
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

5. oktober 2017 Egil Stokken 

 

Tilstede: 14 medlemmer. 

President Ola ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder, Nikolai Boye, 
regiondirektør i NHO Telemark.  

 Han innledet videre med dagen i dag, 5. oktober, som er Verdens lærerdag. UNESCO 
markerer dagen for læring og undervisning. 

 Navnedag i dag: Brynjar, Boye og Bo 

 Hva har skjedd opp i gjennom historien på dagen i dag: 

 2000: Slobodan Milosevic gikk av som president i Serbia. 

 1989: Dalai Lama ble tildelt Nobels fredspris. 

 1983: Det ble offentliggjort at Lech Walesa fikk Nobels fredspris. 

 1975: IRA bombet i Guildford i England. Fem omkom, over hundre ble skadet. 

 1962: The Beatles' første single, «Love me do», kom ut. 

 1962: Den første James Bond-filmen, «Dr. No», hadde première. 

 1946: Island inngikk avtale med USA om baser på Keflavik. 

 1931: Den første non-stop flyturen over Stillehavet ble avsluttet. 

 1919: Norge innførte alkoholforbud etter folkeavstemning. 

 1908: Bulgaria ble selvstendig. 

 1789: 6000 kvinner gikk til Versailles under parolen «Brød til Paris». 

 Og han avsluttet med sitater for dagen: 

 Jeg har aldri latt skolegangen påvirke utdannelsen min. (Mark Twain) 

 Å undervise er å lære to ganger. (Joseph Joubert) 

Deretter fortsatte Svein Tore med 3 minuttene, ikke overaskende med en historie fra Afrika og 
Lusaka. Der arbeidet og levde en nordmann, med kallenavnet «Vikingen», glade dager. Når han 
tok inn på hotell var det ikke for en natt, nei da, han ble gjerne en hel måned, så også denne 
gangen. Men nå var han så uheldig å miste passet. Han gikk derfor til ambassaden for å skaffe 
seg et nytt. Der måtte han vente lenge og lengre enn langt, til han tilslutt opplyste personalet 
om at han hadde møte med ambassadøren. «Vikingen» var blitt både trett og kanskje litt 
forbannet av ventingen, og da ambassadøren endelig kom, sa han: «Jeg regner med at du følger 
med på den rivende utviklingen innenfor medisinen og spesielt kirurgien, med alle 
nyvinningene.» Ambassadøren nikket, og «Vikingen» fortsatte: «I Danmark mistet en bokser 
armen og fikk sydd på en kunstig arm og han bokser fremdeles.  I Sverige mistet en fotballspiller 
benet, fikk satt på et kunstig ben, og spiller i dag like godt som tidligere.  I Norge mistet en 
mann hodet, og fikk satt på et trehode, og i dag er han ambassadør i Lusaka.» 

 

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Telemark/
http://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-laererdag
http://en.unesco.org/themes/teachers/world-teachers-day


Deretter fortsatte kveldens foredragsholder, Nikolai 
Boye, med en meget interessant presentasjon av 
NHO Telemark med hovedfokusområder. Ikke minst 
var det interessant å høre om den positive utviklingen 
for næringslivet i fylket og samfunnsbidraget fra 
dette.  

Litt om NHO Telemark:  

 3 ansatte 

 870 medlemsbedrifter 

 14 900 årsverk 

 6 samarbeidsbanker 

NHO-kontoret er samlokalisert med 10 opplæringskontorer og 3 bransjeforeninger på 
Klosterøya i Skien. 

Boye fortsatte engasjerende videre, kort oppsummert i følgende punkter: 

 Positiv utvikling for fylket – jobbskaping en av de viktigste oppgavene.  

 De viktigste landsforeningene i NHO Telemark er: 
o Norsk Industri – 124 medlemmer og 6 041 årsverk 
o Reiseliv Sør-Norge – 127 medlemmer og 917 årsverk 
o Byggenæringens landsforening (BNL) – 178 medlemmer og 2 156 årsverk 
o NHO Service – 108 medlemmer og 1 209 årsverk 

 NHOs syn/anbefalinger for norsk økonomi: 
o  Nedskalere velferd, med mer brukerbetaling 
o  Effektivisering 
o   Øke skattene  
o   Øke verdiskapingen 

 Markedssituasjonen per 3. kvartal 2017 er positiv, og gir positive signaler for fremtiden 

 Boligbygging: Igangsatte boliger viser positiv utvikling – næringsbygg viser også en 
positiv utvikling 

 Telemark har prosentvis flere ansatte i offentligsektor – 41 % mot resten av landets 
36 %. 

Boye trakk videre frem interessante eksempler på byggeaktiviteten i Telemark, både 
boliger, næringseiendommer og infrastruktur. Aldri tidligere har det blitt investert mer på 
disse områdene enn i 2017.  

Han fremhevet også det gode samarbeidet i fylket, men etterlyste et tettere samarbeid 
mellom Høgskolen (HSN) og næringslivet. 

Avslutningsvis pekte Boye på viktigheten av etablering av flere næringshager, bedre 
samarbeid mellom by og land, et næringsliv som tør tenke nytt, og enighet om sentrale 
samferdselsløsninger. Manglende samarbeid mellom regioner og kommuner kan være en 
hindring for utvikling. 

Udekket kompetansebehov: 6 av 10 bedrifter har udekket kompetansebehov, spesielt innen 
yrkesfaglig opplæring (fagbrev, svennebrev). 

Mange stilte gode spørsmål, og fikk gode svar. Det var tydelig at dette var et foredrag som 
interesserte!  

 

Presidentene takket behørig, og overrakte Boye en «Ulefossdame». 

Nikolai Boye 

https://www.usn.no/

