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1. Kort om Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) 
 
Til tross for 1000-årige sameksistens med Russland som nabo er det begrenset hva 
nordmenn flest vet både mht folk og samfunn. Langt mindre kjenner man landets bedriftskultur 
og markedsmuligheter. De fleste norske selskaper har bare hatt sporadiske besøk til dette 
utfordrende nærmarkedsområdet. Man erkjenner imidlertid raskt etter noen besøk, at skal man 
lykkes er det behov for både landkunnskap, kulturell forståelse og ikke minst personlige 
kontakter. 
 
Personlige kontakter er viktig i mange sammenhenger, men det er få markeder hvor dette 
teller mer enn i det nye Russland. Det var med dette som bakteppe, at et 20 talls norske og 
russiske bedrifter etablerte Norsk-Russisk Handelskammer BA 20. oktober 2003 i Telenors 
lokaler på Fornebu. 
 
I løpet av tre år har Kammeret etablert Norges ledende bedriftsnettverk på Russland med for 
tiden 115 norske og russiske medlemmer. Kammerets norske medlemmer er i dag ledende 
investorer i Russland og står for hovedtyngden av norsk import og eksport. Ved månedlige, 
faglige nettverksmøter, nyhetsbrev om Russland, seminarer, kursvirksomhet, praktisk 
assistanse fra NRHKs kontorer i Moskva og Oslo til foreningens medlemsbedrifter, 
forretningsdelegasjoner til markedet mv. etableres personlige kontakter som må til for å nå 
frem i et uoversiktlig marked. Kammeret har kontorer i Akersgaten 13, Oslo og etablerte i løpet 
av 2006 kontor i Moskva. 
 
Et Norsk-Russisk Handelskammer har tidligere aldri eksistert. Norske og russiske 
næringslivsledere utgjør styret i Handelskammeret. Med regelmessige undersøkelser avklares 
hvilke ønsker Kammerets medlemmer har mht programaktivitet. NRHK er mao en fleksibel, 
tidsriktig og løsningsorientert forening med fokus mot et omskiftende, men perspektivrikt 
nærmarkedsområde, hvor behovet for en forening av NRHKs karakter bør være særs aktuell. 
 
2. Aktiviteter i 2006 
 
2.1 Nettverksmøter  
 
2.1.1 Nettverksmøter i Oslo  
 
I 2006 ble det gjennomført 7 medlemsmøter i Oslo hvor ulike temaer ble tatt opp.  
 
Ett av medlemsmøtene ble arrangert i samarbeide med International Business Forum i Oslo, 
hvor statssekretær Stubholt i det norske utenriksdepartement foredro om den norske 
Regjeringens arbeider med Stortingsmeldingen for de nordlige områder av Norge som også 
vedrører relasjonene mot russiske nordområder. 
 
Totalt deltok gjennomsnittlig om lag 40 personer på medlemsmøtene i 2006, og representerte 
derved et godt grunnlag for realisering av nettverkssamtaler og utvikling av nye forbindelser.  
 
Følgende bedrifter og institusjoner var velvillige møtesponsorer i 2006: Alstom, East Capital 
Asset Management, GIEK, Eksportfinans, DnB NOR, Telenor, Shippingklubben, den norske 
ambassaden i Moskva og den Russiske Føderasjonen i Norge. 
 
2.1.2 Nettverksmøter i Moskva 
 
I 2006 ble for første gang avholdt nettverksmøter i Moskva. I anledning åpningen av NRHKs 
Moskva-kontor, ble det i april holdt en mottakelse i den norske ambassaden i Moskva med 250 
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deltakende gjester. Det ble forøvrig avholdt tre ordinære medlemsmøter i Moskva i løpet av 
året, med ulike temaer knyttet til norsk-russiske økonomiske forhold. To av møtene ble avholdt 
i Moskvas Kammer for Handel og Industri og ett av møtene i Moskva byregjerings lokaler.  
 
2.1.3 Seminarer og kurs 
 
Flere seminarer ble gjennomført i 2005 og administrasjonen introduserte nye Russlandskurs i 
2006 med sikte på kompetanseheving av både gamle og nye medlemmer. Kursene var også 
åpne for ikke-medlemmer. Foredragsholdere er i hovedsak Kammerets egne medlemmer som 
formidler ervervet kunnskap til andre medlemmer og ikke-medlemmer. Også eksterne 
kompetente krefter blir trukket inn som foredragsholdere.  
 
