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Forord 

NSF er en demokratisk medlemsorganisasjon bygget på prinsippet om det 

representative demokrati der medlemmene velger representanter (tillitsvalgte) til å 

styre for seg og fremmer deres interesser som talspersoner og ombudsmenn. 

Organisasjonens eksistens avhenger av tilstrekkelig oppslutning og tillit fra 

medlemmene. Uten medlemmer, ingen organisasjon. Derfor må fokuset kontinuerlig 

rettes mot organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling for adekvat å kunne 

respondere på medlemmenes krav, forventninger og behov. 

Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) - som kulliminerte med mange 

fremtidsrettede vedtak i Landsmøtet 2007 - hadde som mål å gjøre et sterkt NSF 

enda sterkere. Blant annet ble det satt fokus på ivaretakelse av medlemsdemokrati, 

samt muligheten for økt medlemsinnflytelse og påvirkning. 

To forhold – med utgangspunkt i landsmøtene 2007 og 2011 – kommer til behandling 

i landsmøtet 2015. Det gjelder evaluering av landsmøteperiodens lengde (4 år fra 

2007), og videre skjebne til Rådsmøtet i NSF som, ved landsmøtet i 2011, ble 

etablert som en prøveordning for inneværende periode og som også skal evalueres. 

I den forbindelse er det utarbeidet et debattnotat som blant annet skal gi svar på 

hvordan målgruppen vurderer de to ordningene, og om de fungerer etter hensikten. 

Notatet gir en god bakgrunn for å forstå de bakenforliggende årsakene til hvorfor 

ordningene ble etablert. Det gis videre noen innledende betraktninger og 

introduksjoner til hvert av temaene, og det redegjøres for hvordan samhandlingen i 

NSF har utviklet seg fra 2007 og frem til i dag. Til slutt i notatet listes det opp en 

rekke spørsmål som ønskes besvart, og som vil danne grunnlag for utforming av sak 

til landsmøtet 2015.  

Innledningsvis var vi inne på at NSF er en demokratisk medlemsorganisasjon bygget 

på prinsippet om det representative demokrati. I så måte er dere som målgruppe en 

viktig kanal for tilbakemelding på de spørsmål debattnotatet trekker opp.  

Vi vil derfor oppfordre dere alle til å svare innen fristens utløp, slik at vi sikrer et godt 

beslutningsgrunnlag for landsmøtet i denne viktige saken. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eli Gunhild By       Olaug Flø Brekke 

Forbundsleder        Generalsekretær 
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Debattnotat 

Sak: Landsmøteperiodens lengde 

Rådsmøtet 

1. Bakgrunn 

Til landsmøtet 2011, forelå det to forslag som begge relaterte seg til landsmøteperiodens 
lengde hhv.: 

a) Forslag fra NSF Buskerud om en bred evaluering av fireårig landsmøteperiode, for 
behandling under landsmøtet 2015. 

b) Forslag fra NSF Hedmark om å etablere et rådsmøte midtveis i 
landsmøteperioden. Forslaget var identisk med det som ble fremmet til 
landsmøtet 2007 (sak 8/07). Forslaget fikk alminnelig flertall under de innledende 
prinsipielle voteringer i landsmøtet, men oppnådde ikke kvalifisert flertall (2/3 av 
avgitte stemmer) under de etterfølgende vedtektsvoteringer.  

I tillegg ble det fremmet forslag fra NSF Østfold om å gå tilbake til treårig landsmøteperiode. 
Saken ble imidlertid trukket. 

Forbundsstyret valgte å se forslagene fra Buskerud og Hedmark under ett, og fremmet disse 
under sak 8/2011 – DM# 434639. Begge oppnådde tilstrekkelig flertall, og ble følgelig 
vedtatt. Konsekvensen av at sakene ble fremmet under ett, er at prøveordningen med 
rådsmøtet inngår som en del av den evalueringen som legges frem for landsmøtet 2015 om 
landsmøteperiodens lengde. 

