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b) Fortsatt tilhørighet i NSF for NLAS 

Som en konsekvens av landsmøtevedtaket om felles vedtektmodell for faggruppene, 

skal hver enkelt faggruppes generalforsamling ta stilling til om man fortsatt ønsker å 

være en faggruppe tilsluttet NSF. I LM-saken beskrives dette slik: 

Etter at landsmøtet har fattet vedtak om modell for faggruppenes vedtekter må 

modellen følges opp av samtlige faggrupper i den generalforsamling som følger etter 

at landsmøtet er gjennomført. Formelt vil den enkelte faggruppe ha anledning til å 

avslutte sin status som godkjent faggruppe i NSF, dersom generalforsamlingen ikke 

følger opp og tar landsmøtets vedtak til etterretning. 

Ny paragraf 16 i ny vedtektmodell omhandler oppløsning av faggrupper: 

§ 16 Oppløsning    

A. Beslutning:   Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant 

tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs 

forbundsstyre. 

B. Disponering av gjenværende midler: 

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i 

fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. 

C. Fusjonering: 

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente 

faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at 

denne  godkjennes av NSFs forbundsstyre. 

 

Generalforsamlingen kan med andre ord kun ta stilling til om faggruppen som sådan 

ønskes oppløst. GF kan ikke ta stilling til kollektiv utmeldelse av NSF, utmeldelse må 

hvert enkelt medlem selv gjøre da medlemskapet er individuelt. Hvis GF velger å 

oppløse faggruppen, må det påregnes at NSF vil ønske å etablere en ny faggruppe for 

Akuttsykepleiere innen NSF. 

NLASs styre har vært og er av den oppfatning at NLAS står sterkest innenfor NSF, 

ikke som en liten, selvstendig organisasjon eller tilsluttet en annen organisasjon. 

Fordelene ved å være tilsluttet en stor profesjonsorganisasjon for sykepleiere og 

spesialsykepleiere er mange. NSF er Norges fjerde største fagforbund og har slik stor 

gjennomslagskraft.  Medlemsfordeler er blant annet forsikringsordninger, 

tillitsvalgtapparat og stipendordninger.   For sentral faggruppe er tilgang til 

støtteapparat i form av økonomiavdeling/økonomiføring (dette vil også etter hvert 



omhandle lokale faggrupper), IT, konferansestøtte mm samt tett dialog og samarbeid 

med kommunikasjonsavdeling, avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling, og 

helsepolitisk avdeling av betydning. Faggruppenes egen sammenslutning Sentralt 

Fagforum gir muligheter for samarbeid på tvers av spesialiteter, muligheter for 

fagutviklingsmidler og intern støtte. 

Med bakgrunn i dette er NLAS -styrets forslag til vedtak som følger: 

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere skal fortsatt være en godkjent faggruppe 

tilsluttet Norsk Sykepleierforbund. 

 