De norske regjeringers fokus mot nordområdene i Norge og tilgrensende arktiske strøk med 
Russland, førte til en oppblomstring av antallet Russlandsseminarer i 2005. Dette fortsatte 
også i 2006. Som følge av dette, utviklet NRHK i stedet fagkurs om faglige, bedriftsinterne 
forhold i russisk næringsliv og relevante problemstillinger forbundet med bedrifters aktiviteter i 
det russiske markedet. Også i 2006 ble det holdt kurs i ulike regioner av Norge. I løpet av 
2007 vil NRHK også tilby Norgesinformasjon i ulike sammenhenger til russiske bedrifter i 
Moskva.  
 
Følgende kurs ble tilrettelagt av NRHK i 2006: 
 

• ”Å leve og arbeide i Russland”, Stavanger  
• ”Etablering i Russland”, Stavanger 
• ”Etablering i Russland”, Tromsø 
• Tilretteleggelse og gjennomføring av seminarer for enkeltbedrifter, regionalt. 

 
2.1.4 Forretningsdelegasjoner til og fra Norge / Russland 
 
Russlands regioner viser positiv utvikling og gir nye forretningsmuligheter for NRHKs 
medlemmer. NRHK samarbeidet derfor med Innovasjon Norge Moskva om 
forretningsdelegasjoner til det russiske markedet. Høsten 2006 startet planleggingen av en 
delegasjonsreise til Kaliningrad som ble holdt i februar 2007. Totalt deltok 25 bedrifter som 
fant tiltaket særs nyttig. Andre perspektivrike regioner i Russland vil bli besøkt i årene 
fremover.  
 
NRHK samarbeidet i løpet av året også med den russiske ambassaden og 
handelsrepresentasjonen i Oslo i samband med besøk til Norge av Guvernør Matvienko, St. 
Petersburg, i forbindelse med en forretningsdelegasjon til Norge fra Guvernøradministrasjonen 
i Kaliningrad samt i diverse andre sammenhenger.  
 
Samarbeidet med kommunale aktører og bedrifter i Sør-Varanger ble forsterket i 2006 i 
forbindelse med besøk av en delegasjon havneeksperter fra Russland samt med 
Barentssekretariatet og DnB NOR i forbindelse med besøk av en gruppe representanter for 
internasjonal presse til samme sted. Kammeret bidro ellers med foredrag med besøk av en 
delegasjon russiske næringslivsledere fra St. Petersburg i samvirke med Nordisk Råd, kontor i 
St. Petersburg, og ellers med informasjoner av ulik karakter til handelskamre i Russland. 
 
 
2.1.5 Salg av tjenester  
 
NRHK har levert betalte oppdrag til enkeltmedlemmer i Kammeret både i Oslo og i Moskva. 
Dette er særskilt knyttet til tilrettelegging av markedsbesøk, partnersøk, rådgivning og løsning 
av problemer for medlemsbedrifter m.v. Et av de mer omfattende prosjektene var samarbeidet 
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mellom NRHK, Murmansk Handelskammer og Norges Varemesse, om tilretteleggelse av en 
russisk paviljong under den nyinitierte fiskerimessen ”North Atlantic Seafood 2006” på 
Lillestrøm i februar 2006.  
 
Messen ble besøkt av over hundre russiske eksportører, importører og distributører av fisk, i 
hovedsak fra Moskva og det nordvestlige distrikt i Russland. I forlengelsen av tiltaket ble det 
også gitt en større mottakelse i den russiske ambassaden. 
 
Tiltaket ble delvis finansiert av Barentssekretariatet i Kirkenes. 
 
 
2.1.6 Databaser, Norsk-Russisk Næringslivsjournal og diverse andre 
informasjonstiltak  
 
NRHK har i løpet av 2006 videreført arbeidet med etablering av en ”one stop” database for 
norske bedrifter som søker kunnskap om det russiske markedet. NRHKs formål med dette er å 
gi medlemmene enklere adgang til markedsinformasjon og dermed raskere komme i gang 
med operativ virksomhet. I løpet av 2007 vil databasene bli sluttført. Disse vil da også omfatte 
informasjon til russiske bedrifter om etablering av virksomhet i Norge, på russisk. Samtidig 
opprettholdes samarbeidet med den Russiske Føderasjonens Handelskammer i Moskva om 
anvendelse av deres databaser for NRHKs medlemmer.  
 
