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Valg av fylkesleddets nominasjonskomité – vedtektsendringer 
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen 

Bakgrunn for saken: 
Valg av fylkesorganisasjonens nominasjonskomité defineres i dagens vedtekter § 4 B. 
Fylkesorganisasjonen, pkt. Nominasjonskomité: 
 
Nominasjonskomité 
Fylkesorganisasjonens nominasjonskomité består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, valgt 
blant de medlemmene 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 delegasjon 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. 
 
Nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv under behandling av verv de selv er kandidat 
til. Dersom så vidt mange må fratre sine verv, at nominasjonskomiteen ikke lenger er 
beslutningsdyktig, tilligger 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. 
 
Valg av nominasjonskomité jf. vedtektenes § 12 velges på landsmøte jf. § 8 Landsmøtet, pkt. E. 
Saksliste. Innstilling til valg av ny nominasjonskomité, jf. Sentralt valgreglement, gjøres av 
fylkeslederne. Fylkesledernes innstilling til valg av ny nominasjonskomité skal foreligge dagen før 
valget finner sted. For øvrig kan fylkesstyrenes ledere endre sin innstilling på samme grunnlag som 
nedfelt for nominasjonskomiteens vedtektenes § 12. De av fylkesstyrenes ledere som selv stiller til 
valg i nominasjonskomiteen kan ikke delta i innstillingsarbeidet. 
 
Aktuelt: 
Fylkesmøtet i NSF Sør-Trøndelag behandlet etter innmeldt forslag en organisasjonspolitisk sak med 
forslag om å flytte valg av fylkesorganisasjonens nominasjonskomité til fylkesmøtet. 
 
Slik vedtektene er i dag, skal fylkesleddets nominasjonskomité velges av de hovedtillitsvalgte. Det 
betyr for NSF Sør-Trøndelag sin del at over 1200 av våre 6614 medlemmer ikke er representert ved 
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valg av nominasjonskomité. Dette er de medlemmene som tilhører valgkretsene: «Medlemmer i 
ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert hovedtillitsvalgtområde» og «Ikke yrkesaktive 
medlemmer (inkl. pensjonister)». I tillegg er NSF St. Olavs Hospitals 3451 medlemmene representert 
med potensielt 4  av 40 stemmer ved valget (avhengig av hvem som er tilstede). 
 
Fylkesmøtet fant dette urimelig og ønsket at valg av fylkesleddets nominasjonskomité skal skje i et 
møte med bedre representativt deltakelse. I dagens vedtekter er fylkesmøtet og tariffkonferanser de 
eneste møter med antall stemmeberettigede ut fra medlemsmassens størrelse. Fylkesmøtet er eneste 
vedtektsfestede organ hvor også medlemmer som ikke er omfattet av etablert hovedtillitsvalgtområde 
og ikke yrkesaktive medlemmer er representert.  
 
Fylkesmøtet oppfordret med bakgrunn i dette fylkesstyret å fremme forslag til sak til landsmøtet med 
nødvendige vedtektsendringer. 
 
 
Konklusjon: 
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag fremmer herved følgende sak til landsmøtet med forslag til 
vedtektsendringer: 
 
1) Forslag til endringer i § 4 B. Fylkesorganisasjonen, pkt. Gjennomføring av valg – 
Fylkesmøtet, første ledd: 
Fylkesmøte arrangeres innen 1. april det år det avholdes landsmøte. Fylkesmøtet skal velge 
fylkesstyre, og fylkesleddets delegasjon til landsmøtet og fylkesleddets nominasjonskomité. 
Fylkesleder, nestleder, 5 styremedlemmer, og 5 varamedlemmer, fylkesleddets delegater og 
varadelegater, leder av nominasjonskomiteen, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer til 
nominasjonskomiteen velges ved egne valg. Fylkesleder, og nestleder og leder av 
nominasjonskomiteen velges i henhold til bestemmelser som nedfelt i § 8 F, 1. ledd. 
 
2) Forslag til endringer i annet ledd: 
Ved valg av fylkesstyremedlemmer, og fylkesleddets delegater til landsmøtet og medlemmer til 
nominasjonskomiteen gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer 
foregår tilsvarende landsmøtets valg av varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, 
vedlagt villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet 
avholdes. 
 
3) Forslag til endringer i § 4 B. Fylkesorganisasjonen, pkt. Nominasjonskomité, annet ledd: 
Nominasjonskomiteen velges av fylkesmøtet fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv 
måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje. Fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte innstiller til valg 
av ny nominasjonskomité. Innstillingen skal foreligge dagen før valget finner sted.  
 
4) Forslag til nytt tredje ledd i § 4 B. Fylkesorganisasjonen, pkt. Nominasjonskomité: 
Den avtroppende nominasjonskomiteens funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger. 
 
5) Det forutsettes at det blir gjort nødvendige endringer i NSFs lokale valgreglement dersom 
dette forslaget blir vedtatt. 
 

Med vennlig hilsen 

Knut Jørgen H. Rotabakk  
Fylkesleder  
 
 
 


