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Forord

Med generalforsamling sent på året, slik vi 
har lagt det opp i NHO Service og Handel, 
godkjenner vi regnskapet for 2018 samtidig 
som vi går inn for landing for 2019 og vedtar 
budsjett og planer for 2020. Det gir en god 
oversikt over hva som er oppnådd og hva vi 
ønsker oss fremover. 

At tjenestenæringene er i vekst både i Nor-
ge og globalt, er i ferd med å synke inn både 
hos beslutningstakere, økonomer og kunde-
segmenter. At varehandelen er i en kraftig 
omstilling, er høyt på agendaen både hos 
arbeidslivets organisasjoner og i mediene. I 
NHO’s nylig utgitte overblikk for norsk øko-
nomi frem mot 2030 er begge disse trendene 
synlige som viktige veiskiller, sammen med 
den overdøvende veksten i offentlig sektor. 
En aldrende befolkning – ”det grå gullet” – vil 
bety mye både for offentlige og private mar-
keder, der vi ser etterspørselen etter hjem-
metjenester som litt av en ”game changer” i 
årene som kommer.  

NHO Service og Handel står midt i noen av de 
største endringene i norsk arbeidsliv på man-
ge år. Vi sikter oss inn både på et tettere sam-
arbeid med bedriftene, som kjenner terrenget 
best, og med arbeidstakersiden, som er med 
å tegne kartet for morgendagens næringsliv.   

Velkommen til generalforsamling 2019, og 
til vår påfølgende årskonferanse, HANDLE-
KRAFT, der vi sammen med førsteklasses 
innledere blant annet feirer at det er 30 år 
siden NHO-familien ble etablert. Vi har en 
interessant dag foran oss sammen med dere, 
og vi tror vi har minst 30 interessante år foran 
oss med viktige oppgaver for denne voksende 
sektoren i næringslivet. Vel møtt! 

Anne-Cecilie Kaltenborn
Adm.dir. i NHO Service og Handel

Innhold

Forord ...........................................................2

NHO Service og Handel 
organisasjonskart .......................................3

Årsregnskap for 2018 ................................6
Resultatrapport

Balanse

Noter til regnskapet

Revisors beretning .................................. 15

Budsjett ..................................................... 18

Strategi og handlingsplan ...................... 20

2 NHO Service og Handel Generalforsamling 2019



NHO Service og Handel
NHO Service og Handel er NHO-fellesskapets nest 
største landsforening, med 6 500 medlemsbedrifter 
som har en samlet omsetning på 106 milliarder NOK. 
Denne omsetningen er det over 100 000 ansatte som 
står for, eller over 86 000 årsverk.

Landsforeningens styre

Adm. dir.

Arbeidsliv 
og tariff

Stab
HR, Kompetanse og HMS

Kommunikasjon og 
politikk

Medlem
og marked

Drift og 
service

Bransjestyre

Sikkerhet og
beredskap

Bransjestyre

Helse og
velferd

Bransjestyre

Frisør
og velvære

Bransjestyre

Handel,
butikk, kjede
og grossist

Bransjestyre

Arbeid og
inkludering

Bransjestyre

Bransjestyre

Bemanning og
rekruttering
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Innkalling til Generalforsamling 2019
Det kalles med dette inn til ordinær Generalforsamling i NHO Service og Handel

Generalforsamlingen holdes på:  Clarion Hotel® The Hub, Biskop Gunnerus’ gate 3, Oslo
Dato:     21.nov 2019
Tid:      Kl 10.00-11.00

Sakskart

Sak 01  Konstituering: Valg av møteleder og sekretær.
Sak 02  Fastsettelse av registrerte stemmer; spørsmål om Generalforsamlingen
    er lovlig satt.
Sak 03  Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
Sak 04  Årsregnskap - godkjennelse av revidert årsregnskap for 2018.
Sak 05  Fastsettelse av kommende årskontingent.
Sak 06  Budsjett 2020.
Sak 07   Strategi og handlingsplan 2018-2021.
Sak 08  Vedtektsendring, foreslått av styret: 
    a) Ny struktur for styret i NHO Service og Handel
    b) Endring av vedtekter etter ny struktur for styret, og opprettelse av
     bransjeforeningen Drift og service
Sak 09  Valg av styrets leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter
    innstilling fra Valgkomitéen. 
Sak 10  Valg av medlemmer til Valgkomité.
Sak 11  Valg av foreningens representanter til NHOs Representantskap
    og Generalforsamling.
Sak 12  Innkomne saker fra medlemmer.
Sak 13  Valg av Revisor.
Sak 14  Meddelelse av ansvarsfrihet for Styret.

NHO Service og Handel

Maalfrid Brath     Anne-Cecilie Kaltenborn
Styreleder     Administrerende direktør
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Sak 01: Konstituering: Valg av møteleder
og sekretær

Sak 02: Fastsettelse av registrerte stemmer; 
Spørsmål om Generalforsamlingen er lovlig 
satt.

Sak 03: Valg av to personer til å undertegne 
protokollen

Sak 04: Godkjennelse av revidert 
årsregnskap for 2018 og uavhengig
revisors beretning

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen godkjente årsregnskap 
for 2018 og revisors beretning.
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Innkalling til 
Generalforsamling 
2019

Det kalles med dette inn til ordinær Generalforsamling 
i NHO Service og Handel

Generalforsamlingen holdes på:  Clarion Hotel® 
The Hub, Biskop Gunnerus’ gate 3, Oslo
Dato:    21.nov 2019
Tid:     10.00-11.30?

Sakskart

Sak 01  Konstituering: Valg av møteleder 
og sekretær.
Sak 02  Fastsettelse av registrerte stem-
mer; spørsmål om Generalforsamlingen er lovlig satt.
Sak 03  Valg av 2 personer til å under-
tegne protokollen.
Sak 04  Årsregnskap - godkjennelse av 
revidert årsregnskap for 2018.
Sak 05  Fastsettelse av kommende års-
kontingent.
Sak 06  Budsjett 2020.
Sak 07   Strategi og handlingsplan 2018-
2021
Sak 08  Vedtektsendring, foreslått av 
styret: 
    -     Ny struktur for styret 
i NHO Service og Handel
    -     Endringer av ved-
tekter etter opprettelse av ny bransjeforening Drift og 
Service
Sak 09  Valg av styrets leder og nestleder, 
styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling
    fra Valgkomitéen. (bytte 
av møteleder)
Sak 10  Valg av medlemmer til Valgko-
mité.
Sak 11  Valg av foreningens representan-
ter til NHOs Representantskap og Generalforsamling.
Sak 12  Innkomne saker fra medlemmer.
Sak 13  Valg av Revisor.
Sak 14  Meddelelse av ansvarsfrihet for 
Styret.

