsbeslutninger skal fattes. 

Aker Solutions med bred aktivitet også 

i det russiske Fjerne Øst viser dessuten 

at energisamarbeidet Norge-Russland 

favner bredere enn bare det nordvest-

lige Russland, og energieff ektivisering er 

etter hvert blitt et sentralt tema i russisk 

politikk. Her fi nnes med andre ord mange 

forretningsmuligheter for norsk industri i 

årene fremover.

I det høye nord samlet Murmansk In-

ternasjonale Økonomiske Forum mange 

norske deltakere og Nettverksarena Nord 

i regi av Norsk-Russisk Handelskammer 

vil forhåpentligvis bidra til økte kontak -

ter og bredere samarbeide over grensene i 

Nord samt mellom bedrift er i sør og nord 

i Norge som har Russland som marked. 

Russiske myndigheter arbeider for å ut-

vik le russisk fi skerinæring og norske le-

verandører av utstyr til russisk fi skerifl åte 

og oppdrettsnæring er involvert i ulike 

geografi ske områder av det store russiske 

markedet, hvilket gir gode markedsutsik-

ter.

Samtidig står utvikling av transportsek -

tor i bred forstand sentralt i Russland 

og i særdeleshet i nordområdene. Kli ma-

endringene gir nye muligheter for utvik-

ling av den nordlige sjørute og bidrar ellers 

også til fornyet fokus på næringsmulighe-

tene i Arktiske strøk. Med Norges ledende 

posisjon i transportnæringer til sjøs håper 

vi derfor at det omfattende energisamar-

beidet mellom Norge og Russland viser 

vei for et bredere næringssamarbeide også 

innen øvrige sentrale sektorer for norsk 

næringsliv som hitech, telekommunika-

sjon, fi s kerier og maritime næringssekto-

rer i bred forstand. 

Både Norge og Russland påvirkes imid-

lertid av de internasjonale konjunkturer i 

dagens globale økonomiske situasjon. De 

økonomiske utsiktene ved inngangen til 

det nye året er bedre enn de var på samme 

tid i fj or, og vi ser derfor frem til at fl ere 

russiske bedrift er realiserer markedsreiser 

til Norge på søk etter norske samarbeids-

partnere og medinvestorer i 2010.

Med denne mere positive tonen, ønsker 

vi alle våre medlemmer, æresmedlemmer, 

medlemmer av styre og råd i NRHK og 

alle øvrige samarbeidspartnere riktig god 

jul og et fremgangsrikt nytt år. 
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Ny møtearena for norske og 
russiske bedrift er i Nord

Bransjeuavhengighet og tosidighet står sentralt i det nye tilbudet til norsk 
og russisk næringsliv som ble lansert 14. oktober  i Murmansk.

Den 14. oktober, i forkant av Murmansk 

Øko nomiske Forum, møttes norsk og ru-

ssisk næringsliv for første gang i Mur-

mansk til et nettverksmøte i regi av Norsk-

Russisk Handelskammer. Det før ste mø  tet 

i Nettverksarena Nord ble åp net av stats-

sekretær Elisabeth Walaas fra Det norske 

utenriksdepartementet, for mannen for 

Mur mansk fylkes Duma Jev ge nij Nikora 

og viseøkonomiminister i Mur mansk 

fylke Viktor Gorbunov.

Nettverksarena Nord
– NRHKs nettverksmøter i Murmansk 

er ny type møtearena som skal bidra 

til bedre utveksling av erfaringer både 

mellom norske næringslivsaktører, men 

også mellom norske og russiske bedrift er 

uavhengig av bransjetilhørighet, sier sty-

releder i Norsk-Russisk Handelskammer 

Th omas G. Michelet.

Nettverksarena Nord fi nansieres av 

Det norske utenriksdepartementet, Inno-

vasjon Norge, SIVA og Norsk-Russisk 

Handelskammer. Park Inn Poliarnie Zori, 

som i 2009 ble medlem i NRHK, bidrar 

til prosjektet ved å stille til rådighet mø-

telokaler, samt være vertskap for ett årlig 

møte. Flere lokale samarbeidspartnere 

bidrar også til prosjektet. 

I løpet av 2009-2010 vil NRHK legge 

til rette ytterligere tre nettverksmøter i 

Murmansk. Det ligger også i planene å 

starte nettverksmøter i Arkhangelsk i 

2010. 

Bransjeuavhengig og tosidig
Nøkkelord i kammerets arbeid er 

bransjeuavhengighet og tosidighet, un-

derstreker daglig leder i Norsk-Russisk 

Handelskammer Jarle Forbord.

– Vår erfaring med nettverksmøter i 

Norge og andre steder i Russland viser 

at slike møter på tvers av bransjer kan gi 

deltagerne nye innfallsvinkler og nyttige 

erfaringer. Samtidig er det viktig at både 

norske og russiske selskaper får mulighet 

til å etablere direkte kontakter med hver-

andre, sier Forbord.

Nettverksmøter står sentralt i Kamme-

rets aktiviteter som har regelmessige sam-

linger for sine medlemmer i Oslo, Moskva, 

St. Petersburg og nå også i Murmansk. 

– Den viktigste årsaken til at vi startet opp 

i Murmansk, er den enorme utviklingen 

som kom mer til å skje her i området, og 

ikke bare off shore, men også på land, på 

mange områder, sa styreleder Michelet i 

et intervju til NRK. 

Flere medlemmer
En annen viktig grunn til oppstart av 

nettverksarenaen i Murmansk er at det 

allerede fi nnes et aktivt norsk nærings-

livsmiljø i området, med fl ere norske 

etableringer hvor mange er medlemmer i 

Norsk-Russisk Handelskammer. 

Blant annet Innovasjon Norge og SIVA 

som samfi nansierer prosjektet, har lenge 

vært etablert i regionen. SIVAs innova-

sjonsenter i Murmansk ble åpnet alt for 

10 år siden, og i fj or lanserte de to orga-

nisasjonene et nytt konsept, Technopark 

Nord, et moderne logistikksenter som skal 

lette innpass til det russiske markedet for 

små og mellomstore bedrift er.  Både dette 

Om lag 150 representanter for norsk og russisk næringsliv, samt representanter for Utenriksdepartementet og myndig-

hetene i Murmansk fylke tok del i NRHKs første nettverksmøte i Murmansk 14. oktober 2009. Fra høyre til venstre i før-

ste rad: landssjef for Statoil i Russland Bengt Lie Hansen, Norges generalkonsul i Murmansk Jon Elvedal Fredriksen, 

statssekretær Elisabeth Walaas (UD), viseøkonominister i Murmansk fylke Viktor Gorbunov, direktør for SIVATECH 

Murmansk Geir Reiersen, president Anatolij Glusjkov i Handelskammeret i Murmansk og direktør Erik Welle-Watne i 

Innovasjon Norge.



Vil gjøre det komfortabelt for investorene
Regionale myndigheter i Murmansk roser norsk engasjement i regionen og lover å 

skape komfortable vilkår for business. 

– Næringslivsforbindelsene mellom våre to land er blitt sterkere i de siste årene, og det dreier seg 

ikke bare om samhandelen, men også om direkte investeringer, sa Jevgenij Nikora (bilde), formann i 

Murmansk Fylkes Duma i sin velkomsttale under NRHKs nettverksmøte i oktober 2009. – Dette har 

også Norsk-Russisk Handelskammer bidratt til.

Fra myndighetenes side må det samtidig jobbes mer for å etablere gode vilkår for forretningsdrift :

– Vår rolle som myndigheter i Murmansk fylke, er å bidra til at både russiske og utenlandske næ-

ringslivsaktører føler seg vel til rette i vårt fylke, sa Nikora avslutningsvis i sin tale. ■

og andre prosjekter ble også presentert på 

nettverksmøtet av direktør Geir Reiersen i 

SIVATECH og direktør Erik Welle-Watne 

i Innovasjon Norges Investeringsfond.

Stor oppslutning
Interessen for møtet overgikk alle for-

ventninger, med en deltagerliste på fl ere 

enn 140 navn. Bransjene representert på 

møtet spente vidt, fra olje- og gasselskaper 

til reiseliv og eiendomsutvikling. At møtet 

fant sted dagen før åpningen av Murmansk 

Økonomiske Forum bidro uten tvil til at 

så mange kunne delta. 

– Takket være fi nansiering fra våre sam-

arbeidspartnere kunne vi legge til rette 

for et møte i et utvidet format, slik at også 

fl ere norske og russiske bedrift er som ikke 

er medlemmer i NRHK, men som jobber 

aktivt med norsk-russisk samhandel, ble 

invitert til å delta og lære mer om vårt nett-

verk og mulighetene det tilbyr, sier Jarle 

Forbord. – På denne måten utvides og så 

kontaktfl aten for våre egne medlemmer. 

Flere av de inviterte bedrift ene har allerede 

gitt uttrykk for at de kommer til å vurdere 

medlemskap i NRHK, sier Forbord.

Favner fl ere på begge sider
Norske myndigheter som har støttet 

prosj ektet, mener at det nye initiativet vil 

bi   dra til å styrke næ ringslivsrela sjoner 

mellom våre to land. 

– For UD er det naturlig å støtte opp 

om tiltak innen næringsfremme i Nord. 

Vi ser etter prosjekter som favner bredt 

og kommer fl ere bransjer til gode, sier 

Norges generalkonsul i Murmansk Jon 

Elvedal Fredriksen. – NRHKs nettverks-

møter er nettopp det. Samtidig er NRHK 

en norsk-russisk organisasjon, og man får 

dermed et eierskap til arrangementene 

også på russisk side. 

Fredriksen sier at generalkonsulatet har 

meget god erfaring med å samarbeide med 

NRHK om næringsfremme. Han framhe-

ver også at selv om det arrangeres mange 

seminarer og konferanser i Murmansk 

om dagen, står NRHKs arrangementer i 

en spesiell stilling.

– For det første er dette fordi NRHK er 

inkluderende i forhold til andre bransjeor-

ganisasjoner og virkemiddelapparatet. For 

det andre, dreier de fl este arrangementer 

seg om olje og gass. Ser vi på det norske 

investormiljøet, går det langt bredere enn 

som så. Vi kan til og med si at olje og gass 

kun utgjør en liten del så langt, mener 

generalkonsulen.

Fredriksen spår at de fl este norske inves-

torer i overskuelig fremtid vil være små 

og mellomstore bedrift er. Nettopp derfor 

mener konsulatet at det nye initativet er 

midt i blinken. 

– Nettverksmøtene kan være et riktig 

for mat for å holde “dampen oppe” 

ved å skape nye næringskontakter og 

og så benytte nettverksmøtene til å 

mar kere milepæler i det eksisterende 

sa mar beidet, slik det ble gjort under 

åpningsarrangemen tet i oktober 2009, 

understreker Norges generalkonsul i 

Murmansk Jon Elvedal Fredriksen. ■

- Dette prosjektet er både inkluderende 

og retter seg til aktører fra fl ere bransjer, 

sier norsk generalkonsul i Murmansk 

Jon Elvedal Fredriksen.

Foredragsholdere, fra venstre til høyre: Head of Industrial Relations and Procurement Benedikt Henriksen (Statoil ASA), direktør Geir Reiersen 
(SIVATECH Murmansk), direktør Erik Welle-Watne (Innovasjon Norge), direktør Geir Torbjørnsen (Barel AS), president Anatolij Glusjkov 
(Handelskammeret i Murmansk), daglig leder Jarle Forbord (Norsk-Russisk Handelskammer).
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Det er ingen tvil om at logistikk er et 

nøkkelord for den framtidige utviklingen 

i Nordområdene og etableringen av Senter 

for Nordområdelogistikk i Kirkenes 

(se Norsk-Russisk Næringslivsjournal 

1/2009) er et bevis på at både næringsliv, 

forskningsmiljø og off entlige myndighe-

ter forener kreft er for å løse utfordringer 

på dette området. 

