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Notat 

 

Til:  Norsk Sykepleierforbund   

Att:  Marianne Brun 

Fra:  Bjerknes Wahl-Larsen AS v/advokat Tor Gresseth 

Dato:  21.06.2011 

Emne:  Ansatterepresentanter i NSFs styrende organer  

 

 

I  Innledning – oppdraget 

Jeg viser til e-post fra NSF ved Marianne Brun av 15.06.11, vedlagt notat, og møte 
17.06.11, hvor jeg fikk i oppdrag å utrede spørsmålet om hvorvidt ansatte i NSF har krav 
på representasjon i forbundsstyret.  
 
De ansatte har foreslått at de skal ha rett til å velge én representant som skal ha uttale og 
stemmerett i saker som angår de ansatte og for øvrig observatørstatus. 
 
Forbundsstyret har totalt …. medlemmer. 

II  Det rettslige utgangspunktet 

 
Ansatterepresentasjon i styrende organer har lang tradisjon i Norge og er regulert i en 
rekke lover, bl a aksjeloven, stiftelsesloven, forretningsbankloven, sparebankloven, 
helseforetaksloven m.m. Nærmere bestemmelser om valg etc er regulert i den såkalte 
Representasjonsforskriften.  
 
Det rettslige utgangspunktet er at representasjonsrett krever hjemmel i lov. Det er ingen 
slik lovgivning som regulerer representasjon i en forenings styrende organer.  
 
NSF har adgang til å bestemme om man vil etterkomme ønsket fra de ansatte, f eks på 
bakgrunn av at det er positivt med mer åpenhet og involvering.  
 
Hvis NSF imidlertid kommer til at man vil avslå forslaget fra de ansatte, anbefaler jeg at 
det gis en begrunnelse. Dette både for ikke å tilspisse forholdet til de ansatte og spesielt 
fordi NSF er en arbeidstakerorganisasjon. 
 
Det kan for det første vises til at de ansatte har stor grad av medbestemmelse gjennom 
avtalene med organisasjonene og arbeidsmiljøloven kapittel 8 om informasjon og 
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drøfting. Det har for øvrig også andre ansatte, som har en lovbestemt rett til 
medbestemmelse i styrende organer hos arbeidsgiver. 
 
Jeg ville derfor vektlagt mer at Forbundsstyret er et politisk organ, som forvalter politiske 
vedtak fattet på NSFs landsmøte. 
 
Stiftelsesloven er et relevant eksempel på skillet mellom det å drive næringsvirksomhet 
og det å ha et ideelt, allmennyttig formål. Ansatte har bare adgang til representasjon i 
styret i stiftelser som driver næringsvirksomhet, jf stiftelsesloven § 41. Av forarbeidene 
til loven fremgår det at Stiftelseslovutvalget foreslo at ansatte skulle ha 
representasjonsrett i styret i alle typer stiftelser. Høringsinstansene var imidlertid 
negative, og resultatet ble altså at utvalgets forslag ikke ble vedtatt. En begrunnelse var at 
styret i en stiftelse er høyeste organ, men det ble også uttalt fra høringsinstansene at: “Når 
stiftelsen har et ideelt, allmennyttig formål og ikke selv driver næring, blir dette en 
hensiktsløs sammenblanding av interesser og ansvar.”  
 
Disse argumentene synes jeg også har relevans for et fagforbund. NSFs formål er i følge 
vedtektene § 2: “flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk 
forankring”.  
 
Jeg viser også til Granden: “Styrearbeid” (side 225): “Foreninger er i likhet med 

stiftelser selveiende. Foreninger har sitt rettslige grunnlag i et formål av ideell, politisk 

eller annen art som medlemmene har sluttet seg sammen for å fremme. Foreninger er 

ikke lovregulert. Ansatte i foreninger har ikke representasjonsrett i foreningens styrende 

organer med mindre dette er bestemt i vedtektene.” 
 
Det ville også være svært vanskelig å skille mellom saker “som angår de ansatte” og 
andre saker. Medlemskap i et styre medfører også ansvar. Dette ville bli vanskelig å 
forholde seg til hvis representanten vekselvis skal opptre som ansvarlige styremedlemmer 
og vekselvis ha observatørstatus. 
 
Det kan ikke ses å være vanlig i øvrige arbeidstakerorganisasjoner at de ansatte har rett til 
representasjon i de styrende organer. Det er i notatet fra NSF nevnt Utdanningsforbundet. 
Det samme gjelder Fagforbundet og El & It-forbundet. I Juristforbundet ble det innført 
representasjon med tale- men ikke stemmerett for et par år siden, på bakgrunn av et ønske 
fra de ansatte. 
 
 Konklusjonen blir at det ikke er noe i veien for å innføre representasjonsrett, eventuelt 
bare med status som observatør, hvis NSF skulle ønske det. De ansatte har imidlertid ikke 
noe rettslig krav på det. Siden det er lovbestemte ordninger for de fleste 
sammenslutninger kan det jo også hevdes at det er en grunn til at dette ikke er innført i 
foreninger. Jeg antar at årsaken kan ligge i det jeg har anført ovenfor mht foreningers 
formål som jo er av en helt annen art enn å drive næringsvirksomhet. 
 
 


