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Fra: Merete Bårdsen 

Sak nr: 20140384 

E-post: merete.bardsen@wla.no 

Dato: 20. mars 2015 

  

Til: Norsk Sykepleierforbund 

Att: Therese Hansen 

E-post: Therese.hansen@sykepleierforbundet.no 

 

VEDTEKTSPØRSMÅL - GENERALSEKRETÆR 

1. Innledning – oppdraget 

 

Det vises til e-post av 13. mars 2015 fra Sykepleierforbundet ved Therese Hansen 
hvor vi ble gitt i oppdrag å vurdere eventuell vedteksfesting generalsekretærens 
ansvarsområde og fullmakter og foreslå hvordan dette eventuelt bør utformes. 
 

2. Dagens ordning 

 

Iht vedtektenes § 7A nr 9 skal forbundsstyret «ansette generalsekretær, 

forhandlingssjef og fagsjef, samt fastsette ansettelsesmyndighet for øvrige stillinger i 

NSF.» 

 
Bestemmelsen om forbundsleders ansvar m.v. er nedfelt i (§ 7E). Det er ingen 
bestemmelse i vedtektene om generalsekretærens rolle. 
 

3. Bør generalsekretærens rolle omhandles i vedtektene 
 

Etter vår oppfatning er det naturlig at det i vedtektene også inntas en bestemmelse om 
administrasjonen, ledet av generalsekretæren. (Det kan bl a vises til legeforeningens 
lover og øvrige fagforbunds vedtekter hvor en slik bestemmelse er nedfelt). 
 
Bestemmelsen kan f eks lyde slik (jf ansettelsesavtalen): 
 
«7F Generalsekretær 

Generalsekretæren er NSFs øverste administrative leder. Generalsekretæren 

rapporterer til forbundsstyret med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet. 
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Generalsekretæren skal utføre sitt arbeid i samsvar med gjeldende vedtekter, formål og 

strategi for NSF og innenfor de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 

Generalsekretæren skal påse at NSFs interesser ivaretas og fremmes i tråd med 

politiske målsettinger, etter forretningsmessige aksepterte prinsipper og i henhold til 

de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser. Generalsekretæren anerkjenner sin plikt 

til å samarbeide med NSFs forbundsstyre til enhver tid. 

 

Generalsekretæren skal sørge for at NSFs regnskap er i samsvar med lov og 

forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

 

Hvis ønskelig: Generalsekretæren skal være sykepleier» 

 
Denne bestemmelsen er tilstrekkelig vid til at det ikke vil være nødvendig med 

vedtektsendring for f eks å tilføre nye oppgaver eller fjerne oppgaver. 
 

4. Generalsekretærens fullmakter 

 

a. Signatrurrett 

 

Det er styret i et selskap, forening m.v. som har retten til å forplikte selskapet, 

jf aksjeloven § 6-30. Denne retten kan begrenses til enkelte styremedlemmer 

og til daglig leder, alene eller i fellesskap, jf § 6-31. Dette skal fremgå av 

vedtektene og registreres i Brønnøysundregisteret. 
 
Det fremgår av de registrete opplysningene hva angår NSF at styrets leder og 

nestledere har signaturrett hver for seg og kan således forplikte NSF på alle 

områder. Generalsekretær har ikke signaturrett. 
 

b. Stillingsfullmakt 

 

Daglig leder har fullmakt i kraft av sin stilling («stillingsfullmakt») til å inngå 

avtaler om daglig drift og vedlikehold. 
 
Avtaleloven § 10 annet ledd bestemmer: 
 
«Indtar nogen ifølge avtale med en anden en stilling, som efter lov eller 

sedvane medfører beføielse for ham til indenfor visse grænser at handle paa 

den andens vegne, ansees han at ha fuldmagt til at foreta retshandler, som 

falder indenfor disse grænser».  

 

Generalsekretær i NSF har iht denne bestemmelsen stillingsfullmakt. Det er 

ikke behov for å meddele noen særskilt skriftlig fullmakt fra styret. Daglig 

leder har kompetanse i kraft av sin stilling til å forplikte NSF og inngå 

bindende avtaler. Dette er ikke spesielt lovregulert når det gjelder foreninger, 

men Aksjeloven § 6-14 (2) unntar «saker som etter selskapets forhold er av 



 

3 
 

uvanlig art eller stor betydning». Dette kan vi legge til grunn også er en 

begrensning for foreninger. Generalsekretæren kan følgelig bestille varer og 

tjenester til vanlig drift og vedlikehold. 
 

c. Prokura 

 

Dersom det er behov for en mer omfattende fullmakt, som går ut over vanlig 

drift og vedlikehold, kan det meddeles prokura. Prokuraloven bestemmer i § 1: 
 
«Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, 

eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å 

opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan 

likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste 

eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller 

luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.  

Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i lov om registrering av 

foretak.» 
 

Det fremgår ikke av Brønnøysundregisteret at generalsekretære har prokura i 

dag. 
 

d. Bør generalsekretær gis ytterligere fullmakter? 

 
Vi er ikke bedt om å vurdere hvorvidt generalsekretæren bør ha signaturrett, 

dvs at hun er legitimert til å inngå alle type avtaler på vegne av NSF. Dette er 

unektelig hensiktsmessig, men har selvsagt risikoelementer, som må nøye 

vurderes.  
 
I det daglige vil det være tilstrekkelig med en stillingsfullmakt, som altså 

generalsekretæren har i dag i kraft av sin stilling.  
 
De tilfellene som nevnes e-posten fra NSF er kjøp og salg av eiendeler, 

bankavtaler og liknende. Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret, men det 

kan tenkes at det vil kunne være behov for en mer omfattende fullmakt, som 

prokura. 
 
Tildeling av prokura til generalsekretær er en kommersiell beslutning som må 

tas av NSF. Hensiktsmessigheten ved at slippe å belaste styremedlemmer med 

signaturrett (i dag har styrets leder og nestledere hver for seg signaturrett) må 

vurderes opp i mot risikoen. 
 
Prokura skal registreres i Brønnøysundregisteret og vil fremgå av de registrerte 

opplysningene og derved utgjøre dokumentasjon for legitimasjonen.  
 
Vi har undersøkt i Brønnøysundregisteret om det er vanlig praksis og kan 
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opplyse at verken Fagforbundet eller Legeforeningen har registrert prokura. I 

Legeforeningen har daglig leder signaturrett alene. Det samme i Norsk Industi, 

og han har i tillegg prokura. I NHO har finansdirektør prokura, ikke NHO-
sjefen, og kun styret har signaturrett.  
 
Det er for øvrig intet til hinder for å vedtektsfeste at generalsekretæren skal ha 

prokura eller fullmakt iht avtaleloven, men det er ikke vanlig. Styret kan 

meddele prokura uten at det fremgår av vedtektene. 
 
Vi er prinsipielt av den oppfatningen at vedtektene bør begrenses til det som er 

nødvendig og hensiktsmessig. Dette fordi vedtektene er tungvint å endre og 

derfor kan hemme effektiviteten. Dette spørsmålet må NSF vurdere. 
 
Det kan f eks stå i § 7F at «Generalsekretæren har prokura». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