Norge og norsk næringsliv er i begrenset grad kjent i det regionale Russland. NRHK har derfor 
satt seg som mål å realisere ulike tiltak for å forbedre dette. I 2006 har NRHK arbeidet med å 
realisere utgivelse av en Norsk-Russisk Næringslivsjournal. Denne vil bli utgitt våren 2007. 
Journalen vil være på både norsk og russisk og vil bli distribuert i begge land både i trykte 
utgaver og i elektronisk form. Journalen skal bidra til å heve kunnskapen om NRHKs 
medlemsbedrifter, norsk-russisk samhandel og næringsutviklingen generelt i begge land. Den 
vil dessuten være et godt instrument for markedsføring av både NRHK og det enkelte medlem 
som vil bli gitt anledning til å annonsere produkter og eller tjenester i journalen. 
 
Kammeret sendte i løpet av året ut diverse pressemeldinger i samband med arrangementer 
tilrettelagt av NRHK. I tillegg ble det gitt orienteringer om kammeret og norsk-russisk 
samhandel til en gruppe russiske journalister fra det nordvestlige distrikt i Russland.  NRHKs 
regionale samarbeidspartnere i Norge har også bidratt aktivt til promotering av kammeret. I 
samband med etablering av NRHKs kontor i Moskva er det gitt diverse omtaler av foreningen i 
russiske media.  
 
Deler av denne aktiviteten er blitt finansiert av det norske utenriksdepartementet. 
 
2.1.7 Rekruttering av nye medlemmer  
 
I løpet av året har NRHK fått 43 nye medlemmer, hvilket er om lag samme økning som året 
før. Dog er sammensetningen endret ved at NRHK har fått flere russiske medlemmer som 
følge av etableringen av NRHKs kontor i Moskva og de iverksatte vervings- og nettverkstiltak i 
Russland. Ved utgangen av 2006 hadde NRHK 110 betalende medlemmer. 
 
Nåværende medlemsstatistikk viser at NRHK i 2006 består av små og mellomstore bedrifter 
og større foretak. Medlemmene kommer i hovedsak fra Østlandsområdet og Nord-Norge, men 
med et økende antall selskaper fra Russland, i hovedsak fra Moskva og St. Petersburg. 
 
Styret forventer at medlemstilgangen vil fortsette, dog med en noe lavere veksttakt enn de 
første tre år. Økningsomfanget er imidlertid i stor grad avhengig av medlemsskapsinteressen i 
det russiske markedet og utviklingen av norsk-russisk næringssamarbeid generelt. 
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2.2 Øvrige samarbeidsaktiviteter med russiske kamre for handel og industri 
 
2.2.1 Samarbeidsavtaler med russiske handelskamre 
 
I 2004 inngikk NRHK en avtale med Russlands Kammer for Handel og Industri (RCCI) som 
ledes av tidligere statsminister Jevgenij Primakov. I løpet av 2005 er ble avtalen gitt innhold 
blant annet ved undertegning av en særskilt avtale om markedsføring av kamrenes tjenester til 
norske bedrifter i samband med aktiviteter i det russiske markedet. NRHK tilbyr således 
markedsføringsadgang av medlemsprodukter og tjenester til mer enn 30 000 medlemmer i det 
russiske handelskammeret. 
 
I 2005-2006 ble det inngått en samarbeidsavtale med Moskva bys Kammer for Handel og 
Industri, Leningrad Fylkes Kammer for Handel og Industri og det Nordlige Kammer for Handel 
og Industri i Murmansk. Høsten 2006 ble det undertegnet en samarbeidsavtale med 
Handelskammeret for Handel og Industri i St. Petersburg byfylke i samband med Guvernør 
Matvienkos besøk til Oslo i november 2006. Det ble også undertegnet en samarbeidsavtale 
med den Karelske Republikks Kammer for Handel og Industri, og på foråret 2007 med 
Kaliningrad Kammer for Handel og Industri.  
 
Norsk-Russisk Handelskammer har med dette tilrettelagt samarbeidsavtaler for 
medlemsbedrifter i de mest sentrale geografiske nærområder av Russland som omfatter 50 
mill innbyggere. NRHK vil i løpet av 2007 og årene fremover fylle avtalene med ytterligere 
innhold. Det vil dessuten bli videreført samtaler med andre russiske handelskamre om 
konkretisering og utveksling av forretningsdelegasjoner og informasjoner.  
NRHK anser at disse avtalene vil være viktige for medlemmene og deres mulighet for bistand i 
Russland. 
 