NHO Service og Handel

Maalfrid Brath   Anne-Cecilie 
Kaltenborn
Styreleder    Administreren-
de direktør
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Sak 05: Fastsettelse av kommende
års kontingent
Vurdering av dagens kontingentnivå:

NHO Service og Handel reduserte i 2017 kon-
tingenten for å tilpasse seg et nytt kontingent-
system i forbindelse med fusjonen. Kontin-
genten ble redusert med 9% og reduksjonen 
kom primært mindre bedrifter til gode.

Det ble ved forrige kontingentendring lagt til 
grunn at man fremover vil arbeide for økte 
inntekter fra en økt medlemsmasse, samtidig 
som man holder de administrative kostnade-
ne nøkterne. Dette vil på sikt gi mulighet til 
en redusert kontingent for organisasjonen, 
samtidig som man opprettholder støtten til 
medlemmer. En slik reduksjon vil imidlertid 
være avhengig av fortsatt vekst. 

Kontingent til NHO Sentralt: 
NHO-Sentralt har hatt som uttrykt mål å ta 
ned sin kontingent så snart dette er forsvarlig, 
og har hatt en plan om det for 2020. De har i 
mellomtiden sett at dette ikke har vært mulig 
å gjennomføre som forutsatt, og har nå lagt 
seg på en annen forventningsbane. Imidler-
tid har de satt ned satsen til konfliktfondet 
fra 0.45 promille til 0.35 promille. Dette vil 
i praksis gjøre at medlemsinnbetalingen til 
NHO-Sentralt reduseres for de tariffbundne 
medlemsbedriftene.

Kontingent til bransjen / 
bransjeavgift

Bransjene har forskjellige bransjeavgifter, 
som gjør at det samlede kontingentnivået 
som medlemmene opplever varierer ut fra 
hvilke bransjeforeninger man er medlem i. 
Noen bransjeforeninger har ikke bransjeav-
gift i det hele tatt, men finansierer alle sine ut-
gifter over Opplærings- og Utviklingsfondet 
(OU-fondet) sin årlige utbetaling til bransjen.

Vurdering av kommende års 
kontingent:

NHO Service og Handel har nå, basert på det 
ovenstående og etter et par år med omlegging, 

fått et budsjett i null, slik som vi budsjetterte 
med for 2019. Vi ser nå at vi, som følge av godt 
tilfang av nye medlemmer, ifølge de nåvæ-
rende prognosene, kommer til å gå i pluss 
både i 2019, 2020 og i 2021.

Det foreslås derfor å holde kontingenten 
uendret for kommende år, men at det i løpet 
av året gjøres et arbeid og legges en plan, i 
samforståelse med styret, for hvordan kon-
tingenten i NHO Service og Handel kan tas 
ned på en forsvarlig og rettferdig måte over 
de kommende årene.

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtok å holde årskon-
tingenten uforandret. 
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Sak 06: Budsjett 2020
Forutsetninger for budsjett 2020
• Fortsatt økning i medlemsinntekter
• Staben reduseres med ett årsverk på møte-

plasser.
• Staben økes med en særskilt, tidsbegrenset 

satsning innen helse/velferd (offentlig/pri-
vat), og for å sikre markedsdirektør i 100% 
stilling.

• Det gis driftstøtte til bransjedirektør Handel 
med NOK 400 000.- i 2020.

• Administrativ lønnsøkning innen rammen 
fra ifjor

• Reduserte IT og økonomikostnader

Forklaringer til budsjettet
Budsjettet viser inntekter og utgifter til lands-
foreningen, der inntektene i all hovedsak 
stammer fra medlemskontingent og der ut-
giftene i all hovedsak består av lønnsutgifter. 
I tillegg til inntekten fra kontingent kommer 
tilskudd til HMS-arbeid fra NHO sentralt, 
samt bidrag fra Opplærings og utviklingsse-
kretariatet (OU-midler) som er en gammel 
ordning og avtale mellom hovedorganisa-
sjonene. Disse OU-midlene finansierer i all 
hovedsak de ansatte og aktivitetene i bran-
sjeforeningene.

Inntekter for 2020
Det forventes en fortsatt økning i medlem-
mer og kontingent som overgår den forvent-
ningsbanen som ble lagt i fjor. Vi budsjetterer 
derfor med en 4,2% økning i 2020, som også 
da bygger på et bedre resultat for 2019 enn 
først estimert.

Det budsjetteres med lavere inntekt på møte-
plasser enn i 2019, basert på erfaring fra i år.
 

Satsninger og prioriteringer
Det er de to siste årene satset på å bygge opp 
kommunikasjonskapasiteten til organisasjo-
nen, og dette har gitt målbar effekt, og utbytte 
for bransjeforeningene.

Driftskostnader har ligget litt høyere enn van-
lig i valgåret 2019, men går noe ned i 2020, 

også knyttet til at en del anskaffelser ved ny-
ansettelser går ned neste år.

ADVOKATER: Vi vil i løpet av 2020 vurdere 
behovet for å ansette en advokat/advokatfull-
mektig i arbeidslivsavdelingen, som en funk-
sjon av økt medlemstall. Det legges dog ikke 
inn noen nye advokatstillinger i budsjettet p.t.

SEKRETARIAT FOR HELSE OG VELFERD: 
For å kapitalisere på den betydelige økono-
miske satsningen som er gjort fra medlemsbe-
driftenes side i denne bransjen, anbefales det 
at NHO Service og Handel finansierer inntil 
ett årsverk i det som bør bli et sekretariat for 
Helse og velferd i landsforeningen, i inntil to 
år. På det tidspunkt må satsningen evalueres, 
og sekretariatet bør da
kunne finansieres 100% av bransjeforeningen 
selv. Denne satsningen anbefales fordi det 
er betydelig bevegelse og vilje til samling og 
konsolidering i bransjen. Det bør være NHO 
Service og Handel sin ambisjon å skape et se-
kretariat som kan stå seg i den utfordrende 
situasjonen bransjen befinner seg, der både 
tap av markeder og samtidig fortsatt vekst er 
realistiske scenarier som lever side om side.

KOMPETANSEPOLITIKK: Satsningen på å 
etablere en plattform for kompetansepolitikk 
i landsforeningen ble startet i 2019. En bred 
arbeidsgruppe med administrativ støtte er 
i gang med å kartlegge bransjenes oppnåd-
de resultater innen utdanning, opplæring 
og kompetansepolitikk så langt. Videre skal 
gruppen kartlegge våre bransjers behov innen 
kompetanse og kompetansepolitikk. Denne 
satsningen følges opp med utrednings- og 
møteplassmidler i 2020.

MARKEDSARBEID FOR REKRUTTERING AV 
NYE MEDLEMMER: Det anbefales at NHO 
Service og Handel ansetter markedsdirektør 
i 100% stilling fra 01.01.2020. I dag fyller Leif 
Bach-Mathiesen både stillingen som direk-
tør for Medlem og marked, og stillingen som 
bransjedirektør for Handel. Dette vil gjøre en 
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stor forskjell for Medlem og Markedsavde-
lingens operative evne, noe som kommer alle 
bransjene til gode.

