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selskaper har benyttet seg av

våre oppdragstjenester,

inkludert         som en del av

den offentlige konsesjonen med

Business France i Frankrike
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2019 I  TALL
ET REKORDÅR:

tjenester til bedrifter195

selskaper har dratt nytte av

våre back office-tjenester

og etableringstjenester

37

bedrifter deltok på våre

Learning Expeditions under

termaene: dekarbonisasjon,

kunstig intelligens og

innovasjon

118

personer deltok på våre

Fransk-Norske

100-årsjubileumsdager under

temaet "Sustainable Future"

220
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A -  ORGANISASJON

Fransk-Norsk Handelskammers Oslo-kontor har hatt 2 styremøter i løpet av året 2019, den 7. mars

og den 7. november.

 

Under Generalforsamlingen 2019 ble Sindre Walderhaug gjenvalgt til President for CCFN, Claudine

Smith ble gjenvalgt til visepresident og Anne Aftret kasserer for Oslo-kontoret.

Oslo-kontoret har i 2019 hatt 4 ansatte; direktør, prosjektansvarlig, administrasjonsansvarlig og 1

”VIE” fra januar 2018. 3 praktikanter ble rekruttert for å hjelpe teamet. Etter nedleggelsen av

Business France i Norge ønsket CCFN-teamet Mathilde Heggelund velkommen i en overgangsperiode

fra begynnelsen av januar 2019 som en del av den offentlige konsesjonen med Frankrike.

1)  STYRET I  OSLO

2)  MIDLER

2.1. PERSONALE

2.2. LOKALER

2.3. UTSTYR

CCFNs Oslokontor har siden januar 2013 holdt til i Oscars gate 27. Oslo-kontoret leier 3 kontorer og

fremleier kontorplasser til franske bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge.

I året 2019 ble det foretatt noen IT-investeringer, samt kjøp av kontormøbler og en skriver mens

budsjettet ble nøye respektert.
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B -  AKTIVITETER

I samarbeid med Paris-kontoret har CCFN i 2019 utgitt 2 nyhetsbrev France Norway Express.

I 2019 brukte vi mye tid på å utvikle vår hjemmeside og våre sosiale nettverk: LinkedIn, Twitter og

Facebook.

1)  PUBLIKASJONER

NETTSIDEN

CCFNs Oslo-kontor opprettet i løpet av 2009 den kommersielle filialen sin, CCFN Services AS.

Filialen utfører alle bedriftstjenestene som tidligere ble utført av CCFN.

2)  BEDRIFTSTJENESTER

5

Fransk-Norsk Handelskammer ble i 2019 den eksklusive representanten

for Team France Export I Norge. CCFN vant det offentlige

konsesjonstilbudet som ble lansert av Business France og ble dermed fra

1.januar 2019 hovedkanalen for all utenrikshandel fra Frankrike til Norge.



arrangementer i 2019 derav den

Fransk-Norske Dagen under temaet

”Sustainable Future”, samt

organisering av et møte før

gallamiddagen om Attraktivitet i

samarbeid med den franske

ambassaden og Business France.

B -  AKTIVITETER

I  2019

tjenester til franske bedrifter195

av disse som en del av våre

bedriftstjenester med bl.a. utvikling

av distribusjonskanaler,

kontorplasser i lokalene våre,

coaching, administrasjon av lønn,

momsrepresentasjon, ...

75

som en del av tjenestene til "Team

France Export"
38

24
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For å imøtekomme den store forespørselen og utvide våre etableringstjenester, har Oslo-kontoret i

2019 fortsatt med å utvikle sin inkubatortjeneste for bedrifter. 4 bedrifter har dratt nytte av disse

tjenestene i 2019: Estimages, EJ Picardie, IBS og Salveo.

 

Flere Learning Expeditions (LEX) ble organisert i 2019, inkludert én på vegne av BNP Paribas.

En LEX om temaet “Dekarbonisasjon” ble arrangert i Oslo i februar i samarbeid med BNP Paribas.

Over 80 selskaper deltok.

En LEX om temaet Innovasjon ble organisert for en delegasjon av senior EDF-representanter

i november i Oslo.

 

For å fremme forretningsmuligheter i det norske markedet var CCFN-teamet vertskap for flere

informasjonsdager i Frankrike i 2019.

In February 2019 BNP Paribas Fortis (BNP) has invited over 80 clients in Oslo for a

learning expedition on climate change and decarbonisation strategies. It has been a

pleasure to collaborate with the French-Norwegian Chamber of Commerce (CCFN), and

rely on their expertise, professionalism and local network to build our programme.

Achieving the transition to a low carbon economy will require collaboration between

corporates, banks and institutions, we believe BNP and CCFN set an example.

 

Guy Pollentier, leder for bærekraftig forretningskompetansesenter, BNP Paribas Fortis

B -  AKTIVITETER

2)  BEDRIFTSTJENESTER

VITNESBYRD:
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Infratek Norge (Vinci

Energies)

Total E&P Norge

Capgemini Norge 

Citroën

Nexans

Finansiering av norsk industri (Yara og Hydro) av fransk privat kapital

Det hemmelige oppdraget til Jacques Allier (Paribas og styreformann for CCFN) i 1940 for å

fjerne tungtvannsbestandene fra Norge

Bilateralt samarbeid var med på å grunnlegge utnyttelsen av hydrokarboner på 1960-tallet

De neste kapitlene (Klima, kunstig intelligens) vi sammen skal bygge for en bærekraftig fremtid

Det ble spesielt lagt vekt på ekstern kommunikasjon av dette temaet og verdiene til CCFN:

Cooperation, Transformation and Sustainability. En serie på fire kortfilmer ble produsert for å gjengi

historien til CCFN ved å fremheve viktige hendelser og sterke symboler på bilateralt samarbeid:

 

 

B -  AKTIVITETER

Oslokontoret hadde 121 medlemmer på slutten av 2019 (utenom Young Chamber Oslo) derav 18

Premium medlemmer. CCFN fikk 26 nye medlemmer i løpet av året, og medlemskontingentene ble

satt noe opp i 2019.