Nå kommer det fl ere sterke aktører på 

banen. Statoil har bevilget en million 

norske kroner til tre russiske tekniske 

universiteter – i Arkhangelsk, Murmansk 

og St. Petersburg. Prosjektet skal realise-

res i løpet av tre år og vil bli koordinert 

av Nordområdesenteret for Næringslivet 

i Bodø sammen med Senter for 

Nordområdelogistikk. 

Undertegningen av samarbeidsavtalen 

mellom Statoil, Nordområdesenteret og 

de tre russiske universitetene fant sted 

under NRHKs nettverksmøte i Murmansk 

den 14. oktober 2009. 

Statssekretær Elisabeth Walaas fra det 

norske Ut  enriksdepartementet, vise øko-

nomi mi  nister i Murmansk fylke Viktor 

Gor  bunov og leder for Senter for Nord-

områdelogistikk Kristin Omholt-Jensen 

bevitnet signeringen. 

Avtalen forutsetter at i tillegg til utvik-

ling av utdanningsprogrammer i henhold 

til internasjonale standarder, vil fi nansi-

eringen også gå til kompetanseheving 

av lærere, etablering av et professorat, 

fors kningsarbeid, samt tilrettelegging 

av se minarer og arbeidsmøter. Det 

understre kes i avtalen at både lærepla-

nene og forsk ningsarbeidet skal være 

direkte rettet mot de praktiske utfordrin-

ger som norsk og rus sisk in dustri møter i 

Nord områ dene. ■

Her signerer representanter for de tre rus-

siske universiteter en samarbeidsavtale 

med Statoil og Nordområdesenteret. 

Første rad, fra venstre til høyre: første 

viserektor ved det Baltiske tekniske univer-

sitetet i St. Petersburg Sergej Stazhkov, 

viserektor ved Murmansk tekniske uni-

versitet Svetlana Derkatsj, viserektor ved 

Arkhangelsk tekniske universitet Galina 

Komarova, landssjef for Statoil i Russland 

Bengt Lie Hansen og direktør for Nordom-

rådesenteret Frode Mellemvik. 

Bak dem står (fra venstre til høyre) vise-

økonomiminister i Murmansk Fylke Viktor 

Gorbunov, statssekretær Elisabeth Walaas 

og direktør for Senter for Nordområde-

logistikk Kristin Omholt-Jensen.

Norge er tredje viktigste samhandelspartner for Murmansk fylke, etter Nederland og 

Kina, men har en større samhandel med fylket målt i kroner enn andre nordiske land. 

Russisk eksport til Norge, herunder av mineraler, metaller og fi sk, er samtidig mye 

større enn norske leveranser til det russiske fylket. Dette kunne viseøkonomiminis-

ter for Murmansk Fylke Viktor Gorbunov (bilde) fortelle på NRHKs nettverksmøte i 

Murmansk den 14. oktober.  

Regionale myndigheter håper at norske bedrift er vil delta mer aktivt i prosjekter i 

Murmansk fylke, sa Viktor Gorbunov, og listet opp fl ere aktuelle samarbeidsområder 

som for eksempel utvikling av infrastrukturen for olje- og gassektor, relaterte utdan-

ningsprogrammer, utvikling av havneinfrastruktur, transport og logistikk, skipsbyg-

ging og skipsreparasjoner, privatfi nansierte prosjekter i byggesektor og kommunal 

husholdning, og ikke minst prosjekter innen reiselivsutvikling. ■

Norske bedrift er er velkommen

Norsk støtte til russiske universiteter
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Både norske og russiske myndigheter 

må fortsette å fokusere på videreutvikling 

av økonomisk samarbeid i det høye nord, 

understreket statssekretær Elisa  beth Wa-

laas (bilde) fra Det norske utenriks de-

par tementet i sin velkomsttale til delta-

gerne av NRHKs første nettverksmøte i 

Murmansk den 14. oktober 2009.

Det er mange utfordringer i det høye 

nord, og for næringslivet handler det 

hovedsakelig om grensepassering, toll, 

arbeidsinnvandring og visumbestemmel-

ser, sa Elisabeth Walaas. Hun understreket 

samtidig at myndighetene jobber konti-

nuerlig med å forsøke å løse noen av disse 

utfordringene. 

I fj or innførte norske myndigheter et 

såkalt Pomorvisum som gjør det mulig 

for beboere i Murmansk og Arkhangelsk 

fylke å komme til Norge uten invitasjon. 

Det har også vært fl ere arbeidsmøter i 

forbindelse med planer om innføring av et 

”grenseboerbevis” for beboerne i Petsjenga 

og Sør-Varanger. 

Statssekretæren meddelte også at det 

norske grenseovergangsstedet Storskog 

nå er klargjort for utvidede 

åpningstider og at russiske side 

allerede har sendt inn sine forslag om im-

plementering av tiltaket. Den 1. oktober 

åpnet Servicesenteret for utenlandske 

arbeidstakere i Kirkenes, som blant 

annet skal gi veiledning til både russiske 

arbeidstakere og norske arbeidsgivere og 

behandle søknader om opphold, skatt og 

fl ytting til Norge.

Elisabeth Walaas understreket at norske 

myndigheter setter stor pris på at admi-

nistrasjonen Murmansk fylke innle det en 

god og direkte dialog med utenlandske 

bedrift er etablert i fylket og roste den nye 

guvernørens aktive interesse i å trekke 

investorer til Murmansk. 

Samtidig må man huske at en mynt 

alltid har to sider, og at samarbeidet må 

være gjensidig, sa statssekretæren avslut-

ningsvis, og inviterte russiske bedrift er til 

å etablere seg i Norge. ■

Enklere samarbeid over grensen

Trass i krevende økonomiske tider fortsetter Orkla Brands sin 

satsning i Russland. Den 14. oktober 2009 åpnet sjokoladefabrik-

ken Krupskaya som eies av Orkla, en ny butikk i Murmansk. 

Statssekretær Elisabeth Walaas fra Utenriksdepartementet, vi-

seordfører i Murmansk by Andrei Serijakov og administrerende 

direktør Philip Wegh i Krupskaya var til stede under åpnings-

seremonien. Åpningen ble en stor begivenhet for byens innbyg-

gere og tilreisende, med både utstilling av sjokoladeskulpturer og 

konkurranser med velsmakende premier. 

– Lokal tilknytning og nærhet til forbrukerne er kjernen i 

Krupskayas verdiskapning. Sjokolademarkedet har stolte tradi-

sjoner og sterk lokal tilhørighet i Nordvest-Russland, sier admi-

nistrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Brands International i 

selskapets pressemelding. 

– Krupskaya har som mål å være den ledende sjokoladeprodu-

senten i St. Petersburg og Nordvest-Russland, sier Philip Wegh 

til NRHK. – Vi har 23 merkevareutsalg i St. Petersburg, og vi 

håper at åpningen av dette utsalgsstedet i Murmansk vil bidra til 

å forsterke våre posisjoner i markedet. ■

Orkla satser videre i Russland
Norskeide Krupskaya-sjokoladefabrikk åpnet nytt utsalg i ”Polarbyen”

ÅPNINGSSEREMONI I MURMANSK. Fra venstre til høyre: Ansvarlig for 

eksterne relasjoner i Krupskaya Olga Agafonova, statssekretær Elisabeth 

Walaas, direktør for Krupskaya fabrikken Philip Wegh. I bakgrunnen: 

Krupskaya’s partner i Murmansk, Sergej Ivanov. 
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Alle veier går til Murmansk
Med om lag tusen deltagere, innholdsrikt program og gode muligheter for eta-
blering av kontakter, er Murmansk Internasjonale Økonomiske Forum å anse 
som et vellykket arrangement.

Oppslutningen om Murmansk Øko no -

miske Forum som ble av holdt den 15-17. 

oktober 2009 for første gang i verdens 

største by nord for polarsirkelen, over-

gikk alle forventninger. Forumet samlet 

minst dobbelt så mange deltagere som 

forventet. Det som også ga arrangemen-

tet et ekstra løft , var at forumet fant sted 

samtidig med et ministermøte i BEAR, 

Barents euroarktiske råd, med deltagelse 

av blant annet Norges utenriksminister 

Jonas Gahr Støre. Norges utenriks-

minister hadde også bilaterale møter 

med Russlands utenriksminister Sergej 

Lavrov og guvernør Dmitrij Dmitrienko 

i Murmansk fylke, ifølge pressemeldin-

gen fra Utenriksdepartementet. 

Norsk næringslivs tilstedeværelse på 

fo rumet var heller ikke ubetydelig. I over -

kant av 120 representanter for norske be-

drift er tok del i forumets konferanser og 

og ikke minst olje- og gassmessen SevTek 

som i år ble avholdt som en del av det nye 

arrangementet. Dette gjorde at norske be-

drift er kom på førsteplass når det gjelder 

antall utenlandske deltagere i forumet. 

– Forumet ble meget profesjonelt or-

ganisert, og her var mange toppledere, 

også norske, sier en av forumets delta-

gere, konsul for næringsfremme Knut 

Mugaas ved det norske generalkonsulatet 

i Murmansk. – Det gjenspeiler norsk 

satsning blant annet på den fremtidige 

petroleumsutviklingen, som allerede er i 

full sving lenger øst. 

Norsk-Russisk Handelskammer var en 

av informasjonspartnerne til Murmansk 

Økonomiske Forum. De fl este av 

forumets norske deltagere representerte 

NRHKs medlemsbedrift er, hvor mange 

tok med seg NRHKs første nettverksmøte 

i Murmansk arrangert dagen i forveien 

for forumets åpning (se egen artikkel om 

møtet). 

Brohode mot Arktis
Det var under Murmansk Økonomiske 

Forum at Gazprom-sjef Alexei Miller 

forsikret publikum om at prosjektarbei det 

i forbindelse med Sjtokman-prosjektet er 

i ferd med å bli avsluttet og at den ende-

lige investeringsbeslutningen skal bli tatt i 

første halvår 2010. Miller har også under-

streket at Gazprom anser Murmansk som 

et brohode for utvikling av ressursene i 

Arktis. Da vil det være naturlig for fl ere 

norske bedrift er som har spesialkompe-

tanse på dette området å komme inn i 

markedet, mener Mugaas.

– Olje- og gassbransjen kommer nok 

snart sterkere hit, avhengig av investe-

ringsbeslutningen for Sjtokman-utbyg-

gingen som kanskje tas neste år. Alt 

rundt komplekse transportløsninger på 

land og ikke minst på sjøen vil nok også 

bli viktigere fremover i forbindelse med 

utbyggingen av havnene i Murmansk og 

Arkhangelsk, sier han. 

Ikke bare olje og gass
Ifølge Knut Mugaas er cirka 25 norske 

Utviklingen av ressursene i de arktiske områder var hovedtemaet 
på konferansen ”Shelf Development: Step by Step” som ble holdt 
under Murmansk Økonomiske Forum i oktober 2009. 
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bedrift er til stede i Murmansk på perma-

nent basis, ved representasjonskontorer, 

datterselskaper eller produksjon. Når 

det gjelder bransjer, så er det også meget 

variert. 

– Man kan nevne produksjon innen 

elektronikk, betong, stålkonstruksjoner 

og fi skeoppdrett, ramser Mugaas opp. 

