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Grunnet bransjens utfordringer, ny strategi og medlemsønsker er det økt 
behov for kapasitet og kompetanse i Melanor

Bransjens utfordringer 

MedlemsønskerStrategien

Medlemmene har stigende 
forventinger til Melanor som 

bransjeorganisasjon

Strategien prioriterer opp mål og 
tiltak for Melanor som 

organisasjon 

Bransjen opplever et stadig mer skiftende landskap og høy endringstakt



Melanor vurderer derfor tre organisatoriske alternativer

Alternativ 1:
Opprettholde

Alternativ 2:
Ansette

Alternativ 3:
Medlemskap i NHO Geneo

Beskrivelse
Melanor beholder dagens organisasjon og 
bruker det som utgangspunkt for å utarbeide 
handlingsplaner og tiltak for å svare ut 
mulighetene og utfordringene for bransjen

Melanor ansetter en til flere ressurser for å øke 
mulighetene til å imøtekomme ambisjonene fra 
medlemmene og målsetninger i den nye 
strategien. Overordnet organisasjonsstruktur 
endres ikke.

Melanor tar del i NHO sin etablering av ny 
landsforening og blir del av større paraply-
organisasjon.

Fordeler
+ Ingen budsjettøkonomiske konsekvenser
+ «Lettbent» organisasjon som er samkjørt om 

oppgaver og arbeidsfordeling

+ Kan i større grad imøtekomme stigende 
forventninger fra medlemmene

+ Mer robust organisasjon
+ Organisatorisk fleksibilitet til å svare ut 

oppgaver ut over strategien
+ Kan ta større ansvar inn i samarbeid og 

partnerskap

+ Stor sannsynlighet med å svare ut helhetlig 
mulighet- og utfordringsbilde

+ Får tilgang til NHO nettverk av partnere og 
medlemsfordeler

+ Dra nytte av NHOs posisjon og tyngde i 
norsk samfunnsdebatt

+ Dra veksel på NHOs politiske nettverk og 
slagkraft

Ulemper

÷ Utfordringer med å svare ut helhetlig 
mulighets- og utfordringsbilde

÷ Avhengig av samarbeidsvilje fra partnere for 
gjennomslagskraft

÷ Utfordringer med å delta på arenaer vi har 
fått tilgang til

÷ Senker ambisjonsnivået til Melanor

÷ Krevende å utvikle en robust organisasjon 
over tid

÷ Fortsatt behov for samarbeidsvilje fra 
partnere for gjennomføringslagskraft

÷ Betydelig behov for økt ressurser og 
kompetanse

÷ Økt medlemskontingent

÷ Ny landsforening vil kreve tid å få «satt seg»
÷ Melanor må bygge sin posisjon i 

landsforeningen
÷ Økt medlemskontingent



Alternativ nr. 3: Medlemskap i NHO Geneo

I disse dager vurderer Melanor et medlemskap i NHO Geneo, NHOs nyeste landsforening for helsenæring, 
velferd og oppvekst.

NGO Geneo ble formelt lansert torsdag 21. april og er den 17. landsforeningen i NHO. Tidligere har 
bedrifter fra helsenæring, velferd og oppvekst har vært spredt i landsforeningene Norsk Industri, Abelia og 
Service og handel. Nå er de samlet i NHO Geneo for større kraft og gjennomslag. NHO Geneo består av 
over 1000 medlemmer med rundt 18.000 årsverk fra helsenæringen, velferd og oppvekst under en paraply 
som gir mer kraft i helsepolitiske spørsmål og i arbeidet med å styrke norsk helsenæring – fra vugge til 
grav.

Som medlem i NHO Geneo blir Melanor altså en del av et større fellesskap - noe både Melanor og 
Melanors medlemmer vil dra stor nytte av.



Hvorfor navnet Geneo?

Geneo viser til gen (helse), generere (skape) og neo 
(nytt). Man kan fint også la det løpe en assosiasjon til 
generasjon eller generasjoner.

Sammen representeres bransjene som følger oss 
gjennom livet: Fra trygge og gode barnehager, via 
forebyggende helse og trening, medisinske løsninger 
og teknologi, til god omsorg og varme hender når et 
langt liv nærmer seg slutten.



Hvilke konsekvenser kan dette ha for Melanor og Melanors medlemsbedrifter?

• Dersom Melanor blir medlem i NHO Geneo, vil 
medlemskapet bistå med å svare ut det helhetlige 
mulighet- og utfordringsbildet som ble synliggjort i 
Fremtidsstudien og implementert i Melanors nye 
strategi.

• Man får tilgang til NHOs nettverk av partnere og 
medlemsfordeler.

• Drar nytte av NHOs posisjon og tyngde i norsk 
samfunnsdebatt.

• Drar veksel på NHOs politiske nettverk og slagkraft.

• Noe økt medlemskontingent.

https://melanor.overcastcdn.com/documents/Fremtidsstudie_Varen2021.pdf
https://melanor.overcastcdn.com/documents/Melanor_strategi.pdf


Mer informasjon

Melanor holder medlemsmøte om NHO 
Geneo 23. mai kl. 13.30-15.00
Informasjon ligger også på www.melanor.no
For å arrangere en-til-en møte med Melanor 
og NHO, kontakt rebekka@melanor.no
For å få beregnet potensiell ny kontingent 
for ditt selskap, kontakt 
rebekka@melanor.no

http://www.melanor.no/
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