
 

 

 

Norsk Sykepleierforbund 

Ved Olaug Flø Brekke 

Tollbugata 22 

OSLO 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref.: 

Ruth W Borgan 

698402 

Vår dato: 

Deres ref.: 

09.04.2015 

 

SAK TIL LANDSMØTET 2015 

NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FYLKESSTYRE, AVDELING NORD-TRØNDELAG, 
ØNSKER Å FREMME SAK TIL LANDSMØTET 2015: 

 ENDRING I NSF’S VEDTEKTER § 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING. 

I VEDTEKTENE § 4 B, NOMINASJONSKOMITÉ ,STÅR DET: «Fylkesorganisasjonens 

nominasjonskomité består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, valgt blant de 

medlemmer som har tilhørighet i fylket. Et verv i nominasjonskomiteen kan ikke kombineres 

med ansettelsesforhold i NSF. 

Nominasjonskomiteen velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv 

måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje. 

Nominasjonskomiteen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og fylkesleddets 

delagasjon til NSFs Landsmøte. Innstillingen skal foreligge 2 uker før de respektive valg 

finner sted. 

Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når 4 medlemmer/varamedlemmer er til stede. 

1.varamedlem skal innkalles til nominasjonskomiteens møter. 
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Nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv under behandling av de verv de selv 

er kandidater til. Dersom så vidt mange må fratre seine verv, at nominasjonskomiteen ikke 

lenger er beslutningsdyktig, tillegger det fylkesstyret å oppnevne nye medlemmer til 

komiteen. 

Dersom leder av nominasjonskomiteen får varig forfall, velges ny leder av og blant 

nominasjonskomiteens medlemmer. 

Nominasjonskomiteen velges og utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement» 

Forslag til endring gjelder avsnitt seks: «Nominasjonskomiteens medlemmer må fratre 

sine verv under behandling av de verv de selv er kandidater til» 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunnen for forslaget er at vi mener at dagens formulering i NSF vedtekter § 4 B er noe 

uklar, og derfor kan gi rom for ulike fortolkninger. Man står derfor i fare for at bestemmelsen 

blir ulikt praktisert rundt om i fylkene. 

Dagens formulering gir rom for at nominasjonskomiteens medlemmer som stiller til valg i verv 

på fylkesnivået, kun fratrer vervet ved behandling av eget kandidatur. De kan imidlertid være 

med når alle andre kandidaters verv skal behandles. Vi mener det er uheldig at de som selv 

stiller som kandidater kan være med å behandle kandidaturet til de som stiller som 

motkandidat. Dette må derfor tydeliggjøres i Vedtektene. 

Ved å endre formuleringen i bestemmelsen, vil man tilstrebe lik praktisering i alle fylker. En 

slik formulering vil være i tråd med vedtekter for Sentral nominasjonskomité, § 12 pkt B annet 

ledd. 

Vi foreslår derfor at dagens formulering:  

«Nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv under behandling av de verv de 

selv er kandidater til» 

Endres til:  



 

 

«Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv 
dersom de selv er kandidat til noen av de valg Fylkesmøtet skal gjennomføre.» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Navn 

Tittel 

 

 

Kopi:  
 


