Sak 7
c) Reviderte vedtekter for NSFs faggrupper
Bakgrunnen for at det i år fremlegges reviderte vedtekter, er vedtak på NSFs
landsmøte i november 2011. Faggruppenes integrering i NSF har stått på sakslisten i
en rekke landsmøter de siste 25 årene, i samsvar med utviklingen i NSF generelt og for
faggruppene spesielt.
Forbundsstyret ga i 2009 en arbeidsgruppe i oppdrag:



Å utrede vedtektsmessige implikasjoner av relasjonelle og individuelle
ansvarsforhold for NSFs faggrupper, lokale faggrupper og NSF, faggruppenes
grad av formell integrering i NSF og øvrige forhold som anses av betydning for
faggruppenes plass i NSF og deres betydning for NSFs formål og strategiske
prioriteringer




Arbeidsgruppen skal ha som overordnet målsetting at aktuelle forslag
er juridisk klargjørende og ivaretar videreført integrering av faggruppene i
NSFs helhetlige arbeid




Det forutsettes at arbeidsgruppen har løpende dialog med etablerte
faggrupper i NSF, primært gjennom sentralt fagforum. NLASs leder har sittet
i arbeidsgruppen. Landsmøtesaken og vedtak i denne kan leses på NSFs
nettsider https://www.sykepleierforbundet.no/visartikkel/767492/Faggruppenes-integrering-i-NSF. Utover de bestemmelser
som er nedfelt i NSFs vedtekter § 5A og B var det ikke fastsatt krav til hvordan
faggruppene skulle struktureres og styres. Det har medført at vedtekter som
styringsinstrument har fått svært forskjellig omfang og utforming i
faggruppene, varierende fra en side til ganske omfattende dokumenter. NSFs
juridiske rådgiveres uttalelse i januar 2008 fastslo at flere juridiske
ansvarsforhold måtte klargjøres for å sikre oppfølging av alle legale forhold og
kunnskap om disse for både NSFs og de enkelte faggruppenes ledelse. Samtidig
ville det være fordelaktig med klargjøring også på en del andre områder og
gjennom dette sikre høyere grad av samsvar mellom de enkelte faggruppers
vedtekter. En del av disse forholdene ble fulgt opp administrativt, men det var
også nødvendig å sikre at de kom til uttrykk i alle faggruppenes vedtekter. Med
denne bakgrunn og som et ledd i økt integrering av faggruppene, behandlet og
vedtok NSFs landsmøte 2011 ny felles vedtektmodell for faggruppene. Det er
forutsatt at denne behandles på de respektive faggruppenes påfølgende
generalforsamling. De vedtatte vedtektene utgjør et minimumskrav til innhold
i faggruppens vedtekter. Hver enkelt faggruppe kan innlemme særbestemmelser
så lenge disse er i tråd med NSFs overordnede prinsipp og er juridisk holdbare.
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NLAS styre har valgt å føye til noen få bestemmelser som omhandler vårt fagfelt
spesielt. Den nye vedtektmodellen innebærer både presiseringer og nye
bestemmelser. Vi har valgt to vedtektmodeller; en for sentral faggruppe og en for
de lokale faggruppene. Vi har frem til i dag hatt to vedtektsett, et for sentralt og et for
lokalt. Med den nye vedtektmodellen er det relativt mange bestemmelser som ikke
har gyldighet for de lokale faggruppene. For å gjøre det enklere og mer oversiktlig
for lokale faggruppestyrer, har vi derfor valgt å beholde en modell med to
vedtektsett. Vi har også valgt å tilføye utdypende merknader til de lokale vedtektene,
slik at disse skal fremstå mest mulig selvforklarende.

Vedtektmodellene ligger ved saken som egne dokument.

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

De fremlagte forslag til vedtektmodeller for sentral faggruppe og lokale
faggrupper vedtas.
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