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§1 FORMÅL 

 Bedriftshelsetjenestens bransjegruppe i NHO Service og Handel (BHT) har som 

formål og: 

 Fremme bedriftshelsebransjen og medlemmenes interesser ved å bistå i saker som 

hver enkelt bedrift ellers måtte ivareta, så som: 

o Tydeliggjøre BHTs rolle som rådgiver overfor både kunder og 

myndigheter for å sikre god kvalitet, bidra til å redusere sykefravær og 

kostnader. 

o Bidra til innovasjon, økt verdiskapning og bedre arbeidsmiljø 

o Arbeide for at BHT er fullt ut integrert i bedrifters HMS-arbeid 

o Fremme bransjen med fakta og kunnskap til media, myndigheter og andre 

interessenter for å påvirke beslutningstakere og synliggjøre BHTs rolle og 

betydning. 

o Styrke BHTs kompetanse innen forretningsmessige områder, herunder 

markedsarbeid, anbudsarbeid osv. 

o Utvikle relasjonene mellom bransjegruppen og NHO-felleskapet, samt 

mellom bransjegruppen og medlemmene. 

 

§ 2 FORHOLDET TIL NHO SERVICE OG HANDEL 

Bedriftshelsetjenestene som er tilsluttet NHO Service og Handel er også 

medlemmer av Bransjegruppen for Bedriftshelsetjenestene. Bransjeforeningen 



inngår som en del av Helse- og Velferdsbransjene i NHO Service og Handel, og er 

representert i styret for Helse- og Velferdsbransjene. 

  

 

§ 3 MEDLEMMER 

 Søker må være registrert i foretaksregisteret, samt kunne dokumentere de av 

arbeidsutvalget øvrige fastsatte krav til dokumentasjon for opptak. Videre må 

medlemmet, inkl. daglig leder, styremedlem og eiere, ikke ha gjort seg skyldig i 

straffbare forhold i sin næringsvirksomhet. 

 

 Bedriftshelsetjenester som er tilsluttet BHT skal være godkjent i.h.t. forskrift om 

arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynets 

godkjenning av bedriftshelsetjeneste. 

 

  

Medlemmene plikter å sende sekretariatet alle oppgaver og opplysninger som er 

nødvendig for bransjegruppens virksomhet.  

 

 

§4               STYRENDE ORGANER 

        Bransjegruppens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger et arbeidsutvalg 

       (AU), som leder gruppens arbeid. 

 

§ 5        ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.  

 

Finner styret at det av særlige grunner er nødvendig, kan tidspunktet utsettes etter 

å ha innhentet skriftlig bemyndigelse fra medlemmene.  

 

Minst 50% av mulige stemmer fra forrige årsmøte skal i tilfelle ha samtykket. 

 

Innkallelse med tilhørende dokumentasjon til årsmøte skjer skriftlig med minst 2 - 

to - ukers varsel til hvert enkelt medlem. 

  

Tidspunktet for årsmøtet fastsettes og meddeles medlemmene minst 8 - åtte - uker 

på forhånd, samtidig som medlemmene oppfordres til å underrette styret om saker 

som ønskes tatt opp på årsmøtet. Slike ønsker må ha kommet styret i hende senest 

5 - fem - uker før årsmøtet. 

  

 Såfremt årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles innen 1 - en -måned til nytt 

årsmøte ved rekommandert brev. Dette årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av 

antall fremmøtte. 

 

 Ekstraordinært årsmøte kan med 3 - tre - dagers varsel sammenkalles når styret 

finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 10 - ti - 

medlemmer, som til sammen representerer minst 1/4-del av stemmene. 

  

 Medlemsbedriftene kan være representert ved eier, styreformann eller daglig 

leder. 

 



§6              ÅRSMØTETS OPPGAVER 

Konstituering av årsmøtet.: 

a) Godkjenning av innkalling og saksliste 

b) De fremmøtte representantene registreres. 

c) Valg av 2 - to - av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen 

med styreleder undertegner protokollen fra årsmøtet. 

d) Valg av møteleder og referent. 

 

Saksbehandling på årsmøtet.: 

a) Årsberetning om bransjegruppens virksomhet seneste periode (år). 

b) Godkjenning av fremlagt forslag til regnskap seneste periode (år). 

c) Forslag til kontingent for neste periode. 

d) Avgjøre saker som fremmes av AU. 

e) Avgjøre saker som medlemmene ønsker tatt opp og som er fremmet til 

styret senest 5 - fem - uker før årsmøtet. 

f) Foreta valg av Arbeidsutvalg på minimum 4 faste medlemmer og inntil 2 

vara medlemmer etter stemmerettsreglene i §7. 