–  I tillegg er det mange bedrift er som 

yter tjenester innen salg og markedsføring 

innen fi skeimport, eller tilbyr konsulent-

tjenester. To norske banker er tilstede, 

samt bedrift er innen logistikk, skipsutstyr, 

bygg, bensinstasjoner, transport, shipping, 

regnskap, hotell, reiselivsfi rmaer, bare for 

å nevne noen.

Mugaas er samtidig sikker på at vi også 

vil se fl ere aktører fra andre bransjer.

– Reiselivsnæringen vil nok vise seg 

sterkere her. Jeg tror også på et nærmere 

samarbeid med Nordvest-Russland innen 

fi skerisektoren. Her er mye ugjort og det 

fi nnes blant annet et stort behov for forny-

else av fi skefl åten, mener han.

Kjente utfordringer
Mange norske bedrift er anser Murmansk 

for å være et ”naturlig” satsningsområde 

for sine prosjekter. En ting er nærhet til 

grensen. Men betyr det at de føler seg mer 

velkommen her enn i andre regioner?

– Nordmenn må nok slåss om mulighe-

tene her som andre steder, mener Mugaas. 

– Men vi er allerede godt kjent som gode 

forretningspartnere, og vi har kjennskap 

til mulighetene – og problemene – som 

langt overgår det andre land har. 

Mugaas kan fortelle om fl ere norske be-

drift er som har satset friskt med kapital og 

kompetanse i Nordvest-Russland, uten at 

det nødvendigvis gikk bra med en gang.

– Noen har gjort ikke bare 

positive erfaringer, men 

de har reist seg etter noen 

smeller og gått videre. Noen har tapt, 

men fl ere har både overlevd og utviklet 

seg fi nt. De fl este av disse har blant annet 

satset på full kontroll av virksomheten. Vi 

er nok mer langsiktig i vår tenkning, sier 

Mugaas.

Samarbeid over grensen
Av forståelige grunner stod olje- og gass-

prosjektene sentralt på forumets program, 

og det var tett mellom innlegg fra topp-

ledere i Statoil, Gazprom, SDAG, Total, 

Ramboll Storvik og fl ere andre profi lerte 

bedrift er i bransjen. 

I tillegg ble det avholdt fl ere andre 

konferanser og rundebord som tok opp 

spørsmål som utviklingen av Murmansk 

havn, samarbeid innen fi skerisektoren, 

utvikling og støtte til små- og mellomstore 

bedrift er, og ikke minst strategier for et 

videre samarbeid i Barentsregionen. 

Flere av NRHKs medlemsbedrift er, her-

under Barentssekretariatet og Statoil, har 

deltatt i den sistnevnte konferansen hvor 

lederne i Norsk-Russisk Handelskammer 

og Handelskammeret i Nord (Murmansk) 

blant annet signerte en ny samarbeidsav-

tale. 

– I går lanserte vi et nytt prosjekt, 

Nettverksarena Nord som skal gi norske 

og russiske bedrift er nye muligheter for 

nettverksbygging, sa daglig leder Jarle 

Forbord i Norsk-Russisk Handelskammer. 

– Vi har allerede fl ere gode erfaringer fra 

felles prosjekter med Handelskammeret i 

Murmansk, og anser dem for å være den 

best egnede samarbeidspartneren også for 

den nye satsningen. 

Et årlig arrangement
Under en avsluttende pressekonferanse 

informerte guvernøren i Murmansk fylke 

Dmitrij Dmitrienko om at regionale 

myndigheter vil gjøre Forumet til et årlig 

arrangement. Forslaget går ut på å legge 

Forumet til samme datoer som årlige 

møter i BEAR, Barents Euroarktiske råd, 

et eget forum for regjeringssamarbeid i 

Barentsregionen. 

– Vi har allerede sendt vårt forslag til Det 

russiske økonomiministeriet, og håper å 

få positiv tilbakemelding, sa guvernøren 

ifølge nyhetsbyrået Interfax. ■

Daglig leder Jarle Forbord i Norsk-Russisk Handelskammer og president Anatolij Glusjkov 

i Handelskammeret i Nord (Murmansk) etter signeringen av samarbeidsavtalen.

Flere norske aktører vil etablere seg i 

Murmansk i nær framtid, mener konsul 

for næringsfremme i Murmansk Knut 

Mugaas.
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Nå har partene i Telenor-Alfa-konfl ik-
ten endelig kommet til en løsning. Hva 
har vi lært? 

– Slik som løsningen av konfl ikten 

mellom Telenor og Alfa Group ser ut til 

å bli, er mitt inntrykk at dette er blitt po-

sitivt mottatt både i Norge og i Russland. 

Til tross for at partene har kommet til en 

løsning, tror jeg saken allerede har skadet 

Russlands omdømme blant investorer. 

Sett i lys av hvor hardt fi nanskrisen har 

rammet det russiske samfunnet – samt 

det faktum at utenlandske investeringer 

er blitt halvert i løpet av siste år – tror jeg 

det også har vært viktig for russiske myn-

digheter å unngå en ytterligere svekkelse 

av landets omdømme. Telenor er blant 

de fem største utenlandske investorene i 

Russland, og et negativt utfall for Telenor 

ville ha sendt et klart signal til utenlandske 

investorer om hvor sikre deres investerin-

ger i Russland er. 

Samtidig har vi nok en gang fått bekref-

tet at man må være svært godt forberedt 

når man driver forretningsvirksomhet 

rettet mot Russland, ettersom det russiske 

markedet er utfordrende. Det er ikke til å 

skjule at korrupsjon er et omfattende sam-

funnsproblem i Russland; noe også rus-

siske myndigheter innrømmer og organi-

sasjoner som Transparency International 

– basert på sine undersøkelser – bekreft er. 

Samtidig er min oppfatning at de fl este 

norske bedrift er som velger å satse i 

Russland er klare over at det eksisterer 

en hel del utfordringer, men er allikevel 

villige til å ta den risikoen og det merar-

beidet dette medfører. Følgelig trekker jeg 

konklusjonen om at markedspotensialet 

veid opp mot risikoaspektene  oppleves 

som interessant nok. 

Sjømat utgjør nå ca 80 % av Norges 
eksport til Russland. Kan den manglende 
diversifi seringen av norsk eksport skape 
problemer på sikt? Hvilke andre norske 
aktører må komme mer på off ensiven i 
Russland?

– Jeg er ganske sikker på at norsk fi sk og 

sjømat har stor framtid i Russland på tross 

av enkelte signaler om russisk fokus på 

egen produksjon, økt fangst osv. Samtidig 

er vi sikre på at vi vil være vitne til en di-

versifi sering i løpet av de nærmeste årene, 

og da tenker vi spesielt på den planlagte 

utbyggingen av olje- og gassfeltene off -

shore. 

Vi har stor tro på at norsk leverandør-

industri i kraft  av sin spisskompetanse, 

erfaring og teknologinivå vil få betydelig 

deltagelse i dette arbeidet, samtidig som 

det også fi nnes andre felter hvor vi tror at 

norsk næringsliv vil få store muligheter. 

I så måte er maritim sektor et eksempel, 

delvis basert på de behovene som reiser 

seg i forbindelse med framtidige olje- og 

gassprosjekter off shore. Det vil være 

behov for å bygge fl ere plattformer, tank-

skip, supply- og servicefartøy osv.

Vi ser også en del andre bransjer hvor 

vi tror at russiske behov og norsk kom-

petanse kan utfylle hverandre. Her vil 

jeg nevne energi, miljø, deriblant spesielt 

ENØK. Enkelte nisjer innenfor bygg og 

anlegg, som for eksempel, tunneldrift , 

hvor norske selskaper er verdensledende 

på teknologi og erfaring, kan også være 

av interesse. Jeg vil spesielt nevne næ-

ringsmiddelindustrien. Vi er sikre på 

at en god del norske produkter kunne 

blitt populære i Russland, i tillegg til 

norsk laks, ørret, sild og makrell. Et godt 

eksempel er Jarlsberg-osten og geitost-

produktet Snøfrisk som selger veldig bra 

i Russland.

Terskelen for å etablere seg i Russland 
er ganske høy for mange norske bedrif-
ter. Må man være etablert i Russland for 
å ha en lønnsom business med russere? 

– Nei, det må man ikke, men det er 

veldig avhengig av hva slags virksomhet vi 

snakker om. Noen typer krever utvilsomt 

tilstedeværelse i det russiske markedet 

i form av representasjonskontor eller 

heleid russisk datterselskap, særlig når du 

må ha tett oppfølging av dine partnere. 

Samtidig er Tine og Glen Dimplex (som 

bl.a. omfatter tidligere Nobø Electro) gode 

eksempler på bedrift er som har oppnådd 

gode resultater på det russiske markedet, 

selv om de opererer via lokale russiske 

distributører. 

Oft e avhenger type tilstedeværelse av 

bedrift ens utviklingsfase. Mange starter 

å jobbe i markedet via lokale samar-

beidspartnere, kommer opp til et visst 

volum, og først når de ønsker å utvikle 

sin virksomhet ytterligere, oppretter de et 

representasjonskontor som på sikt kan bli 

erstattet av et fullverdig datterselskap.

 Ambassaden og Innovasjon Norges 
kontorer i Russland er et viktig kontakt-
punkt for norsk næringsliv som søker 
informasjon om det russiske markedet. 
Hva kan dere bistå med?

– Vi får alle typer henvendelser som 

handler om det meste. Noen søker råd i 

forbindelse med et konkret problem som 

er oppstått, andre spør hvordan de skal gå 

fram i forbindelse med oppstart av aktivi-

teter i Russland. De aller fl este har behov 

for markedsinformasjon. Vi gjør vårt 

beste for å svare alle. Der hvor vår kunn-

skap ikke strekker til, som for eksempel 

detaljerte juridiske spørsmål, prøver vi 

å sette dem i kontakt med advokater 

eller andre organisasjoner som vi vet har 

Russlandskompetanse på dette området.

Kan russiske bedrift er ta kontakt med 
dere? 

– Russiske bedrift er kan i utgangspun -

kt et henvende seg til organisa sjoner som 

Innovasjon Norge, Russlands han delsre-

presentasjon i Norge og eller Norsk-Ru s-

sisk Han delskammer. Det fi n  nes også mye 

in formasjon tilgjengelig på internett, noe 

Nortrade er et godt eksempel på. 

Vi får også en del russiske henvendel-

ser og vi prøver å hjelpe alle. Når rus-

siske bedrift er ønsker å fi nne en norsk 

samarbeidspartner, kan vi enten gi dem 

konkrete navn på bedrift er som jobber i 

bransjen, hjelpe med markedsinforma-

sjon eller henvise dem videre til andre 

organisasjoner eller aktører. ■

– Fortsatt gode muligheter i Russland

Intervju med handelsråd Roger Martinsen ved Norges 
ambassade i Moskva.
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”Norske” hoteller i Russland

De aller første norske investeringer i 

Russland ble gjort på 1990-tallet i teleko-

mmunikasjon og næringsmiddelindus-

trien. Men det var først på 2000-tallet at 

også norske eiendomsutviklere og hotel-

linvestorer innså gode markedsmuligheter 

i det store nabolandet i øst. 

Det hele startet i 2004 da Wenaas 

Gruppen etablerte et eget hotelleiendoms-

selskap, Wenaas Hotel Russia AS som 

begynte å sondere markedet i Russlands 

nest største by, St. Petersburg. 

– Etter å ha solgt 16 av våre hotellei-

endommer i Norge og Danmark med 

betydelig gevinst, ønsket vi å reinves-

tere i et marked som var mer umodent 

og som kunne gi høyere avkastning enn 

i Skandinavia, forteller hovedeier og ad-

ministrerende direktør Lars Wenaas til 

Journalen. 

