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JURIDISK VURDERING AV VEDTEKTSFORSLAG – 

VEDTEKTSFESTE 1. VARAMEDLEM TALE- OG FORSLAGSRETT 

 
NSFs vedtekter § 4 B Fylkesorganisasjon Fylkesstyret 5. ledd har følgende formuleringer: 
  
«Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 
1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets møter. I tilfelle stemmelikhet er fylkesleders 
stemme avgjørende». 
 
Det er kommet inn to forslag om supplement til det ovennevnte avsnittet som innebærer at det 
vedtektsfestes en uttale- og forslagsrett for 1. varamedlem. Forslagene har fått følgende 
ordlyd (supplementet i kursiv): 
 
Forslag 1: 
«Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 
1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets møter, med talerett, men uten forslags- og 

stemmerett. I tilfelle stemmelikhet er fylkesleders stemme avgjørende». 
 
Forslag 2: 
«Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 
1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets møter med uttale- og forslagsrett. I tilfelle 
stemmelikhet er fylkesleders stemme avgjørende». 
 
Forslaget er begrunnet i at dette er vedtektsfesting av gjeldende mangeårig praksis i enkelte 
fylkesstyrer. Det er uttalt fra en av forslagsstillerne at det er utfordrende å praktisere 
vedtektenes intensjon om kun observatørstatus for 1. varamedlem og at det oppleves som 
kunstig og unaturlig å begrense 1. varamedlemmets adgang til å tale i styrekollegiet. Det er 
vist til at praksisen der 1. varamedlem er gitt uttalelsesrett har vært uproblematisk. 
 

Det er behov for en juridisk vurdering av hvorvidt forslagene er uproblematisk vurdert opp 
mot at forslaget innebærer en utvidelse av det vedtektsfestede fylkesstyret. Det er videre 
ønskelig at begge forslagene vurderes sett under hensyn til at det ene forslaget innebærer både 

uttale- og forslagsrett. 
 
I Landsmøtet 1998 ble det vedtektsfestet at «1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets 
møter». Begrunnelsen for forslaget den gang var at det var hensiktsmessig at et varamedlem 
var tilstede som observatør slik at varamedlemmet kunne holde seg oppdatert i tilfelle frafall.  
Etter vedtektene § 4 B Fylkesorganisasjon Fylkesstyret 7. ledd har medlemmer innen 



 

 

fylkesleddet rett til å være tilstede under styrets behandling av A-saker, med status som 
observatør uten talerett. 
 
Spørsmålet herunder blir derfor om 1. varamedlem som innkalles til fylkesstyrets møter skal 
gis utvidede rettigheter sammenlignet med andre medlemmer innen fylkesleddet. 
 
I begrepet vara ligger et beredskapselement. Det kan hende at beredskapen utløses, men inntil 
det skjer er det ikke forbundet egne rettigheter til varaposisjonen. Som vararepresentant er 
man stedfortreder først når frafallet er en realitet.  
 
Jeg kjenner ikke til tilfeller der det er knyttet særlige rettigheter til selve vararollen i seg selv. 
Det utfordrer representskapet i beslutningsforaer men samtidig skal det tas på alvor at 
mangeårig praksis mener å ha erfart at dette er uproblematisk.  
 
Forslaget som er kommet inn omhandler spesifikt 1. varamedlem til fylkesstyret og er ikke 
ment som et forslag gjennomgående for alle 1. varamedlem i NSF. Det er imidlertid 
fremkommet at også Forbundsstyret har praktisert dette slik at 1. varamedlem er gitt uttale- og 
forslagsrett inn i forbundsstyremøtene. Dersom dette forslaget fremmes for Landsmøtet vil det 
samtidig fremmes forslag om vedtektsendring knyttet til 1. varamedlem til Fylkesstyret. Det 
er ikke ønskelig at vedtektene gjennomgående skal gi 1. varamedlem uttale- og forslagsrett.     
 
Etter min mening er det vanskelig å anbefale at 1. varamedlem skal gis særlige rettigheter i to 
konkrete foraer sammenlignet med andre 1. varamedlemmer i NSF. Som generelt prinsipp 
mener jeg at vedtektene bør være gjennomgående. Videre synes jeg det er noe problematisk at 
1. varamedlem gis utvidede rettigheter kun i kraft av vararollen uten at stedfortredelsen har 
inntrådt. At en vararepresentant skal ha så vidt stor påvirkningsmulighet som uttale- og 
forslagsrett inn i sentrale beslutningsforaer synes noe radikalt og jeg anbefaler at det eventuelt 
begrenses til uttalerett. Videre synes jeg at begrunnelsen om at det har etablert seg en praksis i 
seg selv ikke nødvendigvis er en fullgod begrunnelse for å endre vedtektene på dette punkt.  
 
Dersom dere savner noe i min fremstilling eller det er annet som er uklart er det bare å 
kontakte undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Therese Hansen 
Fagansvarlig Stab/HR  
 
    
 
  
   
 
 
  