For å buffre overgangen fra en halv til en hel 
stilling som direktør for bransjeforeningen 
Handel foreslås det å avsette 400 000.- fra 
NHO Service og Handel i 2020. Det vil ikke 
være gunstig at denne bransjen står uten 
bransjedirektør og man vil kunne gå glipp av 

medlemmer og inntekter fra en bransje som 
for tiden er i sterk vekst.

Finans
Budsjettet for finansinntekter er på samme 
nivå som for 2019. 

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtok budsjettet for 
2020.

Tall i hele 1000 2020 2019 2019

Type inntekt/kostnad Budsjett Estimat Budsjett 
hele året

Inntekter
Medlemskontingent 38 610 37 050 34 395
HMS tilskudd fra NHO Sentralt 1 000 1 000 1 000
Opp/Ut inntekter 1 100 969 1 100
Andre inntekter 1 100 1 100 2 039
Sum inntekter 42 910 40 124 38 534

Personalkostnader

Sum personalkostnader -33 275 -30 826 -30 826

Andre kostnader

Avskrivninger 0 0 0

Husleie, leiekostnader, ekstern service -2 000 -1 940 -1 830

Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr -850 -800 -645

Honorarer til eksterne -4 818 -3 363 -3 093

Kontorkostnader -800 -876 -876

Reisekostnader -790 -740 -790

Informasjon, marked og eksterne konferanser -950 -1 020 -1 020

Foreningskontingent og forsikring -285 -250 -300

Styre og generalforsamling -180 -205 -200

Tapsføring 0 -194 0

Diverse kostnader 0 -5 0

Andre kostnader -10 673 -9 389 -8 755

Sum driftskostnader -43 948 -40 215 -39 581

Driftsresultat -1 038 -91 -1 046

Finansinntekter og -kostnader

Sum finansnetto 1 050 1 050 1 050

Resultat 12 959 4
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Sak 07: Strategi og handlingsplan 2018-2021
Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtok revidert versjon av Strategi og handlingsplan for 2018-2021.

Strategi og handlingsplan 2018-2021 

Vedtatt av generalforsamlingen november 2018

Redigert september 2019

Innhold

1.  Innledning

2.  Visjon

3.  Oppdrag

4.  NHO’s kjerneverdier

5.  Bransjer

6.  Ansvarsområder og strategiske mål

   6.1 Arbeidsliv og tariff

   6.2  Kommunikasjon og politikk

   6.3   Medlem og marked

7.  Handlingsplan Arbeidsliv og tariff

8.  Handlingsplan Politikk og kommunikasjon

9.  Handlingsplan Medlem og Marked

10. Fokusområder 2018-2021 

11. Oppsummering
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1. Innledning

NHO Service og Handel ble etablert 01.01.2018 
som et resultat av generalforsamlingsvedtak 
i både NHO Service og NHO Handel i 2017. 
Dette dokumentet er bygget på felles mal for 
den nye landsforeningens strategi og hand-
lingsplan, med tre støtteavdelinger for bran-
sjeforeningene.

Malen for dette dokumentet med både visjon, 
verdier og oppdrag forventes å ligge fast i 
overskuelig fremtid, likeså vil strukturen for 

strategien (se figur under) ligge fast så lenge 
det oppfattes som hensiktsmessig, og så lenge 
strukturen stemmer overens med organisa-
sjonens mål og rammer.

Tidsperspektivene i denne planen til derfor 
bli omtrent som følger: 
1 års perspektiv: 2018
2 års perspektiv: 2018-2019
4 års perspektiv: 2018-2021

Flerårig strategi
Innen ansvarsområdene våre

Arbeidsliv

Strategi på kort sikt
Rettet inn mot blant annet neste valg

Handlingsplan for kommende år
Inneholder tiltakspunkter for ansvarsområder. Bransjenes planer er separat. 

Kommunikasjon 
og politikk

Medlem og 
Marked

Fokusområder 2018-2021
1. Bærekraft
2. Kompetanse
3. Seriøst arbeidsliv

«Service og handel for mennesker, 
av mennesker»

4 års 
perspektiv

2 års 
perspektiv

1 års 
perspektiv

Flerårig strategi
Innen ansvarsområdene våre

Arbeidsliv

Strategi på kort sikt
Rettet inn mot blant annet neste valg

Handlingsplan for kommende år
Inneholder tiltakspunkter for ansvarsområder. Bransjenes planer er separat. 

Kommunikasjon 
og politikk

Medlem og 
Marked

Fokusområder 2018-2021
1. Bærekraft
2. Kompetanse
3. Seriøst arbeidsliv

«Service og handel for mennesker, 
av mennesker»

4 års 
perspektiv

2 års 
perspektiv

1 års 
perspektiv
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2. Visjon

Næringslivets Hovedorganisasjon arbeider 
for å realisere visjonen «Styrker næringslivet. 
Former fremtiden». NHO Service og Handel 
er en landsforening i NHO-fellesskapet, og 
arbeider for den samme visjonen som resten 
av NHO-fellesskapet. 

3. Oppdrag

NHO Service og Handel skal være den sam-
lende organisasjonen for bedrifter i våre tje-
neste- og handelsbransjer i Norge, fordi vi vi 
oppnår resultater på områder som medlems-
bedriftene mener er viktige for dem. Lands-
foreningen består av 7* bransjeforeninger, og 
er rigget for å støtte opp under bransjefore-
ningenes virksomhet og strategier, både der 
disse overlapper og der disse er forskjellige.

NHO Service og Handel er dannet av og 
for medlemsbedriftene, og skal arbeide for 
medlemmenes interesser innenfor NHO-fel-
lesskapet og overfor myndigheter, arbeids-
takerne og samfunnet for øvrig. Vi skal arbei-
de med de oppgaver medlemsbedriftene ser 
seg tjent med å løse i fellesskap. Bedriftene 
er både medlem av NHO og av NHO Service 
og Handel, og det skal være en rasjonell og 
effektiv ansvars- og arbeidsdeling som ivare-
tar medlemsbedriftenes samlede interesser. 
Bedriftene er også medlem av våre 7* bran-
sjeforeninger, og NHO Service og Handel skal 
etablere en rasjonell og effektiv ansvars- og 
arbeidsdeling mellom landsforeningen og de 
tilsluttede bransjeforeningene.

NHO Service og Handel skal også være en ak-
tiv medspiller i NHO-fellesskaps arbeid med 
saker som berører hele næringslivet.

NHO Service og Handel sitt oppdrag er å bi-
dra til markedsadgang og vekst, verdiskaping 
og konkurransekraft, for bedriftene innen 
våre bransjer. Vi skal arbeide for forståelse 
for tjenestenæringenes samfunnsverdi, for 
handelens rammebetingelser, og for relasjo-
nen til arbeidstakersiden i arbeidslivet. Vi 
skal sikre at bransjene vokser og rekrutterer 
nye medlemsbedrifter for at bransjene for-
blir dynamiske og interessante miljøer også 
i fremtiden.