2.2.2 Hospiteringsprogram for ansatte i russiske handelskamre 
   
Stadig flere byer utenom Moskva, er blitt interessante å oppsøke i en kommersiell 
sammenheng. NRHK har derfor lagt til rette for intensivert kompetanseheving av rådgiverne 
for russisk industri, - de ansatte i russiske handelskamre. I alle russiske fylker finnes ett eller 
flere russiske handelskamre (173 pt totalt i føderasjonen) som er innstilt på å understøtte 
utenlandsk industri, herunder norsk, i sitt geografiske ansvarsområde. 
  
Ved økt innblikk i norsk økonomi, mottak av kunnskaper om norsk nærings - og samfunnsliv, 
herunder om norske leveransemuligheter, vil disse hospitantene etter hvert utgjøre solide 
Norgesorienterte aktører for NRHKs medlemmer og norsk industri generelt. Samtidig kan 
hospitantene promotere forretningsmulighetene i sin egen region igjennom møter med norsk 
industri og ved foredrag om aktuelt fylke. NRHKs medlemmer oppnår således direkte 
samarbeidskontakter i regioner og områder hvor det offentlige Norge ikke har rådgivings- 
kontorer. 
 
Hospiteringsordningen omfatter 4 personer pr år og hvor en tredjedel av oppholdet er i Nord- 
Norge. To av de fire representantene kommer fra kamre i russisk del av Barentsregionen. 
 
Prosjektet er i 2006 samfinansiert vha. midler fra Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet 
og SIVA. 
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2.2.3 Etablering av en ”Næringskomité Norge-Russland” i Moskva Bys Kammer for Handel og 
Industri 
 
Den senere tid er det oppstått problemer i forbindelse med utøvelse av handel mellom Norge 
og Russland innen fødevaresektor. Samtidig er det russiske megamarkedet i den russiske 
hovedstaden i begrenset grad utnyttet fra norsk side. I løpet av 2006 har NRHK derfor drøftet 
ulike tiltak med representanter for Moskva Kammer for Handel og Industri for fremme av 
samhandelen og løsning av evt. problemer i handelen mellom Moskva Byfylke og Norge på et 
tidligere stadium.  
 
Det er fra russisk side foreslått etablert en Næringskomité for norsk og russisk næringsliv 
underlagt Moskva Kammer for Handel og Industri. Komiteen vil ha både norske og russiske 
bedrifter som medlemmer. NRHKs representant i Moskva er utnevnt til å være formann i 
Komiteen. Komiteen skal komme i drift i løpet av 2007, noe som gir NRHKs representant god 
adgang til sentrale beslutningsaktører på myndighetsnivå i Moskva til nytte for medlemmene i 
NRHK. 
 
2.2.4 Forberedende arbeider omkring etablering av et Match Making Program (MMP) på 
Russland i samvirke med bla. russiske kamre for handel og industri 
 
For å forsere arbeidet med etablering av direkte B2B kontakter mellom russiske og norske 
bedrifter, oppfordret NRHK i april 2005 Stortingets utenrikskomité - i samband med høringer 
om Nordområdemeldingen i Komiteen - om å iverksette et Match Making Program på 
Russland. NRHK tok kontakt med flere institusjoner for oppfølging av forslaget, men disse 
hadde fokus kun mot olje - og gassektorsamarbeide.  
 
NRHK og Narvik Høyskole samt Nordland fylke har imidlertid igangsatt et forprosjekt med 
formål å utvikle et MMP i en bredere sektormessig sammenheng mot det nordvestlige distrikt i 
Russland og i et nært samvirke bla. med russiske handelskamre i regionen. Forprosjektet 
avsluttes i juni 2007. NRHKs medlemmer skal kunne ta del i et evt. senere MMP.  
 
2.2.5 Forberedende arbeider omkring tilrettelegging av årlige Norsk-Russiske 
Handelskammerkonferanser 
 
I dag er det mye som gjøres av det offentlige Norge og Russland i forhold til utviklingen av 
våre næringsrelasjoner, og ofte blir næringslivets meninger etterlyst i mange sammenhenger. 
Norsk-Russisk Handelskammer har i samtaler med representanter for flere russiske 
handelskamre drøftet behovet for bedre direkte kontakter mellom næringslivets aktører og 
rådgivere i den bilaterale samhandelen. Dette for å oppnå økt innsikt i hverandres oppfatning 
av ulike problemstillinger, drøfting av utfordringer i samhandelen, utvikling av forretnings- 
muligheter i de bilaterale næringsrelasjonene mv. 
 
