
Regionkontorenes rolle og vedtekter 

Det fastsettes ett sett felles vedtekter for NHOs regioner, og det utarbeides en veileder for nærmere 

beskrivelse av regionstyrenes rolle. Det utarbeides med utgangspunkt i dette også et onboarding-

program for medlemmer i de regionale styrene. 

Utgangspunkt – et regionkontors rolle 

NHOs regionkontorer er formelt underlagt NHO-S. Administrative så vel som politiske beslutninger 

fattes gjennom denne linjen, med NHO-S' besluttende organer som øverste myndighet også for 

NHOs regioner. Det er likevel enkelte forskjeller mellom administrative beslutninger og politiske 

beslutninger: 

• Administrative beslutninger, herunder daglig drift, økonomi, ansettelser, oppsigelser, rutiner o.a., 

tilhører det til enhver tid gjeldende linjeansvaret i NHO-S, som regionkontorene er en del av. Et 

regionkontors budsjett er blant de tingene som fastsettes av NHO-S. I det daglige er det 

administrative ansvaret delegert til regionkontorets stedlige leder, regiondirektør. 

• Politiske beslutninger, i betydningen hva NHO regionalt skal mene og hvilke politiske saker som 

skal prioriteres i hver region, følger som et utgangspunkt av NHO-S' prioriteringer og 

beslutninger. Ingen regionkontorer kan mene noe i en politisk sak som går på tvers av dette. 

Samtidig, ulike politiske saker vil være av ulik viktighet for ulike regioner, og det kan finnes 

politiske saker som (permanent eller midlertidig) er viktige i én region, men ikke i andre eller for 

NHO nasjonalt. Det ligger til hvert regionkontor å prioritere sitt politiske arbeid, herunder temaer 

og saker, innenfor rammen satt av NHO-S.  

• Det foreligger også vedtektsfestede arbeidsområder for regionkontorene, i NHOs vedtekter § 2-4 

heter det bl.a. at  

o Regionforeningen skal særlig arbeide innenfor følgende hovedområder: 

- opinionspåvirkning 

- lokal og nasjonal næringspolitikk 

- skole/utdanning 

- medlemskontakt 

De regionale styrene skal etter vedtektene lede regionforeningens arbeid innenfor de oppgaver 

som er nevnt ovenfor. Enkelte regioner har egne vedtekter som utvider arbeidsområdene. 

• Det er videre vedtektsfestet (§ 2-4) at regionforeningene kan inngå samarbeid med andre, og at 

viktige prinsipielle saker som skal behandles i NHOs generalforsamling dersom tiden tillater det 

først bør behandles i de regionale styrene.  

• Regionforeningene plikter etter vedtektene (§ 2-4) å rette seg etter beslutninger fattet i NHOs 

organer, og skal bidra til å realisere NHO-fellesskapets formål og prioriterte oppgaver. 

• Regiondirektørene involverer sine styrer i arbeidet med (regional) politikk, men punktene over 

gjør det noe uklart hva slags (formell) myndighet det regionale styret har. I praksis opptrer de 

regionale styrene i en form for blanding mellom beslutnings-/forankringsorgan og 

referansegruppe, et blandingsforhold som (antagelig) varierer mellom regionene.  

• De regionale styrene er (uansett) en ressurs for det enkelte regionkontor, og det er forventninger 

om at styret skal legge overordnede føringer på det politiske arbeidet og ellers påser at 

regionkontoret følger opp medlemmenes interesser. Det er også forventninger til at styrets leder 

og medlemmene for øvrig initierer aktuelle (politiske) saker for regionen, og at de kan opptre 

som ambassadører for NHO og NHOs politiske arbeid. 

• NHOs regioner er, gjennom tillitsvalgte, representert i NHO-S' besluttende organer 

(Generalforsamlingen og Representantskapet), der regional formell innflytelse på NHO-S' 

prioriteringer sikres. 



 

Prinsippramme for vedtekter for NHOs regionkontorer 

Etablere ett sett felles for alle regioner, fortrinnsvis bestående av kun modernisert § 2-4 i 

NHOs sentrale vedtekter. 

Innhold, forhold som må/bør formaliseres: 

• Regionforeningens rolle og oppgaver (på et overordnet nivå) 

o Overordnet beskrive ansvar og oppgaver uten konkretisering av enkelte 

politikkområder. 

• Forholdet mellom regionforening og NHO sentralt 

o Sikre det formelle forholdet mellom NHO-S og NHOs besluttende organer og 

regionforeningene og de regionale styrene. 

• Regionalt årsmøte  

o Ivareta bestemmelser om sammensetning, stemmeberettigelse og formelle oppgaver 

(velge regionalt styre, oppnevne valgkomite, utnevne representanter til NHOs 

generalforsamling og representantskap). 

• Regionalt styre 

o Ivareta bestemmelser om sammensetning, rolle og ansvarsområder. 

 

Prinsippramme for veileder for NHOs regionale styrer og det regionale styrets arbeid 

Veilederen skal nedfelle skriftlig den praktiske arbeidsdelingen mellom NHO-S og 

regionforeningene, og mellom regionkontoret og de regionale styrer. Utgangspunkt i de 

formelle rammer som settes av vedtektene.  