Oppdraget til NHO Service og Handel er der-
for:

• Å arbeide for at medlemmene opprettholder 
og forbedrer sine rammebetingelser og til-
gang til markedet (Næringspolitikk)

• Å sikre at medlemmene får godt gjennom-
slag i tariffoppgjør, konstruktivt partssamar-
beid, og trygg juridisk rådgivning gjennom 
året (Arbeidsliv og tariff)

• Å skape forståelse for medlemsbedriftenes 
samfunnsverdi og posisjoner, samt å bygge 
deres omdømme (Kommunikasjon) 

• Å sikre høy medlemstilfredshet, vekst i or-
ganisasjonen, gode medlemsfordeler samt 
involvering på relevante møteplasser
(Medlem og marked)

St
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* Endring til 7 bransjer pr. 01.01.2020
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5. Bransjer

NHO Service og Handel består av følgende 
bransjer, med følgende antall ansatte:

Bransjeforening (alfabetisk)
Antall 
ansatte

Arbeid og inkludering 7

Bemanning og rekruttering 1

Handel 1

Helse og velferd 2

Forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) * 1

Frisør og velværebedrifter 6

Renhold og eiendomsservice * 1

Sikkerhet og beredskap 1

Bransjeforeningene Renhold og eiendoms- 
service og FDV er besluttet slått sammen til 
ny bransjeforening Drift og service fra og med 
01.01.2019.

Bransjene har egne bransjestyrer som vedtar 
bransjens handlingsplan.

4. NHO’s kjerneverdier

NHO-fellesskapet har utviklet kjerneverdie-
ne modig, samspillende, tilgjengelig og tro-
verdig. Disse verdiene ligger til grunn for alt 
arbeid i NHO-fellesskapet. 

Kjerneverdiene og vår forståelse av disse skal 
prege NHO Service og Handel sitt arbeid. I 
NHO Service og Handels arbeid med å realise-
re vår visjon og løse vårt oppdrag, innebærer 
disse kjerneverdiene:

• NHO Service og Handel skal være modig 
gjennom å fremme medlemsbedriftenes in-
teresser på en tydelig og helthetlig måte i de 
relevante kanalene. 

• NHO Service og Handel skal være samspil-
lende gjennom å arbeide nært og tillits-

fullt med medlemsbedriftene, det øvrige 
NHO-fellesskapet og strategiske allianse-
partnere i samfunnet rundt oss. Vi skal ska-
pe oppslutning om våre saker ved å være 
lydhøre for andres synspunkter. 

• NHO Service og Handel skal være tilgjen-
gelig gjennom å være tilstede og synlige der 
medlemsbedriftene er tjent med det. Våre 
synspunkter og vurderinger skal fremmes 
på en klar og forståelig måte. 

• NHO Service og Handel skal være troverdig 
gjennom å ha god kunnskap om medlems-
bedriftenes prioriteringer, og fordi vi bygger 
våre vurderinger og anbefalinger på sterk 
faglig innsikt.
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6. Ansvarsområder og strategiske mål
 

De strategiske ansvarsområdene for organisasjonen, oppgitt med antall 
ansatte, er:

Ansvarsområder Antall ansatte

Arbeidsliv og tariff 9

Politikk og kommunikasjon 6

Medlem og marked 4

Disse områdene utgjør – sammen med administrerende direktør – NHO 
Service og Handels ledelse, ved at leder for hvert av disse områdene er 
representert i administrerende direktørs ledergruppe. Disse ansvars-
områdene utgjør bransjenes viktigste støttefunksjoner.

Landsforeningens styre

Adm. dir.

Arbeidsliv 
og tariff

Stab
HR, Kompetanse og HMS

Kommunikasjon og 
politikk

Medlem
og marked

Drift og 
service

Bransjestyre

Sikkerhet og
beredskap

Bransjestyre

Helse og
velferd

Bransjestyre

Frisør
og velvære

Bransjestyre

Handel,
butikk, kjede
og grossist

Bransjestyre

Arbeid og
inkludering

Bransjestyre

Bransjestyre

Bemanning og
rekruttering
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De strategiske målene innen fireårsperioden for disse ansvarsområdene er:

6.1 Arbeidsliv og tariff 

  MÅLSETNING     SUKSESSFAKTOR
i. Gjennom trepartssamarbeid og dialog med 

fagforeningene skal vi sikre tariffavtaler som skaper 
konkurransekraft i våre sektorer

Gode møteplasser og prosjekter

ii. Sikre at medlemmer får gode juridiske råd 
og tjenester

Rett kompetanse og ressursutnyttelse

iii. Kontinuerlig kompetanseheving/kurs i 
medlemsbedrifter innen arbeidsrett og HMS for å 
sikre deres tilpasning til gjeldende lover og regler

Kurs tilbys både i Oslo og hele landet

iv. Gode høringssvar ifm lovarbeid Samordning med kommunikasjon og politikk

6.2 Kommunikasjon og politikk 

  MÅLSETNING     SUKSESSFAKTOR
i. NHO Service og Handel er anerkjent som en 

pådriver for et seriøst arbeidsliv
Vise at vi bidrar i politiske prosesser og 
debatter

ii. Private tilbydere gjør at kvaliteten i offentlige 
tjenester blir bedre

Vise frem konkrete fortellinger i media

iii. Innleie av arbeidskraft bidrar positivt til 
arbeidsmarkedet

Vise eksempler på dette i media

iv. Norsk handel kan skape mange nye arbeidsplasser 
hvis de får konkurrere på like vilkår med omverden

Delta med partene for å synliggjøre 
politikken

v. Åpne markeder i offentlig sektor for 
tjenesteleverandører, også internasjonalt, der 
medlemmene ønsker det

Påvirke kommuner, nettverk utenlands

vi. Sikre kunnskapsbaserte og troverdige premisser 
for den politiske debatten innen tjeneste- og 
handelssektoren

Gode analyser og deltagelse i debatt

vii. Sikre konkurranse på like vilkår for tjenester og 
handel

Info til politikere om off. anbud

viii. Bransjene får gjennomslag ifm lovarbeid som 
påvirker deres rammer

Samarbeid NHO S
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7. Handlingsplan Arbeidsliv og tariff

Rapportering på mål for 2018 for Arbeidsliv og tariff:

Utvikle en modell for timeregistrering av juridiske 
tjenester sammen med Abelia og Norsk Industri

Gjennomført. Systemet heter Invo, under innfasing

Opplæring av advokatene til mersalg av 
medlemstjenester gjennom sine samtaler med 
medlemmene