 

g) Foreta særskilt valg av utvalgets leder og nedsleder blant utvalgets 

medlemmer, evt. gi fullmakt fra årsmøtet til AU om å konstituere seg selv. 

AUs representanter velges for 2 – to – år av gangen. leder og nestleder 

velges for 1 – ett – år av gangen. 

Hvis et utvalgsmedlem trer ut av utvalget i funksjonsperioden, skal 

vararepresentant for den gjenstående perioden skal velges på det første 

årsmøte.  

 

I tilfelle stemmelikhet er utvalgets leders stemme avgjørende, unntatt ved 

valg hvor saken avgjøres ved loddtrekning. 

 

 

§7 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er foretatt i henhold til § 5. 

 

På årsmøtet har medlemmene stemmerett etter følgende skala: 

 Bedrifter med 1 til og med 10 årsverk  1 stemme 

 Bedrifter med mer enn  10 årsverk  2 stemmer  

  

Med årsverk menes det antall som medlemmene oppgir i forbindelse med 

kontingentbetalingen til NHO. 

 

 Medlemmer som ikke har betalt kontingenten for forrige kalenderår, har ikke 

stemmerett på årsmøtet. 

 

§ 8       BRANSJEAVGIFT TIL BRANSJEGRUPPEN (BHT) 

Bransjen Bedriftshelsetjeneste betaler felles og lik bransjeavgift sammen med 

øvrige underbransjer, til Bransjeforeningen Helse og Velferd. Bransjeavgiften 

fastsettes på årsmøte til Bransjeforeningen Helse og Velferd. Bransjeavgiften skal 

finansiere BHT-aktiviteter så vel som annet medlemsarbeid for andre bransjer 

innen helse og velferd. 

 



       For nyetablerte bedrifter, hvor årsverk ikke er kjent for den foregående 

                  periode fastsettes bransjeavgiften etter et budsjettert beløp. 

      Endelig avregning skjer når årsverk foreligger for angjeldende periode. 

      Bransjeavgiften betales en gang pr. år etter at rapporten til NHO er sendt inn. 

 

§ 9             ARBEIDSUTVALGET 

       Bransjegruppen ledes av et arbeidsutvalg (AU). 

                 AU avholder møter etter behov, men som hovedregel inntil 4 ganger i året. 

 

       Fra utvalgsmøtene føres protokoll som undertegnes av leder eller den som leder 

      møtet. 

 
§ 10 UTTREDELSE  

Et medlem trer automatisk ut av bransjegruppen fra det tidspunktet medlemskapet 

i NHO Service og Handel opphører, men må betale kontingent for 6 – seks – 

måneder etter at AU har mottatt utmeldelsesbrevet. 

 

§ 11      EKSKLUSJON 

      Eksklusjon av en medlemsbedrift kan skje når opptaksvilkårene ikke lenger er til 

                 stede. For øvrig gjelder samme bestemmelser som for NH Service og Handel. 

 

§ 12      VEDTEKSENDRINGER 

Endring av vedtektene kan vedtas på årsmøte. Forslag til endring må være sendt 

medlemmene sammen med innkallelsen. Til gyldig vedtak kreves 2/3-deler av de 

tilstedeværende stemmer. Endringer må være i samsvar med NHO Service og 

Handel sine vedtekter og Helse og Velferdsbransjen sine vedtekter.  

 

§ 13 OPPLØSNING 

Forslag om bransjegruppens oppløsning kan fremsettes av AU, eller av medlemmer 

som representerer 1/3-del av bransjegruppens stemmemasse og må være kunngjort 

for medlemmene minst 3 - tre - måneder før årsmøtet. Oppløsning kan besluttes 

med 2/3-dels flertall av ordinært årsmøte hvor halvparten av stemmemassen er 

representert. 

 

Er det nødvendig antall stemmer ikke representert, kan årsmøtet med 2/3-dels 

flertall beslutte å innkalle med minst én måneds varsel, til et ekstraordinært 

årsmøte. Denne kan med 2/3-deler av de avgitte stemmer beslutte oppløsning. 

  

Det årsmøtet som beslutter bransjegruppen oppløst, avgjør anvendelsen av dets 

midler. 

 

Det sist fungerende AU iverksetter avgjørelsen. 

  

§14 SEKRETARIAT 

Til å hjelpe AU med å lede bransjegruppens daglige arbeid etableres et sekretariat 

med en kontaktperson. 

 

Bransjegruppen og sekretariatet er organisasjonsmessig underlagt NHO Service 

og Handel sin administrerende direktør. Det utarbeides årlig prosjektregnskap for 



BHT-bransjen, som viser hva medlemsfinansiering og bransjeavgiften går til, som 

kommer BHT-medlemmene til gode. 