NRHK mener at et direkte og nært engasjement mellom rådgiverne for norsk industri og 
russiske kollegaer bør kunne være nyttig. Resultater fra drøftingene formidles til de to 
landenes myndigheter som også arbeider for økt næringsutvikling. Formålet er derfor å legge 
til rette for en pilotkonferanse for Handelskamre i Norge og i det nordvestlige distrikt i 
Russland i 2007. Resultatene fra drøftingene skal være med på å bidra til forbedring av ulike 
flaskehalser i vår samhandel, samt på mellomlang sikt å bidra til økt B2B samarbeide mellom 
Norge og det nordvestlige distrikt i Russland.  
 
Utenriksdepartementet og Sparebanken Nord-Norge har allerede gitt sine positive tilsagn til 
prosjektet. Det arbeides med å få på plass full finansiering. 
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2.3 Etablering av et Grunnfond i NRHK 
 
NRHKs er en ikke-profittbasert medlemsforening hvor inntekter i hovedsak kommer fra 
kontingenter. I tillegg kommer inntekter fra realisering av prosjekter, seminarer, kurs og noe 
tjenestesalg.  
 
For å etablere en mer permanent stabil utviklings- og finansieringsbase for kammeret, vedtok 
styret å etablere et Grunnfond som har som mål å oppnå en finansiell basis på 5 mill NOK 
innen utgangen av 2007.  
 
Hovedformålet med fondet er:  
 

• At midlene skal anvendes til å oppnå de fastsatte mål i foreningen 
• At midlene skal bidra til langsiktig finansiering for utvikling av NRHKs produkter  
      og tjenester  
• At midlene skal bidra til å gi sikkerhet for lønnsutbetalinger til ansatte  
 

Et særskilt regelverk for fondet er utarbeidet og blant annet fastslår at midler i hovedsak skal 
fungere som såkornmidler til prosjekter som kan gi NRHK økte inntekter på sikt. Kun styret i 
NRHK kan gjøre vedtak om bevilgninger fra fondet. 
  
I løpet av 2006 mottok NRHK bidrag til Grunnfondet på totalt NOK 2 250 000, med 
innbetalinger i 2006 på totalt NOK 1 100 000. Resterende beløp innbetales i 2007. 

 
Kommiterte bidragsytere til NRHKs Grunnfond i 2006 var: 
 

• Telenor            
• DnB NOR 
• A-pressen 
• Kverneland 
• Sparebank 1 Gruppen 

 
Noen av de andre potensielle bidragsyterne hadde behov for lengre behandlingstid, og det 
arbeides med å oppnå de fastsatte mål på 5 mill NOK i løpet av 2007. 
 
 
2.4 Myndighetskontakter 
 
Norsk-Russisk Handelskammer har i løpet av 2006 deltatt i flere møter i det norske 
utenriksdepartementet vedrørende Nordområdene, møter om utvikling av samhandelen og 
deltatt som eksperter enten ved administrasjonen eller ved representanter fra styret i 
foreningen. I tillegg har kammeret god kontakt med Nærings- og Handelsdepartementet og har 
også hatt et par møter med ledelsen i departementet.  
 
Ledelsen i Kammeret mottar dessuten invitasjoner i samband med offentlige arrangementer 
og registrerer både i ord og handling at norske myndigheter setter pris på foreningens arbeid 
for å oppnå økt handel mellom Norge og Russland. Også NRHKs representant i Moskva har 
jevnlige møter med ulike representanter for russiske relevante myndigheter i Moskva, Moskva 
fylke og den norske ambassaden. 
 
I 2006 fant det sted ambassadørskifte ved ambassaden for den Russiske Føderasjonen i 
Norge. I denne sammenheng har NRHK hatt flere møter med ambassadør Andreev om ulike 
saker som opptar styret og medlemmene i Kammeret. Tilsvarende er det jevnlig møter med 
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ambassadør Nordsletten ved den norske ambassaden i Moskva samt også med Norges 
generalkonsuler i St. Petersburg og Murmansk. 
 
I 2006 har representanter for styret og administrasjonen i NRHK representert NRHK ved 
forskjellige nasjonale tilstelninger og minnemarkeringer ved den russiske ambassaden og 
handelsrepresentasjonen i Oslo. NRHKs representant i Moskva har ved ulike anledninger 
deltatt i tilsvarende markeringer ved den norske ambassaden i Moskva. Siden oppstarten har 
Kammeret også arrangert medlemsmøter i den russiske ambassaden, noe medlemmene 
verdsetter.  
 