Innhold: 

• Regionforeningens rolle og oppgaver,  

o Forholdet mellom region og NHO sentralt 

o Beskrive hensyn som må tas knyttet til deltakelse i utvalg, råd og valg av 

samarbeidspartnere – nytte, habilitet og mulig bondefangeri 

• Regionalt styres rolle og oppgaver, nærmere avgrensning av 

o Formelle og uformelle forhold, reflektere vedtekter og beskrive arbeidsform - 

også forskjeller i adm. og pol. saker 

o Forventninger til styreleder og styremedlemmer, styret som ressurs 

for regionforeningen, ambassadører 

o Forholdet mellom regiondirektør og regionstyre, noe om arbeidsform i praksis 

 

  



VEDTEKTER – forslag til endring i § 2-4 regionforeninger 

Eksisterende § 2-4 

1. NHOs medlemmer i ett eller flere fylker utgjør en regionforening. Utgangspunktet for regionforeningene er 

fylkesoppdelingen. Endringer i etablerte regionforeninger besluttes av Generalforsamlingen etter innstilling 

fra medlemmene i de aktuelle fylkene.  

 

Regionforeningene skal særlig arbeide innenfor følgende hovedområder: 

– opinionspåvirkning 

– lokal og nasjonal næringspolitikk 

– skole/utdanning 

– medlemskontakt 

 

Regionforeningene plikter å rette seg etter beslutninger fattet i NHOs organer, og skal bidra til å realisere 

NHO-fellesskapets formål og prioriterte oppgaver. 

 

2. Medlemsbedriftene skal hvert år, før NHOs ordinære Generalforsamling, innkalles til et årsmøte i 

regionforeningen. På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant. Hver representant 

har én stemme.  

 

Årsmøtet velger et styre for regionforeningen. Styret består av leder, nestleder og ytterligere minst fire 

styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilte valg. Årsmøtet velger 

representant(er) til Representantskapet og Generalforsamlingen, jf. §§ 5-1 nr. 2 c) og 4-1 nr. 2 d). Årsmøtet 

oppnevner en valgkomité til å avgi innstilling om valgene på påfølgende årsmøte. 

 

3. Styret i regionforeningen skal: 

– lede foreningens arbeid med de oppgaver som er nevnt i pkt. 1  

– innkalle regionforeningens medlemmer til et årsmøte og fremlegge beretning om virksomheten i det 

forløpne år  

– innstille kandidat til stillingen som daglig leder. NHO ansetter og har arbeidsgiveransvaret. 

 

Viktige prinsipielle saker som skal opp til behandling i Generalforsamlingen bør, dersom tiden tillater det, 

først behandles i styret i regionforeningen. 

 

4. NHOs regionforeninger kan inngå samarbeid med andre, slik at disse kan engasjere seg faglig eller 

økonomisk i regionforeningens arbeid. Slike samarbeidspartnere kan ikke oppnå medlemskap eller 

representasjon på årsmøtet eller i styret. 

 

Forslag til ny § 2-4 – endringer i rødt 

1. NHOs medlemmer i ett eller flere fylker utgjør en regionforening. Utgangspunktet for regionforeningene er 

fylkesoppdelingen. Endringer i etablerte regionforeninger besluttes av Generalforsamlingen etter 

innstilling fra medlemmene i de aktuelle fylkene.  

NHOs regionforeninger skal særlig arbeide for:  

- å realisere NHOs formål og arbeidsoppgaver i egen region.  

- å ivareta medlemsbedriftenes og NHOs øvrige interesser i regionen 

- å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale og regionale debatt og lignende  



- å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service og rådgivning overfor medlemmene  

- å utvikle en god gjensidig kontakt mellom NHOs medlemsbedrifter i fylket, NHOs organer og 

landsforeninger.  

NHOs regionforeninger plikter å rette seg etter beslutninger fattet i NHOs organer, og skal bidra til å 

realisere NHO fellesskapets formål og prioriterte oppgaver. 

2. Medlemsbedriftene skal hvert år, før NHOs ordinære Generalforsamling, innkalles til et årsmøte i 

regionforeningen. På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant. Hver representant 

har én stemme.  

Årsmøtet behandler beretning om virksomheten det forløpne år. 

Årsmøtet velger et styre for regionforeningen. Styret består av leder, nestleder og ytterligere minst fire og 

maksimalt 8 styremedlemmer og inntil 4 vararepresentanter. Leder og nestleder velges av årsmøtet ved 

særskilte valg. Valgperioden er to år. Gjenvalg i samme posisjon kan skje en gang, dog slik at samme 

person ikke kan være medlem av styret for mer enn 8 år sammenhengende. Varamedlemmer velges i 

numerisk rekkefølge. 

Årsmøtet velger representant(er) til Representantskapet og Generalforsamlingen, jf. §§ 5-1 nr. 2 c) og 4-1 

nr. 2 d).  

Årsmøtet oppnevner etter forslag fra styret en valgkomité med fire medlemmer til å avgi innstilling om 

valgene på påfølgende årsmøte. Valgkomitéen velger selv sin leder. Regiondirektør er sekretær for 

valgkomitéen. 

3.  Styret i regionforeningen skal: 

– lede foreningens arbeid med de oppgaver som er nevnt i pkt. 1, innenfor de rammer som følger av 

beslutninger fattet av NHOs organer og veilederen for arbeidet i regionforeningenes styrer.  

– innkalle regionforeningens medlemmer til et årsmøte og fremlegge beretning om virksomheten i det 

forløpne år  

– innstille kandidat til stillingen som daglig leder. NHO ansetter og har arbeidsgiveransvaret. 

Styret ledes av den valgte styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret er beslutningsdyktig når 

minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller 

styreleders stemme dobbelt. Det skal føres møteprotokoll. 

Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem, eller 

dersom vedkommende slutter i medlemsbedrift. 

Viktige prinsipielle saker som skal opp til behandling i Generalforsamlingen bør, dersom tiden tillater det, 

først behandles i styret i regionforeningen. 

4. Foreslås opphevet 

 

  