Året 2019 ble markert av feiringen av hundreårsdagen

til CCFN. Et utvalg av flere medlemmer og

samarbeidspartnere hadde allerede i begynnelsen av

2018 startet planleggingen av denne begivenheten.

Det valgte konseptet var å fokusere på digital

kommunikasjon og en serie hendelser rundt temaet

"Let’s build a sustainable future, together".

3)  MEDLEMSAKTIVITETER

3.2. MEDLEMSAKTIVITETER

3.1. MEDLEMMER

I 2019 hadde CCFN følgende 18 støttemedlemmer:

Air France KLM 

BI Norw. Business

School

BNP Paribas 

Brækhus 

ENGIE E&P Norge

Peugeot Norge 

Vinci Concessions

Air Liquide

Bureau Veritas

Norway

Schneider Electric

Norge

Equinor 

SopraSteria

TechnipFMC
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"Atelier Emploi", Oslo
 
Taste of France, Oslo
 
CCFNs deltakelse i ”Holmenkollstafetten” med flere medlemmer
 
Premium medlemmers middag, Résidence de France
 
Fransk piknik i Frognerparken med UFEN
 
Kino: filmen "Battle of Heavy Water", Oslo Cinematheque
 
Fransk-Norsk 100 årsjubileum, Forum "Sustainable Future"
 
Mission Cleantech, Oslo
 
Entreprenørskapsseminar med UFEN
 
Learning Expedition "Innovation", Oslo, EDF “Business Expedition”
 
Beaujolais Nouveau, Oslo
 
Juletreff 2019, Résidence de France

30. Jan
 
21. Mars
 
11. Mai
             
14. Mai
        
6. Juni
     
17. Sep
 
19-20 Sep
 
20. Sep
 
30. Okt
 
6. Nov
 
21. Nov
 
4. Des

B -  AKTIVITETER

CCFN kunne tilby medlemmene følgende events:

3)  MEDLEMSAKTIVITETER

3.2. MEDLEMSAKTIVITETER

Centenary Gala Diner

Premium medlemmera middag, Résidence de France Fransk-Norsk 100 årsjubileum, Forum "Sustainable Future"

Beaujolais Nouveau, Oslo

Aktiviteter i Young Chamber Oslo (YCO): 10 arrangementer - et Afterwork i måneden.



Mål:

CCFNs Komitéer

Blue Growth Komité

Art de Vivre komité

Representerte selskaper: Equinor, Total, Aker Solutions,

TechnipFMC, Schneider Electric, Bureau Veritas, NORWEP,

Energy Valley...

 

Bedrifter / organisasjoner som er representert: Schneider Electric,

Norsk Industri, Nexans, Equinor, TechnipFMC, Bureau Veritas…

 

Representerte selskaper: Pernod Ricard, Confecta, Olivenlunden,

Atout Frankrike, Sarrazac ...

I 2019 ledet vi flere komiteer for å dra nytte av ekspertisen til et

utvalg administratorer og medlemmer av CCFN for å forbedre

tjenestene våre og starte nye prosjekter. Disse komiteene gjør

administrasjonen av CCFN mer bevisst på nyheter innen

strategiske sektorer, prioriterte akser når det gjelder bilateralt

samarbeid og dra fordel av ekspertanbefalinger om organisering av

arrangementer / prosjekter:

B -  AKTIVITETER

3)  MEDLEMSAKTIVITETER

CCFNs KOMITÉER

fremme utveksling, utvikle partnerskap

mellom medlemmene, forbedre organisering

av arrangementer (French rentrée, Fransk-

Norsk Dag...)

100 årskomité 

Kommunikasjonskomite

Andre komitéer:
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2019 var et eksepsjonelt år for CCFN. Hundreårsfeiringen ble en suksess. Vi var i stand til å forbinde

og knytte det meste av nettverket vårt sammen rundt denne feiringen. Vi har kunnet kommunisere

med et utvalg samarbeidspartnere om styrken i det bilaterale samarbeidet de siste årene, men også

om potensialet i årene fremover.

 

2020 startet godt før virksomheten vår ble påvirket av Covid-19-krisen. Vi er imidlertid trygge på det

norske markedets og vårt nettverks styrke til å raskt å lofte seg igjen. Vi fortsetter å innovere med

tanke på arrangementer og tjenester ved å bruke digitale verktøy for best mulig å dekke behovene til

bedriftene under denne krisen.

 

2020 vil være et vanskelig år, men vi er overbevist om at selv om forretningsreiser vil bli dyrere og

mer komplisert, vil det være desto viktigere å kunne stole på pålitelige partnere som CCFN for å

fortsette å utvikle bilateralt samarbeid.

B -  AKTIVITETER

Den 100. generalforsamlingen fant sted i Paris, den 23.mai 2019 med deltagelse av CCFNs

president Sindre Walderhaug.  Årsberetningene og regnskapene for Oslo- og Paris-kontoret for 2018

ble da godkjent.

3)  MEDLEMSAKTIVITETER

3.4. GENERALFORSAMLING

4)  KONKLUSJONER,  FREMTIDSUTSIKTER
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Oscarsgate 27 - 0352, Oslo

(+47) 22 42 57 00

ccfn@ccfn.no

www.ccfn.no

Fransk-Norsk Handelskammer