Norsk-Russisk Handelskammer har i løpet av 2006 dessuten deltatt i markeringer av to nye 
bilaterale handelskamre i Norge, - det Norsk-Kinesiske Handelskammer og det Norsk-Indiske 
Handelskammer. Antallet bilaterale handelskamre i Norge vokser således årlig og nye 
samarbeidsformer utvikles i en bilateral kontekst. 
 
3.0 Styre-, komité og rådsmøter i NRHK 
 
3.1 Styremøter i 2006 
 
I samband med ordinære utskiftninger i styret under fjorårets årsmøte, fikk styret følgende 
sammensetning: 
 

• Thomas G. Michelet, Partner, Advokatfirmaet Selmer, styreleder 
• Reidar Karlsen, Konserndirektør, A-pressen, nestleder  
• Henrik Torgersen, Konserndirektør, Telenor, styremedlem 
• Tellef K. Tellefsen, Assisterende direktør, Eksportfinans, styremedlem 
• Torger Baardseth, Direktør, DnV, styremedlem 
• Svein Ruud, Direktør, Troika Seafood, styremedlem 
• Erik Welle-Watne, Direktør, Innovasjon Norge, styremedlem 
• Ingelill Jacobsen, Markedssjef Russland og Ukraina, Eksportutvalget for fisk, 

styremedlem 
• Stanislav Kostjashkin, Direktør, Continent Express, Moskva, styremedlem 

 
Styret i NRHK har avholdt seks styremøter i rapportperioden. 
 
3.2 Komitémøter i 2006 
 
3.2.1 Møter i Næringskomiteen 
 
Styret vedtok ultimo 2005 etablering av en Næringskomité i NRHK. Næringskomiteen 
konstituerte seg på nyåret i 2006 med konserndirektør Reidar Karlsen i A-pressen som leder 
av komiteen.  
 
Komiteen har etter dette hatt følgende medlemmer:  
 

• Reidar Karlsen, Konserndirektør, A-pressen, leder 
• Henrik Torgersen, Konserndirektør, Telenor, medlem 
• Svein Ruud, Direktør, Troika Seafood, medlem 
• Jørgen Lund, Direktør, Norges Varemesse, medlem 
• Asbjørn Eikeland, Sekretariatsleder, Norsk Investorforum, medlem 
• Rune Rafaelsen, Daglig leder, Barentssekretariatet, observatør 
• Ottar Hermansen, Seniorrådgiver, Innovasjon Norge, observatør 
• Jarle Forbord, daglig leder NRHK 
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Komiteen hadde i 2006 to møter. Hovedfokus ble rettet mot etablering av en mer permanent 
finansiering av Kammeret, og hvor oppfølging i denne sammenheng ble gitt til 
enkeltmedlemmer i styret og komiteen. Arbeidet tok lengre tid enn forventet, men ved 
utgangen av 2006 var Grunnfondet etablert. Komiteen vil i 2007 engasjere seg i videre 
oppfølging av innbetalinger til fondet samt annet bedriftsrettet arbeide for utvikling av 
næringsrelasjonene. 
 
3.2.2 Møter i Komiteen for Kultur og sosiale arrangementer 
 
Komiteens medlemmer har i 2006 bestått av følgende personer. 
 

• Irina Nikolskaja Roddvik, PR-direktør, Telenor, leder 
• Kjell Lund, direktør, DnB NOR, nestleder 
• Katerina Smetanina, informasjonsrådgiver NRHK 
• Jarle Forbord, daglig leder NRHK 

 
Komiteen hadde i 2006 fire møter og tilrettela bla. det tradisjonelle julemøtet i Telenors lokaler 
i desember 2006. I tillegg deltok komiteens medlemmer både som idegivere og 
foredragsholdere i NRHKs første seminar om russisk kultur som ble besøkt av et tredvetalls 
deltakere. Komiteen vedtok også å flytte det årlige sommerparty arrangementet til Moskva i 
2007 ettersom mange av NRHKs medlemmer er lokalisert i Moskva og mange medlemmer 
ellers har jevnlige forretningsbesøk i hovedstaden. 
 
Under medlemsmøter er det ellers gitt informasjon om russiske kulturtilbud i Oslo-regionen 
ved leder av Komiteen for kultur og sosiale tiltak. 
 
I løpet av 2006 lanserte dessuten Kammerets informasjonsrådgiver sin bok ”Russland og 
russere” som gir nykommere til markedet, men også erfarne aktører, en god introduksjon til 
Russland og nabofolket i øst. 
 