St. Petersburg som førstevalg
Ifølge Wenaas, var St. Petersburg et 

naturlig valg både som en av Europas 

største byer med kort avstand til Norge 

og som en interessant kulturby hvor man 

så for seg økt tilstrømning av både for-

retningsfolk og turister i tiden fremover. 

Hotellmarkedet var lite utviklet og mange 

av hotellene var av dårlig kvalitet. Wenaas 

Gruppen benyttet muligheten til å reali-

sere noe nytt i markedet.

Eiendomsutvikling i hotellbransjen fo-

regår vanligvis enten ved nybygging av 

moderne hoteller på anskaff ede tomter 

eller ved renovering av eksisterende, ”sov-

jetiske” hoteller. Det sistnevnte kan fort bli 

kostbart særlig når hotellene ikke holder 

dagens standard. Wenaas Gruppen var 

derfor nøye med å plukke ut hoteller som 

var forholdsvis nye eller som hadde god 

kvalitet og best beliggenhet.  

Et godt eksempel er Park Inn 

Pribaltiyskaya i St. Petersburg, ett av 

Europas største hoteller med 1200 rom 

bygget på 70-tallet av Skanska. Et annet 

eksempel er Park Inn Pulkovskaya som 

ble prosjektert på 80-tallet av et fi nsk de-

signbyrå. 

– Etter renoveringen fremstår disse to 

hotellene som moderne og med en kapa-

sitet som man vanskelig kunne tenke seg 

å bygge i dag, sier Lars Wenaas, som føyer 

til at Pribaltiyskaya også er det desidert 

største og mest moderne konferansehotel-

let i St. Petersburg. 

Med hotelleiendommer til en verdi på vel 3 milliarder kroner er norske eiendomsutviklere 
blant de største privatinvestorene i hotellbransjen i Russland.

 – Vi leverer det vi lover, sier direktør 

Geir Sikko i Radisson SAS Royal Hotel 

i St. Petersburg.

Hotelltilbudet i St. Petersburg har eksplodert i de siste årene. Etter krisen sliter mange hoteller med å få nok gjester.
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Størst i Russland
Wenaas’ Russlands im-

perium teller ca 3 250 rom 

fordelt på seks hotelleiendommer i St. 

Petersburg, Murmansk og Jekaterinburg. 

Ett hotell i St. Petersburg er under bygging 

og vil åpne i februar-mars 2010. 

– Vi regner i snitt med ca 1 mill NOK 

per rom, noen ligger litt lavere og noen 

høyere, avhengig av beliggenhet og stan-

dard. Totalverdien til våre eiendommer er 

således på vel tre milliarder NOK, antyder 

Lars Wenaas. – Hotelleiendomsmarkedet 

i Russland er meget fragmentert og det 

er ikke så mange store selskaper som eier 

hotelleiendommer, bortsett fra det off ent-

lige. Derfor vil jeg tro at vi er den største 

private hotelleiendomsbesitter målt i 

antall hoteller og rom. 

Hotell i paradegaten
En kronjuvel i Wenaas-imperiet i 

Russland er Radisson SAS Royal Hotel 

som ligger i byens paradegate, Nevskij 

prospekt og som ble kjøpt av Wenaas 

Gruppen i 2005. Dette er et typisk for-

retningshotell hvor forretningsreisende 

utgjør ca 80 % av kundemassen, ifølge 

hotelldirektør Geir Sikko. Ca 60 % av gjes-

tene er russere, hovedsakelig fra Moskva, 

men også fra andre regioner. 

Hotellet ligger i et klassisk bygg fra 

1730-tallet som regnes som en av de første 

bygningene i Peter den Stores nyskapte by. 

Bygget har blitt gjenstand for fl ere ombyg-

ginger, siste gang i 2001 da restauratø-

rene gjenskapte den originale 1700-talls 

fasaden med utsmykkinger som i dag står 

oppført på Unescos liste. 

Krisen slår hardt
Sikko kan fortelle om mye tøff ere kon-

kurranse i markedet, både på grunn av 

fl ere hoteller og nedgang i antall reisende 

etter krisen.

– Før krisen slo til, hadde hoteller i 

Russland, og spesielt i St. Petersburg og 

Moskva, den største økning i RevPar 

(omsetning per tilgjengelig rom – red.

anm.) sammenlignet med andre euro-

peiske storbyer. Nå ligger omsetningen 

helt på bunnen av samme diagram. I 

gjennomsnitt har belegget i byen gått ned 

med 25-40 %, avhengig av hotellkategori 

og prisnivå. 

For å møte det skrikende behovet 

etter moderne overnattingssteder i stor-

byer, ble det på 2000-tallet igangsatt fl ere 

bygge prosjekter, også i St. Petersburg. 

Finanskrisen har ført til at mange nye 

prosjekter er lagt på is på grunn av man-

glende fi nansiering, samtidig som hotel-

lene som nettopp har åpnet, men ikke kan 

skryte av god beliggenhet, sliter med å få 

nok gjester. 

Konsekvensene for femstjerners hotel-

ler er ganske alvorlige, på grunn av høye 

kostnader forbundet med hotelldrift . 

– Selv når femstjerners hoteller tilbyr 

rom til en rimelig pris, vil dette ikke dekke 

kostnadene. Billig pris alene er heller ikke 

nok til å tiltrekke kunder, sier Geir Sikko. 

– Erfaringen viser at selv når kundene 

velger rimelige hoteller, forventer de den 

samme type tjenester de er vant til. Derfor, 

har også vårt hotell lansert et off ensivt 

kostnadsbesparelsesprogram, uten at det 

går utover kundene. 

Det lille ekstra
Radisson er et populært møtested for 

tilreisende fra Skandinavia, og det er ikke 

tilfeldig at nettopp dette hotellet sponser 

konferansefasiliteter for nettverksmøter 

i Norsk-Russisk Handelskammer. Hver 

annen måned arrangerer hotellet i tillegg 

”Scandinavian Networking Evening”, og i 

november dekkes det til for den tradisjo-

nelle lutefi skkvelden. 

Hotellets beliggenhet midt i byens hjerte, 

et steinkast unna de største severdighetene 

og alle mulige servicetilbud, er uslåelig. 

Både rom og hotellarealer er preget av høy 

standard, til og med luksus. Dette koster, 

naturligvis, slik det er i et femstjerners 

hotell. Samtidig kan faste kunder samle 

bonuspoeng (såkalte Goldpoints Plus) 

som kan tas ut i frie netter. Medlemmer 

i Norsk-Russisk Handelskammer får i 

tillegg gode rabatter på overnatting. De 

som ønsker kvalitet, får valuta for pengene, 

lover hotelldirektør Geir Sikko. 

– Vi er et femstjernes hotell, men vi er 

også et meget kundevennlig og sjarme-

rende hotell, ifølge de tilbakemeldingene 

vi får fra våre gjester, sier Sikko. – Vår fi -

losofi  er ”Yes I can!”, hvor våre gjester blir 

møtt med positiv holdning fra ansatte på 

absolutt alle nivåer. Vi sier ”ja, vi kan gjøre 

det for deg”, og vi mener det. Vi leverer 

det vi lover. 

Nytt og ferskt tilbud
Linstow AS er en annen norsk investor 

som er aktiv i det russiske hotellmarke-

det. 

I slutten av oktober 2009 åpnet Linstow 

et nytt fi restjerners hotell i Litejnyj pro-

spekt, som tilhører Linstows hotellkjede 

Reval Hotels.

– Den endelige investeringsbeslutnin-

gen knyttet til vårt hotellprosjekt i St. 

Petersburg ble tatt i 2007, forteller kon-

sernsjef Per Mortensen i Linstow Hotels. 

– Valget av St. Petersburg fulgte som en 

naturlig videreføring av vår hotellsatsning 

i de tre baltiske landene, hvor Linstow har 

10 hoteller fra før. 

Det nye hotellet får nok en tøff  start, 

med et redusert antall tilreisende turis-

ter, kutt i seminararrangementer og stor 

konkurranse fra andre hoteller. Men trass 

i utfordrende tider mener assisterende 

direktør Torbjørn Løfaldli at han kan tilby 

noe andre ikke har.

–Vi har et unikt design her på hotellet 

som er inspirert av Fjodor Dostoevskijs 

berømte roman ”Forbrytelse og straff ”, og 

dette konseptet går igjen både med hensyn 

til interiør, konferansefasiliteter og restau-

rantmeny, forteller nordmannen.

Designhotellet sikter mot de samme 

målgruppene som andre hoteller, det vil 

si forretningsreisende gjennom hele året 

– Vårt nye hotell er garantert et produkt 

som kundene ikke har prøvd før, lover 

assisterende direktør Torbjørn Løfaldli 

i Reval Hotel Sonya i St. Petersburg. 

Her står han ved sofaen i hotellobbyen 

som er spesielt laget for det nye hotel-

let i en tradisjonelt russisk stil. 
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Direktør Rolf Holtermann Holmen ved 

Park Inn Poliarnie Zori i Murmansk som 

eies av Wenaas-gruppen kan fortelle at 

krisens konsekvenser ikke har vært så 

dramatiske som i storbyer sørpå.

– Så langt i 2009 har det bare vært en 

moderat reduksjon i belegget på 15-20 %. 

Dette skyldes delvis at aktiviteten fra 

norsk side har vært på samme nivå som 

tidligere, og dels forberedende aktiviteter i 

forbindelse med Sjtokman, mener han.

Inn i Park Inn
I mars 2009 gikk Poliarnie Zori, som 

tidligere var et selvstendig hotell, inn i 

Park Inn-konseptet, noe som både eierne 

og staben oppfatter som positivt. 

– Hotelldrift en blir mindre arbeidskre-

vende for vår organisasjon og vi får et 

in ternasjonalt varemerke. De ansatte 

kommer samtidig inn i et selskap med 

gode rutiner på opplæring og videreut-

vikling, forklarer Lars Wenaas i Wenaas-

gruppen. 

Holmen lover at kundene også vil merke 

forskjellene på en positiv måte.

– Forskjellene vil nok merkes ved at vi 

skritt for skritt tilpasser oss et mer euro-

peisk sett å drive hotell på. Kundene vil 

også kjenne igjen en rekke kvalitetsele-

menter som varemerkene Rezidor og Park 

Inn står for. Samtidig lover jeg at vi ikke 

kommer til å miste vår russiske identitet.  

Som fersk medlem av Park Inn-familien, 

fi kk hotellet et krevende ”prøve” under 

Murmansk Økonomiske Forum i oktober 

som for øvrig ble bestått med glans. 

– Murmansk Økonomiske Forum har 

vært både en god forretning og en nyt tig 

erfaring for oss, mener Holmen. – Utover 

fullt belegg hadde vi fl ere konferan ser 

(herunder for Norsk-Russisk Han dels-

ka  mmer) og en rekke større catering 

opp drag med vår nyutviklede ”fi nger-

mat buff  et” konsept. Vi fi kk usedvanlig 

mange po sitive tilbakemeldinger i løpet 

av MØF-uken, noe som hele staben satte 

veldig pris på, forteller Rolf Holtermann 

Holmen.

Stamsted
I likhet med Radisson SAS i St. Peters-

burg er Poliarnie Zori gjennom årene blitt 

et selvskrevet møtested for skandinavi ske 

gjester.

– Ja, det kan vi si med rimelig grad av 

sikkerhet. Vår Barents Bar og Anchor Bar 

er defi nitivt stedet hvis man ønsker å treff e 

andre nordmenn og det nordiske miljøet 

generelt. Videre har vi en rekke arrange-

menter som Beatles weekend og jazzclub 

på Ledokol hver onsdag, sier Holmen.

