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Endring av vedtekter for NHO Vestlandet 

Bakgrunn 

NHO har vært gjennom en regionreform og endret regionstrukturen. Historiske regionale forhold 

medfører at de regionale styrenes rolle i noe grad varierer mellom regionene, både når det gjelder 

det som er formelt fastsatt gjennom vedtekter og det som følger av uformell praksis utviklet i hver 

region gjennom mange år. NHOs ti regionforeninger har i varierende grad egne vedtekter, og 

innholdet i disse varierer for de regioner som har slike.  

Gjennom og etter den siste strukturendringen av NHOs regionkontorer har det vokst frem et behov 

for å tydeliggjøre hvilken formell rolle styrene i regionforeningene har, og hvilke styringsprinsipper 

som gjelder for et regionkontors virksomhet. For å etablere en felles og lik styringsstruktur i og for 

alle regionforeningene, og for å tydeliggjøre de regionale styrenes ansvar og rolle, foreslås følgende: 

• Oppheve regionforeningenes egne vedtekter. 

• Justere og modernisere NHOs vedtekter for regionforeningene, § 2-4. 

• Utarbeide ny veileder for arbeidet i de regionale styrene, og knytte denne opp til vedtektene. 

Vurdering 

Regionforeningene er underlagt NHO-S, og utgjør ikke egne juridiske enheter. Det medfører bl.a. 

at de regionale styrene ikke kan sammenliknes med andre styrer, f.eks. i aksjeselskaper, når det 

gjelder ansvar og rolle. I mange tilfeller, i alle fall formelt, er de regionale styrene mer å anse som 

referansegrupper enn som beslutningsorganer. Samtidig sikrer god involvering av og forankring i 

de regionale styrene nødvendig legitimitet for regionforeningens strategiske så vel som løpende 

næringspolitiske og medlemsrettede arbeid. Balansen mellom det formelle ansvaret og den 

uformelle praksisen bør være tilnærmet lik i alle regioner, og alle regioner bør følge den samme 

styringsstruktur.  

Det er hensiktsmessig å sikre dette gjennom ett sett felles vedtekter for alle regionforeninger. Det 

mest effektive er da å oppheve eksisterende regionale vedtekter og å justere NHOs vedtekter § 2-4 

om regionforeningene. Vedlagte notat beskriver kort regionkontorenes rolle og noen prinsipper for 

innhold i ny § 2-4 og veileder for regionale styrers arbeid, samt et forslag til ny § 2-4 i NHOs 

vedtekter.  

Forslaget er drøftet i alle NHOs regioner, vedtatt i alle regionale styrer og vil bli lagt frem for alle 

regionale årsmøter. Forslag til ny § 2-4 i NHOs vedtekter vil bli behandlet på NHOs 

generalforsamling i 2021. 

 

Forslag til vedtak 

Eksisterende regionale vedtekter oppheves.  
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