NRHK har forøvrig hatt samtaler med potensielle samarbeidspartnere om andre informasjons- 
og kompetansehevende tiltak av liknende karakter som forhåpentligvis kan lanseres i 2007 – 
2008. 
  
I samband med årets julemøte introduserte Komiteen også en ordning med utdeling av 
utmerkelser i foreningens regi. Tre utmerkelseskategorier ble introdusert i 2006 i relasjon til 
Kammerets formål om økt handel og næringsutvikling mellom Norge og Russland. 
 
Årets Bedriftsinitiativpris ble tildelt Norwegian Air Shuttle AS som på en forbilledlig måte 
realiserte en direkte flyrute mellom Oslo og St. Petersburg i april 2006 og som i løpet av året 
befraktet om lag 18 0000 passasjerer.  
 
Årets Etablererpris ble tildelt til Selmer DA, Acergy ASA og NRHK som alle åpnet kontor i 
Moskva. 
 
Årets Kulturinitiativpris ble tildelt informasjonsrådgiver Katerina Smetanina i NRHK for 
hennes ferske bok ” Russland og russere”. 
 
Flere utmerkelseskategorier vil bli vurdert i 2007 og hvor medlemmene vil kunne fremme 
forslag på verdige bedrifter, institusjoner og individuelle personer. 
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3.3 Møter i Rådet  
 
Styret i NRHK vedtok i 2005 etablering av et Råd i NRHK bestående av medlemmer i 
nåværende eller tidligere ledende posisjoner i norske selskap med lang erfaring fra handel 
med og investeringer i Russland.  
 
Rådsmedlemmenes hovedoppgave er å opptre som ambassadører for handelskammeret i 
forskjellige sammenhenger, samt bidra med egen ekspertise og kunnskap i samband med 
behandling av ulike spørsmål i foreningens valgte fora. 
 
I 2005 ble følgende personer oppnevnt som medlemmer av Rådet i Norsk - Russisk 
Handelskammer: 
 

• Tormod Hermansen, Oslo  
• Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla, Oslo 
• Johan P. Barlindhaug, Tromsø 
• Birger Steen, Microsoft Russland, Moskva 
 

I løpet av 2006 ble det avholdt ett Rådsmøte. Det ble herunder diskutert hvordan Rådet best 
kan nyttiggjøres av både styret og administrasjonen i NRHK. Det ble besluttet å legge til rette 
for en bredere diskusjon om Rådet og dets funksjon i løpet av første halvår 2007. 
 
 
4.0 Administrative forhold 
 
4.1 Personell  
 
NRHK har i dag to ansatte ved hovedkontoret, daglig leder Jarle Forbord og  
informasjonsrådgiver Katerina Smetanina. I januar 2006 ble informasjonsdirektør Vladimir 
Bagreev engasjert i en fulltidsstiling som leder av NRHKs Representasjonskontor i Moskva.   
 
Det er for øvrig et nært samarbeid mellom administrasjonen og medlemmer av styret, komiteer 
og enkeltmedlemmer i foreningen. 
 
 
4.2 Arbeidsmiljø 
 
Styrets inntrykk er at arbeidsmiljøet er godt, at aktiviteten ikke forurenser ytre miljøer og at 
likestillingsforhold er godt ivaretatt ved at kvinner utgjør en tredjedel av arbeidsstyrken. 
 
 
5.0 Resultatregnskap for 2006 
 
Resultatregnskapet for 2006 viser et resultat på -314 311. Årsaken til det negative resultatet 
fremkommer i første rekke pga periodisering av gitte prosjekttilsagn i 2006, at et medlem i 
stedet for å være sektorsponsor ytet bidrag til Grunnfondet, samt ekstrakostnader i samband 
med etablering av kontor i Moskva. For første gang siden oppstart av virksomheten har NRHK 
positiv egenkapital. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3A bekrefter styret at forutsetningene om fortsatt drift er 
til stede. Det er samtidig styrets og administrasjonens mål å øke inntektene for å videreutvikle 
tilbudene til medlemsbedriftene.  
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Resultatregnskap 
 Note  2006   2005  

Driftsinntekter 
Kontingentinntekt   1 152 800   626 700  
Tilskudd 5  484 100   420 000  
Annen driftsinntekt 7  732 124   320 050  
Sum driftsinntekter   2 369 024   1 366 750  

Driftskostnader 
Lønnskostnad 3  1 397 368   904 696  
Annen driftskostnad   1 269 140   440 914  
Sum driftskostnader   2 666 508   1 345 610  