Fokus på dette, men mer kursing trengs

Gjennomgå HMS-opplæringen og frekvens av kurs 
overfor medlemmer

Gjennomgang gjennomført

KPI’er, Arbeidsliv og tariff

# Måleparameter Periode Type Oppnåelse

1 Antall deltakere kurs, personer Årlig Kvant >300 338                

2 Samarbeid med fagforeninger Årlig Kval

3 Tariffoppgjøret, involvering t.v. Årlig Kval

4 Tariffoppgjøret, gjennomføring Årlig Kval

5 Tariffoppgjøret, informasjon Årlig Kval

6
God medlemstilfredshet med advokathjelp 
>=60 % svarer 5 eller 6 av 6 på medl.undersøk.

Årlig Kval 71 % 71 %               

7 Loggførte saker pr år, pr. årsverk Årlig Kval >200 > 345             

Gjennom
fø

rin
gse

vn
e

Resu
lta

t 

m
edlem

sb
edrif

te
r

6.3  Medlem og marked

  MÅLSETNING        SUKSESSFAKTOR
i. Oppnå vekst ved å satse ververessurser der potensialet

er størst
Prioritering sammen med bransjesjefer

ii. Utvikle medlemsfordeler i trå med medlemmenes 
skiftende behov

Gjennomgå egne tilbud/undersøkelser

iii. Bygge relevante møteplasser for medlemmene, særlig
i samarbeid med NHO regionkontorene

Systematiske møter med regionkontorene

iv. Basert på medlemsmassen vår, være relevant for SMB
og gründere

Samarbeid med NHO Gründer

Målsetningene vil stå fast over en periode, og følges opp av handlings-
planer som både er delt opp i ett-årige handlingsplaner og flerårige 
handlingsplaner
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Kommende år 
(2019)

• Gjennomgå arbeidsrutiner i avdelingen, med innføring av nestleder i 
avdelingen

• Etablere bedre rutiner ved hovedforhandlinger, der bransjedirektører og 
støtteavd innføres i ”hviteboka” som brukes ved forhandlinger

• Gjennomgå strategiske spørsmål knyttet til avtalestrukturene våre i tett 
samarbeid med bransjeforeninger. (Vurdere en Serviceoverenskomst)

• Digitalisering av en eller flere av avtalene våre. (med NHO)
• Etablere dialog med tariffmotpart på helse og velferd, og forbedre 

tariffavtalestrukturen i den sektoren
• Gjennomgå kursporteføljen til arbeidsliv

Resten av perioden
(2020, 2021)

• Bli brukt av flere medlemmer, få inn trafikk fra flere medlemmer
• Være pådriver og pilot for digitalisering av NHO’s tjenester
• Arbeide med tillitsvalgtopplæring og organisasjonsgrad

8. Handlingsplan Kommunikasjon og politikk

Rapportering på mål for 2018 for Kommunikasjon og politikk: 
Konsolidere satsingen på kommunikasjon i egne og 
andres kanaler

Gjennomført

Lage kanalstrategi for LF (eksisterende og nye kanaler) Gjennomført, dokumentert

Bygge rekkevidde, nettverk og allianser Gjennomført, dokumentert

Etablere relasjoner innad i NHO S og H langs flere akser Rutiner etablert

Fullføre kommunikasjonsstrategi. Sette mål for 2019 Gjennomført og dokumentert

Innspill programprosess, partiene Gjennomført

Politiske workshops i prioriterte kommuner Gjennomført

Bedriftsbesøk m/ politikere,prioriterte kommuner 
(sommerjobb)

Gjennomført

KPI’er, Kommunikasjon og politikk

# Måleparameter Periode Type Oppnåelse

1 Videoer med over 10.000 visninger Halvårlig Kvant

2 Adm.dir på talerstolen eksternt Halvårlig Kval 5-7              

3 Redaksjon.oppslagg pga innsalg Halvårlig Kval 30+             

4 Debatt-/leserinnlegg Halvårlig Kval 20+             

5
Antall møter med politikere og andre interessenter
(med adm.dir.)

Halvårlig Kval Ca. 15         

6 Møte med lokale politikere før kommunevalg19 Jan-jun Kval 20+%          
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Kommende år 
(2019)

• Utvikle nye møteplasser med politikere
• Kommuneanalyser. Lansere overfor politikere
• Utvikle målrettede analyser for stortingsvalgsaker
• Innspill programprosess, partiene, stortingsvalg

Resten av perioden
(2020, 2021)

• Bygge videre på ambassadørprogrammet: bruke dem ifm lokale 
politikerfora

• De næringspolitiske rammebetingelsene for våre bransjer er godt ivaretatt i 
Stortingsvalget 2021

• Samarbeid med NHO sentralt når det gjelder PPG Offentlig/privat
• Utvikle kommunikasjonen inn mot stortingsvalget 2021
• Før Stortingsvalget 2021 er våre bransjer mer offensive i samfunnsdebatten, 

og de blir derfor bedre forstått av folk flest

 

9. Handlingsplan Medlem og marked

Rapportering på mål for 2018 for Medlem og marked: 
Konsolidere Medlem og marked enheten. Gjennomført

Gjennomføre Trendkonferanse i juni, etablere det som årlig møteplass Gjennomført

Generalforsamling for alle 8 bransjer november 2018 Endret målsetning

KPI’er, Medlem og marked

# Måleparameter Periode Type Oppnåelse

1 "Vekst medlemsmasse, årsverk, >= + 8 %" Årlig Kvant > 9,7 %       

2 Adm.dir på talerstolen eksternt Årlig Kval 4,8 %       

3 Redaksjon.oppslagg pga innsalg Halvårlig Kval 63 %       

Kommende år 
(2019)

• Utvikle medlemsfordeler (kompetanse, digital ledelse)
• Utvikle vervepakke og on-boarding for nye medlemmer. Møte med  

nye arbeidsgivere
• Finne flere samarbeidspartnere til kurs, vurdere ny ressurs
• Økt relevans for SMB, utvikle fordeler særlig for dem

Resten av perioden
(2020, 2021)

• Være den mest medlemsfokuserte landsforeningen i NHO
• Gjennomgå hele medlemsreisen med sikte på bedre rutiner for 

medlemskommunikasjon i samarbeid med bransjeforeninger

10. Fokusområder 2018-2021

Det foreslås at organisasjonen velger seg ut noen prioriterte fokus-
områder som er velegnet til å fremme bransjenes målsetninger i den 
fireårsperioden man er inne i. Disse fokusområdene bør ligge fast, 
i hvert fall i perioden, og gi retning til organisasjonens arbeid med 
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å utvikle bransjene, synliggjøre deres samfunnsverdi samt sikre de-
res markedstilgang. Vi foreslår for 2018-2021 at vi jobber for våre over- 
ordnede målsetninger ved særlig å fokusere på disse områdene: 

Bærekraft Miljøaspekt ved våre bransjers virksomhet, avfallshåndtering/plast, miljøsertifiseringer 
som er gjort i medlemsbedriftene men som sjelden kommuniseres, FN’s bærekraftmål 
generelt, sosialt ansvar, rettferdig handel, matsvinnprosjektet, sukkerreduksjon, osv.