Park Inn Poliarnie Zori som i 2009 er 

blitt medlem i NRHK, vil også være et 

fast møtested for medlemmer i Norsk-

Russisk Handelskammer som etter å ha 

hatt to arrangementer på hotellet i 2009, 

også skal arrangere fl ere nettverksmøter i 

Murmansk i 2010. Medlemmer kan dessu-

ten få gode rabatter under oppholdet. 

Hotellet stiller også opp som sponsor 

av ett årlig møte i regi av Norsk-Russisk 

Handelskammer. ■

Murmansk i særklasse
Mens hotellnæringen i St. Petersburg og Moskva sliter, er situasjonen i Murmansk annerledes. Aktivite-

tene i forbindelse med det kommende Sjtokman-prosjektet holder dampen oppe.

og turister, særlig om sommeren. Ifølge 

Løfaldli ligger Reval Hotel Sonya pris-

messig litt over middels sammenlignet 

med andre hoteller i samme klasse. Men 

han er sikker på at gjestene kommer, og at 

de får valuta for pengene:

– For det første er dette et ferskt og nytt 

tilbud, men det som er viktigst er at vi gir 

kundene et unikt og spesielt hotell, med 

bra mat og god service, som bare må opp-

leves. Dette er garantert et produkt som 

gjestene ikke har prøvd før.

Riktige investeringer
Hjemme i Oslo er ledelsen i Linstow AS 

sikre på at de har gjort en riktig beslutning 

ved å gå inn i det russiske markedet.

– Linstow har tro på at hotellinveste-

ringen i St. Petersburg på sikt vil vise 

seg å være en lønnsom investering. Vi 

vurderer fremdeles hotellmarkedet i St. 

Petersburg og Russland som interessant, 

sier konsernsjef Per Mortensen i Linstow 

Hotels.

Også Wenaas-gruppen betegner sin 

Russlandssatsning som ”et meget vellykket 

prosjekt” og Lars Wenaas sier at prosjektet 

vil bli videreført og utviklet videre. 

– Årene 2007 og 2008 har 

vært ekstremt gode år for 

våre hoteller i Russland med 

veldig høy avkastning. EBITDA (drift s-

resultat før avskrivning) for 2008 ble 721 

mill kroner, som er ett av de beste resul-

tatene Wenaasgruppen har hatt, forteller 

Lars Wenaas, og føyer til:

– Det er klart at fi nanskrisen har truff et 

St. Petersburg og Russland hardt. Det er 

også klart at resultatene i år og neste år 

vil bli dårligere enn før, men vi vil fortsatt 

ha en tilfredsstillende avkastning på våre 

investeringer. ■

–  Vi tilpasser oss europeiske stan-

darder samtidig som vi tar vare på sin 

russiske identitet, sier direktør Rolf 

Holtermann Holmen i Park Inn Poliar-

nie Zori i Murmansk.
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Nye navn
– Fra sommeren 2009 er Knut Mugaas 

ansatt som konsul for næringsfremme i 

Det norske generalkonsulatet i Murmansk. 

Han kommer fra Innovasjon Norge i 

Oslo, og har tidligere tjenestegjort ved 

Ambassaden i Moskva på 70-tallet. ■

– Fra forsommeren 2009 overtok 

Alfredo Pedetti som ny Russlandssjef for 

Kverneland etter at Mats Tykesson gikk 

over til en ny lederposisjon i Kverneland 

Group Skandinavia. ■

Legger ned selskapet i Arkhangelsk
Styret i White Sea Innovation som er et deleid selskap mellom Innovasjon Norge og 

GC Rieber Skinn AS, har tatt beslutning om å legge ned virksomheten i Arkhangelsk. 

Datterselskapet som er drevet under navnet GC Rieber Skinn Pomorye er et 100% 

norsk eiet selskap. 

– Beslutningen kom etter at den russiske regjeringen har forbudt fangst på sel-

kalver, sier daglig leder i White Sea Innovation AS Knut Nygaard. – Nå har andre 

norske bedrift er en glimrende mulighet for å overta et allerede oppegående selskap i 

Arkhangelsk i stedet for å etablere et nytt selskap med all den papirmøllen som skal 

til i en etableringsfase i Russland. Eventuelle interessenter bes ta kontakt med Knut 

A. Nygaard, daglig leder, White Sea Innovation AS, Tlf 55 60 67 42, Epost: knut.

a.nygaard@gcrieber.no. ■

Nye kontorer og selskaper
– FMC Technologies åpnet et represen-

tasjonskontor i St. Petersburg i midten av 

september. Statssekretær Robin Martin 

Kåss fra Olje- og energidepartementet 

deltok i åpningsseremonien. ■

– Linstow Hotels åpnet et nytt hotel, 

Reval Hotel Sonya, i St. Petersburg i slutten 

av oktober 2009. ■

Nytt fra NRHKs medlemsbedrift er

Nye standarder i Russland
Russiske myndigheter har begynt med 

gradvis implementering av et nytt system 

av standarder (såkalte ”tekniske regle-

menter”), melder SGS. 

– Inntil nå er de nye standardene god-

kjent for melkeprodukter, juice, vegeta-

blisk olje og fett, men gradvis vil disse 

standardene gjelde for alle produkter i 

det russiske markedet, forteller Anna 

Melberg i SGS Danmark AS.  

Dette vil på sikt føre til et behov for 

re-sertifi sering av produkter og utstyr, 

selv om produktet allerede har et gyldig 

GOST-sertifi kat. 

– Det er fortsatt uklart, når alle de andre 

produktgruppene vil bli berørt av det nye 

systemet, men vi i SGS følger nøye med 

denne utviklingen og vil alltid kunne 

bistå med re-sertifi sering i henhold til de  

nye standarder, sier hun. ■

NORDOMRÅDESENTERET
High North Center for Business and Governance

• The programme combines business education with important insight into Russian  culture and particularities of the High North

• Lectures on contemporary issues given by high-ranking business executives and experts

• Part-time study for professionals

The programme is offered by The High North Center at Bodø Graduate School of  Business in cooperation with Norwegian  
Institute of  International Affairs (NUPI) and MGIMO  University in Moscow.

Starting March 2010

Call +47 481 37 844 or e-mail to highnorth@hibo.no  
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Stavanger-regionen med egen Russlandsstrategi

Mulighetene for å utvide for-

bindelsene mellom næ  rings -

livet i Rogaland og russisk 

næringsliv er man ge. Av opp-

lagte grunner frem står ener-

giområdet i bred forstand 

som spesielt interessant. Her 

er den teknologiske kompe-

tansen i vårt eget næringsliv 

stor, og mulighetene for 

partnerskap med en russisk 

olje- og gassindustri i rivende 

utvikling åpenbare. Men også 

innen maritim sektor, akva-

kultur og landbruk bør Sta-

vanger-regionen ha gode mu-

ligheter for å forsterke eller 

utvikle nye allianser inn mot 

aktører i Russland.

Stå-på-vilje og tillit
Mange selskaper fra re-

gionen er aktive i Russland, og 

overvåker enda mulighetene i 

dette store markedet, som er 

så nært, men likevel virker så 

fj ernt og usikkert. De fl este 

innser at vellykkede norsk-

russiske handelsforbindelser 

avhenger av mer enn lokal 

spisskompetanse innen brø-

nn teknologi og subsea-løs-

ninger. 

Gode forretningsrelasjoner 

er basert på langsiktig planleg-

ging, gode kunnskaper, vilje 

til å stå på over tid, og at det 

kan bygges gjensidig personlig 

tillit. 

Et naturlig valg
Regional støtte er også 

nødvendig og det er denne 

erkjennelsen som er bakgrun-

nen for at Stavanger-regionen 

næringsutvikling, i samarbeid 

med næringslivet, har utfor-

met en egen Russlandsstrategi. 

Strategien ble utviklet i 2008 

og inneholder et bredt sett av 

tiltak for å styrke næringsrela-

sjonene til Russland. 

Noe av bakgrunnen for arbei-

det var ønsket om en bedre og 

mer systematisk dialog med ett 

valgt knutepunkt i Russland. 

Valget falt på St. Petersburg. 

– St. Petersburg er en stor og 

viktig by i Russland by med et 

variert næringsliv og et sterkt 

universitets- og forskningsmi-

ljø, forteller Harald Finnvik,  

internasjonal rådgiver i Sta-

va nger-regionen, som har 

le    det arbeidet med å utvikle 

stra  tegien. Vi tok kontakt med 

byadministrasjonen våren 

2008, og signerte en samar-

beidsavtale i november 2008. 

Siden den gang har vi sett på 

ulike områder de to byene kan 

samarbeide på, og under et de-

legasjonsbesøk i St. Petersburg 

i september 2009, signerte vi 

en protokoll som baner vei 

for en konkret Handlingsplan 

som skal vare fram til 2012. 

Kompetanse og kultur
Delegasjonen fra Stavanger 

til St. Petersburg som ble 

ledet av ordfører Leif Johan 

Sev land, besto av over tretti 

personer fra næringslivet, 

by  administrasjonen, innova-

sjonsmiljøet og kulturorgani-

sasjoner. I St. Petersburg ble 

det over tre dager arrangert 

næ ringslivsprogram sammen 

med INTSOK, kulturprog-

ram sammen med Admiral 

Cor nelius Cruys-stift elsen i 

Sta vanger og Hå kommune. 

 – Kulturinnslagene er en fi n 

måte å synliggjøre de histo-

riske båndene som eksisterer 

mel lom Norge og Russland, 

og mellom rogalendinger 

og russere, sier Finnvik. 

– Historisk kunnskap er både 

nyttig og nødvendig i samar-

beidet med russiske forret-

ningsforbindelser.

Måles mot andre fylker
En konstruktiv dialog med 

St. Petersburg er nå innledet. 

Et samarbeid med Murmansk-

regionen med sikte på å ut-

veksle relevante erfaringer er 

planlagt, og støttes av norske 

myndigheter i deres nordom-

rådedialog. Finnvik er klar 

over at med hensyn til sam-

arbeidet med St. Petersburg 

og Murmansk vil Stavanger-

regionens initiativ bli målt 

opp mot langvarige relasjoner 

som nordnorske fylker og byer 

har med Nordvest-Russland. 

Nordland fylke har over tjue 

års samarbeid med Leningrad 

Ob last, og Høgskolen i Bodø 

har like lenge hatt samarbeid 

med universitet i St. Pe te-

rsburg. St Petersburg har fra 

før også en avtale med Oslo. 

Troms og Finnmark fylker 

har i snart tretti år samar-

beidet med Murmansk og 

Arkhangelsk Oblast.

– Gjennomføringen av vår 

Russlandsstrategi bør der  for 

avspeile hvordan bå de Sta-

vanger-regionen og Ro ga land 

fylkeskommune kan gjøre seg 

positivt nytte av gode, eta-

blerte relasjoner i stedet for å 

arbeide isolert, understreker 

Finnvik. ■

Artikkelen er  skrevet av Sta-

va nger-regionen næringsutvik-

ling.

En egen Russlandsstrategi, utviklet av Stavanger-regionen næringsutvikling i 2008, har fått mer 
kjøtt på beina i 2009, gjennom tettere samarbeid med St. Petersburg og Murmansk.

Harald Finnvik, internasjo-

nal rådgiver i Stavanger-

regionen Næringsutvikling

Her signerer ordfører i Stavanger Leif Johan Sevland og viseguvernør i St. Petersburg by Alla Manilova en 
protokoll som legger grunnlaget for et felles Handlingsplan.
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Følg med endringer i regelverket!

