
 

 

 

e 

 [Sak nr] 

02.11.2020 

Regionenes representasjon i NHOs generalforsamling og representantskap 

Bakgrunn 

NHOs vedtekter § 4-1 litra 2d sier at hver regionforening utnevner én representant hver til NHOs 

generalforsamling, og at de fire største regionene utnevner én representant hver i tillegg. Til 

sammen utnevner regionene dermed 14 representanter til NHOs generalforsamling. 

NHOs vedtekter § 5-1 litra 2c sier at regionforeningene samlet utnevner 8 representanter til NHOs 

representantskap. NHOs regioner har i tillegg 3 observatører i representantskapet, hvorav én hver 

fra de to minste regionene og én fra den største. Til sammen utnevner regionene dermed 11 

representanter til NHOs representantskap, hvorav 3 uten stemmerett. 

NHO har gjennomført en regionreform, og består nå av ti regionforeninger. Det har medført at 

færre representanter til NHOs generalforsamling utnevnes av regionene. Konsekvensen av 

regionreformen er særlig færre representanter i NHOs styrende organer utnevnt av de største nye 

regionene som etter strukturendringene omfatter flere tidligere regioner.   

Styret i NHO Viken Oslo har bedt regionens administrasjon om å se nærmere på hvordan denne 

regionforeningen kan få en større representasjon, noe nærmere den representasjon de tre tidligere 

regionene til sammen hadde, i NHOs styrende organer. Et forslag fra NHO Viken Oslo om 

omfordeling av regionutnevnte representanter i NHOs styrende organer er drøftet med og justert 

av et samlet regionstyrelederkorps.  

Vurdering 

Det var ikke intensjonen med regionreformen at regionforeningene som en følge av denne skulle 

bli dårligere representert i NHOs generalforsamling. Det var heller ikke intensjonen at de største 

(nye) regionene skulle være de som relativt sett mistet størst del av sin representasjon.  

NHO er og skal være en organisasjon med medlemsnær tilstedeværelse i hele landet. For å ivareta 

alle medlemmenes interesser bør alle NHOs regioner ha fast representasjon i NHOs styrende 

organer. Det fremstår derfor ikke som noen ønsket løsning at antall regionutnevnte representanter 

i NHOs styrende organer omfordeles mellom regionene. Det vil medføre at enkelte regioner ikke 

får utnevne representanter til representantskapet.  

Etter drøftelse med regionstyrelederne på et møte 21. oktober 2020, foreslås noen endringer som 

sikrer alle regionforeningene representasjon i NHOs styrende organer: 

• Generalforsamlingen 

o Utvides slik at regionene til sammen utnevner 15 representanter 

o Hver region utnevner én representant hver 
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o De øvrige 5 fordeles etter Saint-Lagües metode 

• Representantskapet 

o Utvides slik at regionene til sammen utnevner 12 representanter 

o Hver region utnevner én representant hver 

o Der øvrige 2 fordeles etter Saint-Lagües metode 

o Ordningen med regionale observatører opphører 

Anbefaling 

Det anbefales at ovennevnte endringer gjennomføres ved endringer i vedtektene §§ 4-1 og 5-1. 

Forslag til vedtak 

Administrasjonen utarbeider forslag til vedtektsendringer i tråd med fremlagt forslag. Saken 

fremmes på NHOs generalforsamling i 2021. 