Kompetanse Yrkeskompetanse, profesjonalitet, samarbeid med arbeidstakersiden om økt anseelse 
for våre fag, utviklingssamarbeid med myndigheter og utdanningsinstitusjoner, faglig 
stolthet, endringer i kompetansebehov hos våre medlemsbedrifter innen tjeneste- og 
handelssektoren.

Seriøst 
arbeidsliv

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart arbeid, ofte sammen med LO. Vi har mye 
å vise til som part i arbeidslivet; hva vi har bidratt til. Langsiktighet, i kontrast til kortsiktige 
aktører som utgir seg for å være del av bransjen men som er ute etter kortsiktig inntjening.

Fokusområdene erstatter ikke andre målsetninger, men gir retning til 
arbeidet: For eksempel er det et prioritert kommunikasjonsmål å vise at 
private aktører gjør offentlige tjenester bedre. Vi tror det vil gagne oss å 
fokusere på BÆREKRAFT fremover nå, ettersom dette også er målsetnin-
ger for offentlige innkjøpere. Å vise hvordan de private aktørene innen 
renhold og Facility Management bidrar til å forbedre avfallshåndtering 
og redusere matsvinn i sine virksomheter, vil synliggjøre og utvikle med-
lemsbedriftene i disse bransjene, samt gi en ledetråd for hvilke fortellinger 
vi som organisasjon løfter frem i denne perioden.

Tilsvarende eksempel finner vi innen KOMPETANSE og SERIØST  
ARBEIDSLIV: å synliggjøre hva som gjøres og å bidra aktivt til at tiltak 
videreutvikles vil både gjøre selskapene mer konkurransedyktige, bygge 
omdømme og vise at vi som bedrifter, bransjer og organisasjon bidrar 
som part i arbeidslivet i retning av et profesjonelt og seriøst arbeidsliv. 
Her har vi ofte felles interesser med fagbevegelsen. Alle bransjene våre 
har nytte av og interesse for disse temaene.

11. Oppsummering

NHO Service og Handels strategi og handlingsplan er sentralt i arbeidet 
med å involvere administrasjon, styrer og generalforsamling i vurderin-
ger om landsforeningens prioriteringer. Visjon og oppdrag skal stemme 
overens med handlinger, og langsiktige mål skal være brutt ned på mer 
kortsiktige tiltak som tjener disse målsetningene. På tvers av våre bran-
sjer arbeider vi langs noen felles fokuslinjer som hjelper oss både med 
kommunikasjon og perspektiv omkring egen virksomhet. Bransjenes 
egne handlingsplaner foreligger som egne dokument, med egne tiltak 
som bransjestyrene beslutter og eventuelt finansierer. 

Dokumentet er utviklet i samarbeid med administrasjonen, og behandlet 
og godkjent av styret i NHO Service og Handel.



30 NHO Service og Handel Generalforsamling 2019

Sak 08: Vedtektsendring foreslått av styret

A. Ny struktur for styret i NHO Service og Handel

Bakgrunn 
Denne vedtektsendringen foreslås for å sikre 
en sammensetning og struktur på styret i NHO 
Service og Handel som sikrer kontinuitet og re-
presentasjon bedre enn det som er tilfelle i dag. 

Styret i NHO Service hadde tidligere 6 bransjer 
og 12 styremedlemmer, slik at hver bransje had-
de 2 representanter. Da NHO Service og Handel 
ble etablert 01.01.2018, gikk antall bransjefore-
ninger i landsforeningen fra 6 til 8. Ved fusjonen 
besluttet man å opprettholde antall styremed-
lemmer, men at man byttet på å ha 2 medlem-
mer i styret: 4 bransjer hadde 2 medlemmer, 4 
medlemmer hadde ett medlem, til enhver tid. 

Gjennom det siste året har vi erfart at denne 
modellen, selv om den ved oppstart virket ba-
lansert og rettferdig, ikke fungerer optimalt.

• Det blir hyppig utskiftning av styremedlem-
mer når bransjen bytter på å ha 1 og 2 medlem-
mer: det skaper uforutsigbarhet, mangel på 
kontinuitet og mye merarbeid for administra-
sjonen.

• Vår deltagelse i NHO’s organer må også revi-
deres hyppig, med fare for feilregistreringer og 
-innkallinger

• Styrets nåværende struktur leder til en lite 
representativ sammensetning: bransjer som 
til sammen står for 1/5 av omsetningen (21%) 
har halvparten av styremedlemmene, mens 
bransjer som står for 43% av omsetningen til 
sammen har kun 2 styremedlemmer. 

• Styret er stort; både NHO’s og Norsk Industris 
styrer har til sammenligning 10 medlemmer, 
Abelia har 9 og BNL har 8. 

Styret ba derfor administrasjonen utrede forslag 
til annen styresammensetning som bedre iva-
retar representativiteten og også det praktiske 
arbeidet i styret.

Ny struktur
Det er et par forutsetninger som bør ligge til 
grunn for strukturen i styret: 

• Alle bransjeforeninger i NHO Service og 
Handel skal være representert i styret

• Representativitet hva gjelder størrelse skal 
bedres

• Styret bør ikke være for stort

Det ligger fortsatt fast i vedtektene at sam-
mensetningen av styret i NHO SH skal reflek-
tere bedriftenes virkelighet. Med andre ord 
skal kjønn, geografi, og størrelse på bedrift 
fortsatt ivaretas i et mangfold som valgkomi-
teen er satt til å sikre, men dette ligger utenfor 
hva denne vedtektsendringen skal fremme 
forslag om.

Følgende struktur anbefales, og det foreslås 
at vedtektsendringen inntas i vedtektene og 
gjøres gjeldende umiddelbart, fra vedtak på 
generalforsamlingen 21. november der nytt 
styre oppnevnes. 

1. Styret i NHO Service og Handel består av 10 
medlemmer

2. Hver bransjeforening i NHO Service og 
Handel er representert med ett medlem. *

3. De tre største bransjene, målt i omsetning 
ved siste reviderte regnskapsår, er i tillegg 
representert med ett medlem hver.

4. Hver bransjeforening oppnevner i tillegg 
ett varamedlem som innkalles hvis medlem 
fra den aktuelle bransjen er forhindret fra å 
møte. 

5. Til styrets årlige strategisamlinger inviteres 
også varamedlemmer. 

* Antall bransjeforeninger vil reduseres fra 8 
til 7 ved sammenslåing av bransjeforeningene 
Renhold & Eiendomsservice og Forvaltning, 
drift, vedlikehold (FDV).
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Forslag til vedtak
Styret i NHO Service og Handel vedtok ny 
struktur for sitt styre i trå med de 5 oven-
nevnte punktene. Vedtektsendringene blir 
som følger: 

Endring av § 11.2.1 fra 
§11.2.1 Styret i NHO Service og Handel består 
av styreleder, nestleder og ti styremedlem-
mer. Det velges i tillegg 8 varamedlemmer til 
styret som innkalles på bakgrunn av tilhørig-
het i bransjeforeningen. 