”OOO” har blitt et mer fl eksibelt styringsverktøy
Aksjonæravtaler kan nå benyttes for å regulere selskapet og 

forholdet mellom eierne. Den kanskje største endringen i russisk 

selskapslovgivning av interesse for utenlandskeiede selskaper, er 

de siste endringene knyttet til selskapsformen ”OOO”. Nå kan 

selskapets aksjonærer (formelt deltakere) inngå aksjonæravtaler 

med både andre eiere og tredjepersoner. I motsetning til tidligere 

usikkerhet, kan man nå forvente at avtalte aksjonærrettigheter vil 

bli beskyttet av det russiske rettsapparatet dersom det skulle bli 

nødvendig. 

Ved hjelp av aksjonæravtaler kan deltakerne styre rekkefølgen 

på utøvelse av forskjellige aksjonærrettigheter i selskapet; for ek-

sempel kan stemmegivningen på generalforsamlingen reguleres 

nærmere. Man kan avtale regler for fremtidig aksjesalg (call/put 

options), utdeling av utbytte fra selskapet, overdragelse og omset-

ning av andelene etc. 

Forkjøpsrettigheter og transaksjoner med nærstående 
parter

I OOO-selskaper kan det nå også fastsettes i stift elsesdokumen-

tene at ved helt eller delvis salg av andeler til tredjepersoner, skal 

de øvrige andelseierne og/eller selskapet ha forkjøpsrett til en 

forutbestemt pris. 

Lovbegrensningene på transaksjoner med nærstående parter er 

også utvidet noe i forhold til tidligere regelverk. Blant annet kan 

generalforsamlingen i forkant i større grad tillate transaksjoner. 

Også nærstående-transaksjoner utført som ledd i selskapets ordi-

nære drift  vil i større grad vil kunne gjennomføres.

Overdragelse av andeler må notarialbekreft es
Det kreves nå at alle avtaler om overdragelse av andeler i OOO-

selskaper, herunder gaver, gavesalg, bytte, pantsettelse, samt ordi-

nært markedsmessig salg og kjøp, må notarialbekreft es for at over-

dragelsen skal anses gyldig. Eiendomsretten vil ikke anses overført 

før ved notarius publicus’ bekreft else, og han skal også sørge for 

melding om overdragelsen til selskapet og til gjeldende registre.  

Selskapet skal føre et eget aksjonærregister
Fra 1. juli 2009 skal aksjonærregisteret vedlikeholdes og oppbe-

vares av selskapet selv. Informasjonen skal i tillegg være registrert i 

et eget føderalt register.

Stift else og endringer av selskapsformalia forenkles 
Selskapets ”charter”, det vil si dets hovedstift elsesdokument, er 

nå det eneste konstituerende dokumentet for OOO-selskaper. 

Charterets norske parallell vil typisk være selskapets vedtekter, 

inneholdende selskapets navn og adresse, informasjon om virk-

somheten, styreform, aksjekapital osv. De nye reglene medfører 

at man for eksempel ved endring av aksjonærsammensetningen i 

selskapet, ved overdragelse av eiendeler eller lignende, ikke lenger 

også må endre selskapets øvrige stift elsesdokumenter, som for 

eksempel stift ernes selskapsavtale. 

I motsetning til tidligere trenger heller ikke en oversikt av eiersam-

mensetningen i selskapet være inkludert i selskapets Charter, og det 

vil derfor ikke lenger være nødvendig å endre Charteret hver gang 

det er en endring av eiersammensetningen. Dette forenkler også 

gjennomføring og bruk av aksjonæravtaler mellom deltagerne.  

Lovrevisjonen gjør OOO-selskapsformen til det naturlige første-

valget av selskapsform for små og mellomstore norske bedrift er 

som skal etablere eller fortsette sin virksomhet i Russland. De 

forholdsvis enkle krav til aksjonærkapital og registrering gjør også 

denne selskapsformen svært anvendbar. Stift elsesdokumentene må 

etter loven bringes i orden med de nye reglene før 1. januar 2010. 

Andre endringer
Konkurranserett
De verdimessige tersklene for hvilke selskapstransaksjoner som 

kan gjennomføres uten tillatelse fra off entlige myndigheter er 

revidert.  

Konkurransereglene gjelder ved sammenslåing av selskaper, 

oppkjøp av selskaper eller lignende. I henhold til de nye terskel-

verdiene kan de sammenslåtte verdiene av kjøpers selskap og 

kjøpsobjektet utgjøre opptil syv milliarder rubler (ca. MRD NOK 

1,37), mot tidligere tre milliarder rubler (ca. MNOK 868) før for-

håndsgodkjenning fra konkurransemyndighetene er nødvendig.

Forhåndsgodkjenning er heller ikke nødvendig der (i) de to 

selskapenes samlede omsetning knyttet til salg fra det foregående 

regnskapsåret ikke utgjør mer enn 10 milliarder rubler (ca. MRD 

NOK 1,95), og (ii) der verdien av kjøpsobjektet inkludert dets eie-

ndeler heller ikke utgjør mer enn 250 millioner rubler (ca. MNOK 

49). Terskelverdiene er økt henholdsvis fra de tidligere 6 milliarder 

rubler og 150 millioner rubler. 

Arbeidsrett
De omstendelige reglene knyttet til arbeidstillatelser og kvoter 

for ansettelse av utlendinger har fått en liten oppmykning. 

Utgangspunktet er fortsatt som tidligere at alle selskaper som 

ønsker å ansette utlendinger, må ha arbeidstillatelse for selskapet, 

en innvilget kvote for utlendinger samt spesifi kk arbeidstillatelse 

for den utenlandske ansatte. Spesielt tidkrevende er det at kvoten 

må søkes senest innen 1. mai året før man kan ansette. For 2009 

ble kvotekravet revidert noe ved at enkelte stillinger, som adminis-

trerende direktører i enkelte selskaper og enkelte typer ingeniører 

ikke lenger må være innvilget under egen kvote før de kan ansettes. 

Per dags dato er dette enda ikke avklart, men det er grunn til å anta 

at en slik oppmykning også etter hvert vil bli gjeldende for 2010.

Skatte- og mva-regler
Som følge av fi nanskrisen har det skjedd fl ere viktige endringer 

på skattereglenes område. Målet er å forenkle og redusere skatte-

byrden både for selskaper og lønnsmottakere for på denne måten 

stimulere til innenlandsk vekst. 

Russisk lovgivning er i stadig endring og utvikling. Å kjenne det rettslige rammeverket for 
ens virksomhet kan være en nøkkel til suksess. Her følger en oversikt over noen viktige endrin-
ger i russisk lovgivning.
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Selskapsskatten er redusert fra 24 % til 20 %. Videre er reglene 

knyttet til skattemessige avskrivninger for kapital- og investerings-

kostnader utvidet til fordel for bedrift ene under visse forutset-

ninger. Avskrivningsretten for kostnader relatert til forskning og 

utvikling, samt også for kostnader knyttet til videreutdanning av 

ansatte er utvidet. Også for personlige skattytere utvides omfanget 

av avskrivningsretten. 

Samtidig er det av hensyn til innenlandsk industri foretatt be-

grensninger på retten til å importere teknisk utstyr, inkludert 

enkeltkomponenter og reservedeler mva-fritt som en del av aksje-

kapitalen til selskaper. Fra nå vil kun utstyr eller dets like som ellers 

ikke er produsert i Russland, fastsatt på egen liste av 

regjeringen, være unntatt mva. ved import.    

Bøtestraff  for manglende gjennomføring av general-
forsamling

Med virkning fra april 2009 vil selskaper og/eller dets ansatte 

kunne bli bøtelagt i størrelsesorden 30 000 til 700 000 rubler 

dersom generalforsamling ikke er avholdt innen 1. mars og 30. 

april året etter avleggelse av årsregnskapet. ■

Artikkelen er skrevet av advokat Ståle Torgersbråten, leder av 

Moskva-kontoret til Advokatfi rmaet Selmer DA.

Nytt fra NRHK

Overrekkelsen fant sted under NRHKs årlige julemøte i Telenors 

lokaler på Fornebu, Oslo den 2. desember 2009. Mer enn seksti 

representanter for norsk næringsliv, norske myndigheter og den 

russiske ambassaden og handelsrepresentasjonen deltok i møtet. 

Gjorde det umulige mulig
Styreleder Th omas G. Michelet i NRHK fortalte om æres   med-

lemmenes innsats i utviklingen av norsk-sovjetiske, og senere 

norsk-russiske relasjoner på 1980-tallet. 

– Kåre Karlstad var en av pionerene som selv i en tid med kald 

krig og hvor jernteppet ennå eksisterte, gjorde det umulige mulig, 

sa Th omas G. Michelet.  

Karlstad stod bak oppstarten av selskapet Pomor Nordic Trade 

på slutten av 1970-tallet som begynte med import av tremate-

rialer, fi skeprodukter og bær fra Sovjetunionen til Troms. Han 

initierte fl ere prosjekter og fi kk fort tilnavnet ”Pomor-Karlstad” 

som viste at mange oppfattet disse handelsforbindelsene som en 

gjenopptakelse av Pomorhandelen fra 1700-tallet. 

Viktig støttespiller
Pomor Nordic Trade ville ikke oppnådd like gode resultater om 

det ikke var for god støtte fra lokale myndigheter. Nils-Edvard 

Olsen som var varaordfører, og senere ordfører i Sør-Varanger på 

hele 1980-tallet fi kk den store utfordringen med å restrukturere 

det ensidige industrisamfunnet som hadde et desperat behov for 

diversifi sering og nye arbeidsplasser.  

 – Olsen promoterte Sør-Varanger som ”Gateway to the Barents 

Sea” ved å banke på alle dører, sa Th omas G. Michelet. – Med 

støtte fra kommunens ledelse på 80-tallet kom mange bedrift er i 

gang med næringsaktivitet med Sovjetunionen som marked. 

Støtte fra sentrale hold
Men også ordfører Olsen måtte ha støtte når det gjaldt utvikling 

av forretningsrelasjonene over grensen. Gjentatte ganger besøkte 

Olsen sentrale myndigheter og komiteer i Oslo for å diskutere 

framtidsplaner for handelen og utviklingen av Sør-Varanger-

samfunnet. En av dem som hadde en nøkkelrolle i disse dis-

kusjonene, var Tor B. Næss, avdelingsdirektør i det daværende 

handelsdepartementet i Oslo. 

I perioden da man jobbet med utviklingen av konseptet for et 

næringsmessig samkvem over grensen og som senere resulterte i 

opprettelsen av et eget Barentssamarbeid, ga Tor B. Næss viktige 

og solide bidrag til beslutningstakere på norsk side, ble det un-

derstreket.  

– Tor B. Næss var også en av de mest aktive ledere av den norske 

delegasjonen til den blandede norsk-sovjetiske økonomiske kom-

misjonen, understreket styreleder Michelet i sin tale.  Tor B. Næss 

har i tillegg hatt fl ere ledende posisjoner i utenriksdepartementet, 

og vært Norges ambassadør til Belgia og Canada. 

I dag jobber Tor B. Næss i UD med forhandlinger mellom EFTA 

og Russland samt spørsmål relatert til Russlands medlemskap i 

WTO. ■

Æresmedlemskap til ildsjeler bak ny Pomor-æra 
”Pomor-Karlstad”, som stod bak gjenåpningen av handelen mellom Sovjetunionen og Nord-

Norge, tidligere ordfører i Kirkenes Nils-Edvard Olsen og ambassadør Tor B. Næss (UD) ble 
utnevnt til æresmedlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK).