Driftsresultat   -297 484   21 140  

Finansinntekter og finanskostnader 
Renteinntekt   777   87  
Rentekostnader   17 398   11 842  
Annen finanskostnad   206   0  
Netto finansposter    -16 827   -11 755  

Årsresultat   -314 311   9 385  
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Balanse pr. 31. desember  
 Note  2006   2005  

Omløpsmidler 

Fordringer 
Kundefordringer   100 580   56 415  
Andre fordringer   218 060   320 782  
Sum fordringer   318 640   377 197  
 
Betalingsmidler 2  1 177 296   176 559  

Sum omløpsmidler   1 495 936   553 756  

Sum eiendeler   1 495 936   553 756  
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Balanse pr. 31. desember  
 Note  2006   2005  

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 
Grunnfond 4  1 100 000   0  

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 4  -460 421   -146 110  
 
Sum egenkapital   639 579   -146 110  

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld   6 418   2 646  
Skyldige offentlige avgifter   135 305   79 658  
Annen kortsiktig gjeld   714 634   617 562  
Sum kortsiktig gjeld   856 357   699 866  

Sum egenkapital og gjeld   1 495 936   553 756  

31. desember 2006 
26. april 2007 
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Note 1 – Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 

Salgsinntekter  
Kontingentinntekter inntektsføres i den periode de opptjenes. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres 
som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene  

Vurdering og klassifisering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap. 

Offentlige tilskudd 
Tilskudd som mottas til dekning av kostnader resultatføres i takt med kostnader. 
 

Note 2 – Bankinnskudd 

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med 57 559 per 31.12.2006.  

Kr. 1 100 000 er satt på egen bankkonto og disponeres i henhold til retningslinjer for Grunnfondet 
vedtatt av styret. 

Note 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

  2006   2005  
Lønnskostnader   

Lønninger  1 186 017   782 715  
Arbeidsgiveravgift  165 871   114 211  
Pensjonskostnader  37 354   0  
Andre ytelser  8 126   7 770  

Sum  1 397 368   904 696  

Gjennomsnittlig antall årsverk  2   1,5  
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Godtgjørelser Lønn Pensjons- 
utgifter 

Andre 
godtgjørelser 

Daglig leder  718 890   14 378   8 784  

Revisor 

Honorar for revisjon av årsregnskapet 2006 utgjør kr. 24 000. Beløp er eksklusiv mva.  

Note 4 - Egenkapital 

 Sum 

Egenkapital 01.01.2006  -146 110  
Innskutt grunnfond  1 100 000  
Årsresultat  -314 311  

Egenkapital 31.12.2006  639 579  
 

Note 5 - Offentlige tilskudd 

Prosjekt 1: I forbindelse med prosjekt "Utvikling av samvirkerelasjoner mellom Norsk-russisk 
handelskammer og handelskamre i Russland" har handelskammeret fått bevilget kr 190 000 fra 
Barents sekretariatet, 190 000 fra Utenriksdepartementet og 50 000 fra SIVA til dekning av 
kostnader. Pr 31.12.2006 har handelskammeret hatt kostnader på kr 315 375 som tilsvarer ca 
73% av total bevilgning. Inntekter er resultatført i regnskapsåret 2006 tilsvarende påløpte 
kostnader på prosjektet.  
  31.12.2006     

Tilskudd  315 375     
Kostnader  315 375   
Resultat 0  

Prosjekt 2: Handelskammeret har fått bevilget kr 230 000 fra Utenriksdepartementet til dekning av 
kostnader på prosjektet ”Kompetansehevende tiltak” knyttet til utvikling av samarbeid mellom 
handelskamre i Norge og Russland. Pr 31.12.2006 har handelskammeret hatt kostnader på kr 68 
725 som tilsvarer ca 30 % av total bevilgning. Inntekter er resultatført i regnskapsåret 2006 
tilsvarende påløpte kostnader på prosjektet. 
  31.12.2006     

Tilskudd  68 725   
Kostnader  68 725     
Resultat 0  

Note 6 - Pensjon 

Foretaket er underlagt plikt om obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene som Norsk-russisk handelskammer BA har 
inngått oppfyller minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
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Note 7 – Annen driftsinntekt 

  2006   2005  
Sponsorinntekter 160 000 158 000 
Seminarinntekter 306 931 103 170 
Honorarinntekter          183 137 30 000 
Andre inntekter            82 055            28 880 

Sum  732 124   320 050  
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