Endres til:
§11.2.1 Styret i NHO Service og Handel består 
av styreleder, nestleder og 8 styremedlem-
mer. Det velges i tillegg 7 varamedlemmer til 
styret som innkalles på bakgrunn av tilhørig-
het i bransjeforeningen. 

Endring av §11.2.3 fra
§ 11.2.3 Styret skal bestå av inntil 12 personer 
og hele styret kan kun velges fra represen-
tanter fra Bransjeforeningens faste styrere-
presentanter.

Endres til:
Styret skal bestå av inntil 10 personer og hele 
styret kan kun velges fra representanter fra 
Bransjeforeningens styrerepresentanter.

Endring av §11.2.4
§11.2.4 De øvrige representantene velges av 
generalforsamlingen, etter forslag fra en valg-
komité. 

Endres til:
11.2.4 De tre største bransjene, målt i omset-
ning ved siste reviderte regnskapsår, er i til-
legg representert med ett medlem hver. 

Valgkomiteen innstiller på styrets leder og 
nestleder, og vurderer om representativiteten 
i styret er tilstrekkelig ivaretatt etter bransje-
nes samlede innstillinger. 

Endringene inntas i vedtektene og gjøres 
gjeldende umiddelbart, fra vedtak på gene-
ralforsamlingen 21. november der nytt styre 
oppnevnes.

B. Endring av vedtekter 
 etter opprettelsen av 
 ny bransjeforening Drift 
 og Service
Bakgrunn

Styrene i de to bransjeforeningene Renhold & 
Eiendomsservice, og Forvaltning, drift, ved-
likehold (FDV), har vedtatt sammenslåing av 
bransjene til én felles bransjeforening. Antall 
bransjeforeninger vil reduseres fra 8 til 7 ved 
sammenslåing av bransjeforeningene til en 
ny bransjeforening som har fått navnet Drift 
og Service. Etter denne endringen er det be-
hov for en rekke oppdateringer i vedtektene.

Endring av §3.1 fra
§3.1 Som medlemmer kan opptas virksomheter 
innen de bransjene som er etablert innenfor 
NHO Service og Handel. Bransjene er delt inn 
i følgende Bransjeforeninger

• Bemanning og Rekruttering
• Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
• Helse og velferd
• Renhold og Eiendomsservice
• Sikkerhet og beredskap 
• Arbeid og Inkludering
• Handel
• NFVB (Frisør og velvære bedrifter)

Endres til: 
§3.1 Som medlemmer kan opptas virksomhe-
ter innen de bransjene som er etablert innen-
for NHO Service og Handel. Bransjene er delt 
inn i følgende Bransjeforeninger

• Bemanning og Rekruttering
• Helse og velferd
• Sikkerhet og beredskap 
• Arbeid og Inkludering
• Handel
• NFVB (Frisør og velvære bedrifter)
• Drift og service

Andre endringer som følger av redusert antall bransjer gjøres også.

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtok endring av ved-
tekter etter opprettelsen av ny bransjefore-
ning; Drift og Service
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Sak 09: Valg av Styrets leder og nestleder, 
styremedlemmer og varamedlemmer etter 
innstilling fra Valgkomitéen.

Valgkomiteen innstiller på ny styresammensetning ut fra gjeldende 
vedtekter. Disse vedtektene kan imidlertid bli vedtatt endret under 
sak 8 på generalforsamlingen 21. november.

11.2 Styresammensetning 
11.2.1 Styret i NHO Service og Handel består av styreleder, nestleder og ti 
styremedlemmer. Det velges i tillegg åtte varamedlemmer til styret som 
innkalles på bakgrunn av tilhørighet til bransjeforeningene. 
11.2.2 Bransjeforeningene i NHO Service og Handel har rett til å utpeke 
en styrerepresentant hver.
11.2.3 Styret skal bestå av inntil 12 personer og hele styret kan kun velges 
fra representanter fra Bransjeforeningens faste styrerepresentanter. 
11.2.4 De øvrige representantene velges av generalforsamlingen, etter 
forslag fra en valgkomite.
11.2.5 Som regel skal hver bransjeforening være representert i styret ved 
deres styreleder. 
11.2.6 Gruppene bør generelt og spesielt ved flere representanter opp-
fordres til å vektlegge kjønnsfordeling, geografi og representasjon fra 
store og små bedrifter. 
11.2.7 Leder eller nestleder skal komme fra tariffbundne bedrifter.

Styret i NHO SH 2020, 10 styremedlemmer
Avhengig av at vedtektene endres i trå med styrets innstilling under 
Sak 08. 
Ny bransjeforening Drift og service vil velge nytt styre i januar 2020 
og er derfor her representert ved begge de gamle bransjeforeningene.
  

Leder Bemanning og Rekruttering Maalfrid Brath Manpower Group AS

Nestleder Handel Jørn Inge Løssfelt Interflora Norge AS

Styremedlem Renhold og Eiendomsservice Tom Tollefsen ISS Facility Services AS

Styremedlem Helse og velferd Nina Torp Høisæter Aberia AS

Styremedlem FDV Kathinka Friis-Møller Compass Group / Eurest

Styremedlem Sikkerhet og Beredskap Kjell Frode Vik Nokas AS (Tønsberg)

Styremedlem Arbeid og Inkludering Steinar Karlstrøm Aksis AS (Finnmark)

Styremedlem NFVB Espen Sævold Visit Your Hair AS (Bergen)

Styremedlem Bemanning og Rekruttering Per Christian Johansen Centric Nordic Holding AS

Styremedlem Handel Trond Bentestuen Rema Franchise Norge AS
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Vara i NHO SH Styret 2020  
Varamedlem Renhold Marianne Knapstad BB ServiceSystem AS

Varamedlem FDV Kai Andersen Polygon AS

Varamedlem Sikkerhet og Beredskap Tore Staveland Verisure AS

Varamedlem Handel Karl A. Munthe-Kaas Kolonial.no AS

Varamedlem Helse og Velferd Trude Wester Helse-Partner Nord-Norge AS

Varamedlem Bemanningsbransjen Lena O. Vonka Lenas Helsepersonell

Varamedlem Arbeid og Inkludering Birte Nilsen Opero AS

Varamedlem NFVB Jørn Inge Næss Næss Frisør AS

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtok ny styresammensetning, med leder, nest-
leder og 8 medlemmer, samt 7 varamedlemmer.

Styret i NHO SH 2020 - 12 representanter og vara
Denne sammensetningen av styret vil kun være aktuell hvis general-
forsamlingen ikke vedtar forslaget til vedtektsendring i Sak 08.
Ny bransjeforening Drift og service vil velge nytt styre i januar 2020 
og er derfor her representert ved begge de gamle bransjeforeningene.
 