NYE ÆRESMEDLEMMER i NRHK (fra venstre til høyre): Nils-

Edvard Olsen, Tor B. Næss og Kåre Karlstad



Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2009 18

Introduksjonsseminar om Russland

Praktiske erfaringer til norske investorer i Russland står alltid 

på agenda på NRHKs seminarer. Her forteller Øistein Hoem, 

tidl. direktør for OOO Jotun i Russland om sitt møte med russisk 

forretningskultur.

Norsk Etableringssenter i samarbeid med lokale partnere i Murmansk  tilbyr følgende tjenester som 
forenkler inngangen til det nordvest russiske markedet for norske bedrifter: 

— Bistand til å velge juridisk enhet 
      (selskapsform) og juridisk rådgivning;

— Registrering av russisk juridisk enhet eller
      en underavdeling av et utenlandsk selskap;

— Regnskapstjeneste og revisjon; 

Kontakt:
anna.filina@barentsnova.com 
www.barentsnova.com

Tel Russland:   +7 81 52 68 65 84 
Tel Norge:             +47 91 38 31 61 

Norsk Etableringssenter  tilrettelegger etablering av norske bedrifter på det nordvest russiske marke-
det. Norsk Etableringssenter  er en del av SIVA sitt inkubatortilbud i «Polarstjerna» Innovasjonssenter. 

— Markedsføringsaktiviteter (reklameutforming
      og valg av media);

— Partner søk gjennom SIVA sitt nettverk;

— Prosjektutvikling, forretningsutvikling
      og rådgivning.

Operatør:Prosjekteier:

I fl ere år har NRHK tilbudt skreddersydde Russlandsseminarer 

in-house på oppdrag av interesserte bedrift er.  Den 21. sep-

tember 2009 arrangerte Norsk-Russisk Han dels kammer et 

Russlandsseminar etter oppdrag fra NHO i Oslo. 

Seminarets deltagere var norske næringslivsrepresentanter 

som skulle på et par ukers hospiteringsopphold i Russland. Det 

nye hospiteringsprosjektet ble utarbeidet av NHO i samarbeid 

med russiske myndigheter som motsvar på det allerede eksiste-

rende hospiteringsprogrammet for russiske managere, såkalte 

Presidentinitiativet. I forkant av hospiteringen fi kk deltagerne en 

introduksjon i det russiske samfunnet, kulturforståelse og for-

retningsdrift . 

Under seminaret ble det gitt et krasjkurs i norsk-russisk samhan-

del, juridiske aspekter ved selskapsetablering og forretningsdrift  i 

Russland, norsk-russisk kulturforståelse, russisk skikk og brukk, 

samt at norske næringslivsrepresentanter  med mangeårig fartstid 

fra Russland delte sine erfaringer med seminardeltagerne. Blant 

foredragsholderne var daglig leder Jarle Forbord og informa-

sjonsleder Katerina Smetanina i Norsk-Russisk Handelskammer, 

journalist og forfatter Elnar Seljevold (Consult Inform), advokat 

Ståle Torgersbråten i Advokatfi rmaet Selmer DA (Moskva) og 

tidligere landssjef for Jotun i Russland Øistein Hoem.■
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Setter Russland på agenda i et eget MBA-program

Nordområdesenteret ved Handels høg-

skolen i Bodø (HHB) har utviklet et nytt og 

spennende Executive MBA-program som 

fokuserer på Russland og Nordområdene.  

Programmet kalles ”Business in the 

Russian High North” og er utviklet i 

samarbeid med NUPI og det anerkjente 

MGIMO-universitetet i Moskva.

Programmet er beregnet på personer 

som arbeider i eller med Russland og 

kan tas ved siden av jobb.  Programmet 

starter i Bodø i mars 2010 og avsluttes i 

St. Petersburg i juni 2011.  Programmet 

består av seks ukelange moduler som 

arrangeres i Bodø, Oslo, Murmansk/

Kirkenes, Moskva og St. Petersburg.  

Programmet kombinerer økonomiut-

danning med dypdykk inn i russisk næ-

ringsliv, økonomi, kultur, samfunnsfor-

hold, institusjoner og væremåte, og belyser 

blant annet utfordringene med forskjeller 

på teori og virkelighet som mange har 

erfart i møte med russiske forhold.

I tillegg rettes spesiell oppmerksom-

het mot utfordringene og mulighetene i 

Nordområdene.  Shtokman-utbyggingen, 

for  ret nings muligheter og konsekvensene 

for nær områdene, lo gistikk utfordringer 

og klima endringer, turisme og fi skeri er 

bare noen av temaene som berøres.

I modulene i Oslo og Moskva blir for-

retningsvirksomhet i Russland satt inn i 

et internasjonalt perspektiv og det blir gitt 

eksempler på bedrift er som har lykkes, 

og på de som mislykkes – og hvorfor. 

Forelesningene vil bestå av en blanding 

av teori og casestudier og vil bli gitt av en 

rekke fremragende forelesere fra akade-

mia og næringsliv.

– Samarbeidet mellom HHB, NUPI og 

MGIMO gir dette MBA-programmet et 

unikt og interessant innhold som det ikke 

fi nnes maken til andre steder.  For dem 

som ønsker å forstå Russland, knytte kon-

takter og lære om samfunn og kultur er 

dette en enestående mulighet, sier direk-

tør i Norad, Petter Nore.  Nore er tilknyt-

tet HHB som professor II og er tidligere 

sjef for Norsk Hydro i Russland.

– Dette MBA-programmet vil gi innsikt 

i og forståelse for hvilke forretningsmessi-

ge utfordringer og muligheter som venter 

i Nordområdene, sier Bengt Lie Hansen, 

leder for Statoils virksomhet i Russland.

Ved lanseringen av programmet sa 

NUPI-direktør Jan Egeland at ”Bodø er nå 

et av de mest spennende miljøer i Norden 

på undervisning om og samarbeid med 

Russland og russiske universiteter”.  

– Når man ser på innholdet i dette pro-

grammet, får man lyst til å studere igjen, 

sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da 

han lanserte det nye studiet på en pres-

sekonferanse i august. ■

Artikkelen er skrevet av Lill Hilde 

Kaldager, rådgiver og programkoordinator 

ved Nordområdesenteret i Bodø.

Et nytt program utarbeidet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø er 
beregnet på dem som arbeider i eller med Russland.  

Investering i Russland?
Vi har 13 års erfaring i vurdering, etablering, drift og exit av
investeringsprosjekter i Russland, Øst- og Sentral-Europa.

Innovasjon Norge  har fond som saminvesterer
med norske bedrifter i Russland og øvrige land i virkeområdet.

For mer informasjon:
www.innovasjonnorge.no/fond

Kontaktpersoner:

Erik Welle-Watne, direktør, erwel@innovasjonnorge.no
Egil Andenes, seniorrådgiver, egand@innovasjonnorge.no
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Anna Eilertsen, rådgiver, aneil@innovasjonnorge.no
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Ikke vanskeligere enn det er

Jotun AS (NRHKs medlem) har over 

fl ere år vurdert å bygge en malingspro-

duksjonsenhet i Russland. Selskapet 

har jobbet i Russland siden 1992, først 

gjennom et representasjonskontor, og 

deretter gjennom et heleid dattersel-

skap. Malingen som ble solgt til russiske 

kunder, kom fra fabrikker i Storbritannia 

og Tsjekkia. Men om alt går som planlagt, 

kommer Jotun til å ha egen produksjon i 

Russland. 

– Etter å ha vurdert ulike alternativer og 

sett på fl ere områder, har vi bestemt oss 

for å kjøpe en tomt i Leningrad Fylke, 

mest sannsynlig i Kolpino-området. Den 

endelige beslutningen vil imidlertid bli 

tatt av styret i Jotun-konsernet før årsskif-

tet, forteller Jotuns Russlandssjef Claes 

Jansson. 

Leningrad fylke, et naturlig valg
Svenske Claes Jansson var første Jotun-

mann som fl yttet til St. Petersburg i 1990, 

og derved første ansatt i Jotun i Russland. 

I dag er han tilbake i St. Petersburg og 

er eneste utlending fast ansatt i Jotun 

Russland. Hans team utgjør cirka 90 

ansatte som fordeler seg på St. Petersburg, 

Moskva, Arkhangelsk, Novorossijsk og 

Vladivostok. 

Hovedkontoret er i St. Pe ter s burg. Det 

var derfor ikke tilfeldig at den nye fabrik-

ken sannsynligvis blir bygget i Leningrad-

fylket. 

– Ett sterk argument er at vårt hovedkon-

tor er lokalisert her, med stor kapasitet. 

Men enda viktigere er det at vi har mange 

kunder i dette området, særlig innen 

skipsbygging. Nærhet til kundemarkedet 

er avgjørende, mener Jansson.

Stort marked
Det russiske malingsmarkedet er esti-

mert til 1 250 millioner tonn, hvilket er 

gigantisk sammenlignet med et hvilket 

som helst annet marked på verdensbasis. 

– Det russiske markedet er mer enn 

dobbelt så stort som Jotuns globale salgs-

volum, forteller visepresident Tor Hatlo-

Johansen i Jotun AS. – Videre er det fore-

speilet 5 % vekst i årene som kommer. Vi 

snakker om et volum på 350 millioner 

tonn i løpet av en femårsperiode. Til 

sammenligning er denne veksten alene 

like stor som det totale skandinaviske 

malingsvolumet. 

 Jotun har ellers om lag 35 % markeds-

andel i Russland på all skipsmaling, og de 

største kundene til Jotun er Novoship i 

Novorossijsk og Sevmasj i Severodvinsk.

Krisen og utfordringer
– Krisen har vært positivt for oss på et 

vis. Det er god timing nå dersom vi går til 

innkjøp av tomten, fordi prisene har gått 

betydelig ned. Også salget vårt har gått 

bra, forteller Jansson. – I 2009 hadde vi 

kanskje mindre i volum, men mer i verdi. 

I september og oktober 2009 hadde vi 

faktisk ”all times high”.

Mens krisen kommer og går, er Jansson 

opptatt av at saker som bringes opp i 

vestlige, og ikke minst norske og svenske 

medier, ikke gir det objektive bildet av 

Russland. 

– Det er mye fokus på korrupsjon og 

problemer, mens man glemmer at det 

faktisk går an å gjøre god business, slik 

vi gjør, uten å være involvert. Når man 

bare skriver om Telenor-saken og IKEAs 

beslutning om å fryse investeringer i 

Russland, skaper man et bilde av at det er 

mye vanskeligere å gjøre business her enn 

det virkelig er. 

Han legger samtidig ikke skjul på at ut-

fordringene i Russland er mange.

– Klart det er vanskelig, men mest på 

grunn av lange avstander, og ikke minst 

på grunn av at det er vanskelig å treff e 

de rette menneskene. Og en ting til, sier 

den russisktalende svensken. – Hvis du vil 

gjøre business i Russland, må du kunne ta 

deg fram på dette språket. Selv om du ikke 

behersker språket hundre prosent riktig, 

gir dette deg umiddelbart et forsprang 

både i kontakter med russiske ansatte og 

med samarbeidspartnere. Men en god tolk 

er viktig i forhandlingene, sier Jansson. ■

Jotun satser på malingsproduksjon i Leningrad Fylke

Nye medlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer
Arctic Barents Race AS
Arctic Barents Race AS arrangerer verdens lengste hundeslede-

løp som starter 28. februar 2010 i Murmansk og skal kjøre 3000 

km gjennom Russland, Norge, Finland og Sverige.  Prosjektet skal 

også inspirere samfunn, off entlige og private organisasjoner til å 

samhandle og utvikle grenseoverskridende samarbeid i Arktis.

