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Til: Norsk Sykepleierforbund 

Att: Therese Hansen 

E-post: Therese.hansen@sykepleierforbundet.no 

 

VEDTEKTSPØRSMÅL – VARAMEDLEMS TALE- OG FORSLAGSRETT 

1. Innledning – oppdraget 
 
Det vises til brev av 11. mai 2015 fra Sykepleierforbundet ved Therese Hansen hvor vi 

ble gitt i oppdrag å vurdere en endring av vedtektenes § 4B. Endringen går ut på at 1. 

varamedlem, som møter fast i fylkesstyrets møter, skal gis «uttale- og forslagsrett» 

(1. endringsforslag) eller «med talerett, men uten forslags- og stemmerett» (2. 

endringsforslag). 

 
2. Vår vurdering 

 
Hensynet bak at 1. varamedlem innkalles til samtlige av fylkesstyrets møter, er 

åpenbart: Varamedlemmet kan holde seg oppdatert og i beredskap i tilfelle forfall.  

 

Vi er enige i at det er noe formalistisk å nekte uttalerett i de tilfellene, når 

varamedlemmet på andre møter hvor faste medlemmer har forfall, opptrer som et 

fullverdig medlem. Dette e rimidlertid noe NSF må vurdere hvorvidt de anser som 

ønnskelig. 

 

Det er på den annen side åpenbart at varamedlemmet i det første tilfelle ikke har 

stemmerett. Når det gjelder spørsmålet om forslagsrett, er vi på linje med NSF, og 

anbefaler at man begrenser utvidelsen til å gjelde uttalerett, som i 2. endringsforslag 

ovenfor. Det forhold at et møtende 1. varamedlem som iukke møter i stedet for et 

medlem som har forfall har heller ikke rett til å protokollere sin uenighet. 

 

Vi er også enige i at uttaleretten da må gjelde gjennomgående, for alle møtende 1. 
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varamedlemmer i NSF. Det ville eller skapes et kunstig skille. 

 

Vi er for øvrig helt enig med NSF i at det at det har utviklet seg en praksis ikke er et 

reølevant argument for å vedtektsfeste denne praksisen.  