12 Styremedlemmer      
Bemanning og Rekruttering Maalfrid Brath Manpower Group AS

Handel Jørn Inge Løssfelt Interflora Norge AS

Renhold og Eiendomsservice Tom Tollefsen ISS Facility Services AS

Helse og velferd Nina Torp Høisæter Aberia As

FDV Kathinka Friis-Møller Compass Group AS

Sikkerhet og Beredskap Kjell Frode Vik NOKAS AS

Arbeid og Inkludering Steinar Karlstrøm Aksis AS

NFVB Espen Sævold Visit Your Hair AS

Bemanning og Rekruttering Per Christian Johansen Centric Nordic Holding AS

Sikkerhet og Beredskap Dorothy Billett Securitas Transport Aviation Security AS

FDV Kai Andersen Polygon AS 

Helse og Velferd Trude Wester Helse-Partner Nord-Norge AS
 

Vara til NHO SH styret  
 

Renhold Marianne Knapstad BB ServiceSystem AS

FDV  Nikolai Utheim  Coor Service Management AS

Sikkerhet og Beredskap Tore Staveland Verisure AS

Handel Trond Bentestuen Rema Franchise Norge AS

Helse og Velferd Mona G. V. Lien Humana AS

Bemanningsbransjen Lena O. Vonka Lenas Helsepersonell AS

Arbeid og Inkludering Birte Nilsen Opero AS

NFVB*  Jørn Inge Næss Næss Frisør AS
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Sak 10: Valg av medlemmer til Valgkomité
Bakgrunn

I henhold til vedtektene §10.2.1 velges valgkomitéen på generalfor-
samlingen etter innstilling fra styret:
10.2 Valg av valgkomitéen: 
10.2.1 Valgkomitéen velges på generalforsamlingen etter innstilling 
fra styret. 
10.2.2 Valgkomitéens medlemmer oppnevnes for to år av gangen, men 
ved etablering av valgkomitéen vil to av medlemmene oppnevnes kun 
for ett år, slik at halvparten av medlemmene byttes ut hvert år. Dette 
for å sikre kontinuitet.

Dagens valgkomite har følgende sammensetning og varighet på sine 
verv:

Valgkomitéen 2019   
 Bransje Navn Valgt Firma

1 Sikkerhet og beredskap Vidar Berg 1 år - Leder NOKAS AS

2 Helse og velferd Hans Henrik Sørensen 2 år Humana Care AS avd. Lysaker

3 Bemanning og rekruttering Espen Hem Jakobsen 1 år Jobzone Norge AS

4 Handel Sara Herregården 2 år Nordic Toy Team AS

Følgende sammensetning foreslås for neste år:

Valgkomité 2020
1 Bemanning og rekruttering Espen Hem Jakobsen 2 år - Leder Jobzone Norge AS

2 Helse og velferd Hans Henrik Sørensen 1 år Humana Care AS

3 Renhold og 
Eiendomsservice

Unni Bjørgesæter 2 år AB Solution Øst AS

4 Handel  Sara Herregården  1 år Nordic Toy Team AS

Ifølge vedtektene skal valgkomitéen til enhver tid ha en representant 
fra største bransje, og største bransje måles i kontingentinnbetaling. 
Det betyr at bemanningsbransjen fortsatt skal ha en representant i 
valgkomitéen. Espen Hem Jakobsen kan derfor velges igjen. Styrke-
forholdet mellom bransjene kan imidlertid i prinsippet endres i løpet 
av kommende år, og da vil ikke Bemanning og Rekruttering ha noen 
komitérepresentant lenger. Oppnevningen gjelder derfor i utgangs-
punktet kun for ett år når det gjelder dette medlemmet. 

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtok ny Valgkomité i samsvar med Styrets 
innstilling. 
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Sak 11: Valg av foreningens representanter til 
NHOs Representantskap og Generalforsamling

Styret foreslår at disse skal representere NHO Service og Handel i NHOs
representantskap basert på en fordeling mellom bransjene, samt andre 
tillitsverv:

Styrets innstilling til representanter og vara til NHOs representantskap 
1 Bemanning og Rekruttering Maalfrid Brath Manpower AS

2 Handel Jørn Inge Løssfelt Interflora Norge AS

3 Renhold og eiendomsservice Tom Tollefsen ISS Facility Services AS

4 FDV Kathinka Friis-Møller Compass Holding Norge AS

5 Helse og Velferd Nina T. Høisæter Aberia AS

6 Sikkerhet og Beredskap Kjell Frode Vik Nokas AS

7 Arbeid og Inkludering Steinar Karlstrøm Aksis AS

8 NFVB Espen Sævold Visit AS

Styrets innstilling til representanter til NHOs generalforsamling 
1 Bemanning og Rekruttering Per Christian Johansen Centric Nordic Holding AS

2 Handel Trond Bentestuen Rema Franchise Norge AS

3 Renhold og eiendomsservice Christian Fr. Moe 2Clean AS

4 Arbeid og Inkludering Petter Refsnes Origod AS

5 Helse og Velferd Trude Wester Helse-Partner Nord-Norge AS

6 FDV Kai Andersen Polygon AS

7 NFVB Lars Terje Skjæveland Modern Design AS

8 Sikkerhet og Beredskap Tore Staveland Verisure AS

9 Handel Karl A. Munthe-Kaas Kolonial.no

10 Renhold og eiendomsservice Marianne Knapstad BB Service System Sogn og Fjordane AS

11 Arbeid og Inkludering Birte Nilsen Opero AS

Styrets innstilling til vara til NHOs generalforsamling       
1 Bemanning og Rekruttering Lena O. Vonka Lenas Helsepersonell AS

2 Handel Stian V. Gabrielsen Komplett Services AS

3 Renhold og Eiendomsservice Kim Johnsen Royal Renhold AS

4 FDV Espen Agnalt Rentokil Norge AS

5 Helse og Velferd Arve Lund Olivia Boenheten AS

6 Sikkerhet og beredskap Tore Staveland Verisure AS

7 Arbeid og Inkludering Tao Seim Vesterålsprodukter AS

8 NFVB Maj H. Krogdahl PÅ HÅRET AS

9 Handel Gro Svendsen Nordic Toy Team AS

10 Helse og Velferd Ingvild L. Kristiansen Stendi AS

11 Sikkerhet og beredskap Dorothy Billett Securitas Transport Aviation Security AS

Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen vedtok styrets innstilling til representanter og varare-
presentanter til NHO’s Representantskap og til NHO’s Generalforsamling.
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Sak 12 Innkomne saker fra medlemmene

Sak 13 Valg av Revisor
Forslag til vedtak: 

Rita Granlund fra PwC velges som revisor.

Sak 14 Meddelelse av ansvarsfrihet 
for Styret
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