Postadresse: Dr. Wesselsgate 13, 9900 Kirkenes, Norge

Telefon: (47) 78 97 73 50

Hjemmeside: www.arcticbarentsrace.com

Barel AS
Barel AS har siden 1993 utviklet og produsert elektroniske 

komponenter til varme- og lysindustrien. Selskapet leverer sine 

produkter til norsk, russisk og nordeuropeisk marked. 

Barel AS har et datterselskap i Murmansk, BR Electronics.

Postadresse: 9917 Kirkenes, Norge

Telefon: (47) 78 97 00 70

Hjemmeside: www.barel.no
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Barentssekretariatet
Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av 

Nordland, Troms og Finnmark fylker. Midler til drift  og fi nan-

siering av prosjekter bevilges hvert år av Utenriksdepartementet. 

Barentssekretariatet jobber med å utvikle det norsk-russiske 

samarbeidet i nord gjennom å fremme grenseoverskridende 

samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. Det er også 

et kompetansesenter med hensyn til norsk-russiske relasjoner og 

på grenseregionalt samarbeid.

Postadresse: Postboks 276, 9915 Kirkenes, Norway 

Telefon: (47) 78 97 70 50

Hjemmeside: www.barents.no

BorElektroServis Ltd
BorElektroServis Ltd har spesialisert seg innen skipsreparasjon 

og reparasjon og vedlikehold av industrielt elektrisk utstyr. De 

reparerer også skipets systemer (rør, armatur, pumper og kom-

pressorer) og forsyner industrikunder med utstyr.

Postadresse: 196158, Saint Petersburg, Moscow Highway, 13, 

Russland

Telefon: +7 (812) 307 82 40 

Hjemmeside: www.bor-electro.ru

CapMan Plc
CapMan, som ble etablert i 1989, er en ledende private equity 

aktør i det nordiske markedet og Russland som til sammen har 

seks investeringsområder med dedikerte fond, herunder CapMan 

Russia. 

Selskapet har 140 ansatte fordelt på Helsinki, Stockholm, 

København, Oslo og Moskva. 

Postadresse: 119002 Moskva, ul. Arbat, 10, Russland

Telefon: (47) 23 23 75 75 (Norge), +7 (495) 781 37 30 

(Russland)

Hjemmeside: www.capman.com

Erickson Coaching Nordic AS
Erickson Coaching Nordic AS er en del av Erickson Coaching 

International, som ble etablert i 1982, representert i 40 byer i over 

16 land og er med det verdens 2. eller 3. største utdannelsesinsti-

tusjon når det gjelder profesjonelle coacher. 

De tilbyr coachutdannelse, kursing i anerkjennende kom-

munikasjon, in-house tjenester via deres coach-pool og et eget 

skoleutviklingsprogram for utdanningsinstitusjoner. 

Postadresse: Pb 262, Lilleaker, 0216 Oslo, Norge

Telefon: (47) 90 68 25 12

Hjemmeside: www.erickson.no

Flait, OOO
OOO Flait, som ble etablert i 2001 i Murmansk, er hovedselskap 

og hovedaksjonær i Flait- gruppen. Flait tilbyr et bredt spekter 

av tjenester i Murmansk fylke, herunder reisebyråtjenester, 

utleie av biler og leiligheter, transport, visumstøtte, tilretteleg-

ging av konferanser, tolketjenester, markedsundersøkelser osv. 

Selskapet driver også internettavisen russland.ru med nyheter 

om Russland. 

Flait-gruppen har 28 ansatte. Hovedkontoret ligger i 

Murmansk. 

Postadresse: 183039 Murmansk, ul. Knipovicha 17, off . 224, 

Russland 

Hjemmeside: www.norge.russland.ru; www.fl aitgroup.ru

Telefon: (7) 8152 289 551

FMC Technologies
FMC Technologies, Inc. er verdens ledende leverandør av 

avanserte teknologiske løsninger for energisektoren og andre 

industrielle markeder. Selskapet konstruerer, monterer og leverer 

sofi stikerte teknologiske systemer og undervannsløsninger for 

olje- og gassproduksjon. 

FMC Technologies har ca 10 400 ansatte og driver 19 produk-

sjonsanlegg i 14 land.

 Telefon: (47) 32 28 67 00

Postadresse: Postboks 1012, N-2601 Kongsberg, Norge

Hjemmeside: fmctechnologies.com

ILM Capital
Investeringsselskapet ILM Capital er et datterselskap av ALM 

Development, som er rangert av Forbes som verdens 16. største   

innen eiendomsinvesteringer i Moskva. Deres hovedaktivitet er 

private equity-investeringer. ILM Capital yter også meglings- og 

forvaltningstjenester knyttet til fast eiendom. 

Selskapet er på jakt etter medinvestorer for sine porteføljesel-

skaper i Russland og er klar til å saminvestere i Norge.

Telefon: +7 (495) 221 50 05

Postadresse: 119334, 5th Donskoy drive, 15, bld. 9, Moscow, 

Russland

Hjemmeside: www.ilm-capital.ru

Linken Næringshage AS
Linken Næringshage AS er et selskap som skal være pådriver 

for næringsutvikling i Båtsfj ord kommune. For å få dette til 

konsentrerer de seg om fi re kjerneområder: nettverksbygging, 

næringsutvikling, kompetanseutvikling og prosjektutvikling. 

Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006 og er den 41. 

næringshagen i Norge.

Telefon: (47) 90 57 34 82

Postadresse: PB 113, 9991 Båtsfj ord, Norge.

Hjemmeside: www.linken-nh.no

Marine Harvest ASA
Marine Harvest er verdens ledende sjømatselskap som står for 

en femtedel av all oppdrettslaksproduksjon i verden. I tillegg 

drives det oppdrett av ørret og kveite. Selskapet har virksomhet 

og produksjon i 19 land og eksporterer et bredt spekter av sjø-

matprodukter til fl ere enn 70 land, herunder Russland.

Marine Harvest har 6000 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Telefon: (47) 21 56 20 00

Postadresse: Postboks 1086 Sentrum, 0104 Oslo, Norge

Hjemmeside: www.marineharvest.com

Nordic Marine Holding
Nordic Marine Holding har lang erfaring med trading av brukt 

fi skeriutstyr. De leverer maskiner og komplette linjer, og kan også 

være behjelpelige med reparasjoner og reservedeler.

Telefon: (47) 76 11 94 40

Postadresse: Postboks 323, N-8439 MYRE, Norge

Hjemmeside: www.nordicmarine.net

Nye medlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer (forts)
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Nordnorsk Skipskonsult AS
Nordnorsk Skipskonsult AS er leverandør av 

skipsdesign, prosjektering og maritim engineering 

for de fl este typer fartøy. Selskapet, som et uavhengig maritimt 

konsulentselskap, tilbyr også teknisk ekspertise. Nordnorsk 

Skipskonsult AS har kontorer i Harstad og Arkhangelsk og 

har totalt 20 ansatte. 

Telefon: (47) 77 00 18 00

Postadresse: Margrethe Jørgensens vg 1A, 9406 Harstad, 

Norge

Hjemmeside: www.nsk.as

North Energy AS
Det nordnorske selskapet North Energy AS ble etablert 4. 

september 2007. North Energys leteaktiviteter foregår både 

i Norskehavet og i Barentshavet. Selskapet har per i dag 4 

lisenser i Barentshavet og 2 i Norskehavet. I den 20. konse-

sjonsrunden ble selskapet tildelt operatørskapet i lisens PL526 

(Vågar) som ligger på Helgelandskysten.

North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gassel-

skap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord.

Telefon: (47) 78 60 79 50

Postadresse: Postboks 1243, 9504  Alta, Norge

Hjemmeside: www.northenergy.no

Park Inn Poliarnie Zori, Murmansk
Med sin ideelle sentrale beliggenhet og med praktfull utsikt 

over Kolafj orden, tilbyr Park Inn Poliarnie Zori i Murmansk 

sine gjester en ideell base for å utforske regionen. Hotellet 

stiller til gjestenes disposisjon 264 komfortable rom, en døg-

nåpen restaurant, to barer, sauna med svømmebasseng og 

boblebad, fl eksible konferanserom og et moderne trenings-

senter. 

Telefon: +7 (8152) 289 500

Postadresse: 183039 Murmansk, Knipovicha Str.17, 

Russland

Hjemmeside: www.murmansk.parkinn.ru

Pasvikturist AS
Pasvikturist AS er turoperatør i Kirkenes med 20 års er-

faring. Selskapet er den eldste og største turoperatøren i 

Finnmark. De ordner transport, visum, guiding, overnatting 

i Nord-Norge og Russland, og skreddersydde turer for både 

privatmarkedet og bedrift smarkedet.

Telefon: (47) 78 99 50 80

Postadresse: Dr. Wesselsgate 9, 9900 Kirkenes, Norge

Hjemmeside: www.pasvikturist.no

Reval Hotel Sonya
Reval Hotel Sonya er et 4-stjerners designhotell, som ble 

åpnet høsten 2009 i hjertet av St. Petersburg. Inspirert av 

den legendariske romanen “Forbrytelse og straff ” til Fjodor 

Dostojevskij tilbyr dette moderne og svært personlige hotellet 

173 koselige og velutstyrte rom, et livlig “Metamorfos” restau-

rant og bar, fi re hi-tech fullt utstyrte møterom og et romslig 

Court Yard.

Telefon: +7 (812) 406 00 00

Postadresse: 5/19, Liteyny pr., St. Petersburg, 191187 

Russland

Hjemmeside: www.revalhotels.com

Salzgitter Mannesmann Norge
Salzgitter Mannesmann Norge representerer Salzgitter AG 

i Norge. Salzgitter AG er ett av Europas ledende stål- og tek-

nologiselskaper med rundt € 12 milliarder i eksternt salg. De 

produserer over 7 millioner tonn stål i blokker (ingots) og har 

24 000 ansatte. Selskapet er også rangert som verdens ledende 

produsent av rørledninger i mediumstørrelse, presisjonsrør 

og rør med stor diameter.

Salzgitter Mannesmann Norge er aktiv i off shoremarkedet 

i Russland. 

Telefon: (47) 22 95 74 90

Postadresse: Kirkeveien 64A, 0364 Oslo, Norge

Hjemmeside: www.salzgitter-usa.com

Suportnet Agro AS
SuPortNet Agro AS har ansvar for ”Prosjektet Agro 100”, et 

norsk-russisk landbruksprosjekt i Kaliningrad. Selskapet har 

en million dekar dyrkbar jord i Kaliningrad og har som mål å 

få med hundre norske bønder til Russland. 

Telefon: (47) 93 00 40 25 (Norge), +7 (906) 237 75 68 

(Russland)

Postadresse: Sandboveien 12b, 1400 SKI, Norge

Hjemmeside: www.agronet.eu

Technip Norge AS
Technip Norge AS er verdens ledende selskap innen pro-

sjektledelse, prosjektering og bygging for olje- og gassindus-

trien. Selskapet tilbyr en omfattende portefølje av innovative 

løsninger og teknologier. 

Technip Norge AS er representert i 46 land på fem konti-

nenter.

Telefon: (47) 67 58 85 00

Postadresse: PO Box 603, 1303 Sandvika, Norge

Hjemmeside: www.technip.com

Tore Christiansen, personlig medlemskap
Tore Christiansen er gründer og investor som har brede 

næringsinteresser i det russiske markedet. 

Telefon: (47) 906 39 584

Postadresse: Boganeset 38, 4020 Stavanger, Norge

Ikke medlem? Søk om medlemskap i dag på 

www.nrcc.no