Forbundsstyret har – med bakgrunn i landsmøtets vedtak - gitt administrasjonen i oppdrag å 
forestå en slik evaluering. En intern arbeidsgruppe ledet av generalsekretæren har arbeidet 
videre med oppdraget med utgangspunkt i et debattnotat. Gruppen har for øvrig bestått av 
nestleder Solveig Kopperstad Bratseth, forhandlingssjef Harald Jesnes,  
ass. forhandlingssjef Kari Tangen, fylkesleder i Akershus Ragnhild Hegg og spesialrådgiver i 
Fag- og helsepolitisk avdeling Erik Bårdseng. Stabsrådgiver Anne-Marthe Haugland har 
bistått gruppen med sekretærstøtte.  

Målgruppen for debattnotatet er primært politisk valgte, dvs. forbundsstyret, fylkesstyrene 
og de hovedtillitsvalgte.  

Hensikten med det foreliggende debattnotat er primært – gjennom de spørsmål som stilles – 
å fremskaffe et grunnlag for forbundsstyret til å kunne ta stilling til følgende: 

• Klarer NSF – til tross for omskiftelige og raske endringer i samfunnet rundt oss - å 
ivareta sitt formål på en tilfredsstillende måte ved å ha 4 år mellom hvert landsmøte. 

• Fungerer Rådsmøtet etter intensjonen, og fyller det rollen som et hensiktsmessig og 
nødvendig organ midtveis i landsmøteperioden.  
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I tillegg ønsker vi også å få belyst:  

a) i hvilken grad eksisterende møteplasser brukes som reelle arenaer for innhenting av 
medlemmenes syn på NSF og politikken som føres, og 
b) hvordan disse synspunktene formidles og kommuniseres i organisasjonen med tanke 
på læring. 

2. Historikk 

Landsmøteperioden i NSF var toårig fram til 1995, da den ble endret til treårig. Dette varte 
fram til 2007, da landsmøteperioden ble fireårig. Fylkesstyreperioden har fulgt 
landsmøteperioden, mens valgperioden på arbeidsplassnivå fortsatt er toårig. 

Begrunnelsene for å innføre fireårig landsmøteperiode ble fremlagt som en del av 
landsmøtesak 8/2007 Organisasjonsutvikling i NSF. Saken omfattet en bred vurdering av 
NSFs struktur, medlemsdemokrati, roller for de enkelte organisasjonsnivåer m.m.  
 

Underveis i OU-prosessen, ble det på et tidlig tidspunkt satt fokus på premisser og krav til ny 
organisasjonsmodell for NSF. I den forbindelse ble det utarbeidet en kravspesifikasjon som 
skulle gjenfinnes i valg av fremtidig modell for organisasjonen. Overordnet skulle modellen: 

• Ivareta NSFs hovedoppgaver 
• Speile NSFs verdier 
• Svare på NSFs utfordringer 

Herunder ble det stilt krav til struktur, ansvar, oppgave- og funksjonsfordeling og til ressurser 
og kompetanse.  

Under pkt. Organisasjon, jf. vedtektenes kapittel om «Retningslinjer for NSF», heter det 
blant annet: 

� Strukturen skal gi en rasjonell og effektiv organisasjon som kan møte endringer i 
omgivelsene 

� Vi skal til enhver tid vurdere hensiktsmessigheten av NSFs organisasjonsstruktur 

Under: Ansvar, oppgave- og funksjonsfordeling heter det blant annet: 

� Vi skal ha klare ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i organisasjonen 
� Vi skal ha et klart linjeansvar i organisasjonen 
� Det skal være tydelig hvordan og hvor NSFs politikk utformes, vedtas og iverksettes 

 

3. Innledende betraktninger til temaene 

Direkte og indirekte demokrati 

Norsk Sykepleierforbund er en demokratisk medlemsorganisasjon bygget på prinsippet om 
det representative demokrati der medlemmene velger representanter (tillitsvalgte) til å 
styre for seg og fremmer deres interesser som talspersoner og ombudsmenn. Ordningen 
benevnes også som indirekte demokrati. For eksempel er det fylkesmøte, jf. Vedtektene § 4b 
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som velger fylkesleddets delegasjon til landsmøtet. Fylkesmøtet består av delegater, valgt av 
og blant medlemmene i det enkelte HTV-området. 

Medlemsdemokrati, makt og innflytelse i NSF 

Spørsmålet om medlemsdemokrati, makt og innflytelse i NSF kan belyses og forstås ut fra 
ulike innfallsvinkler. Det handler om struktur og organisering knyttet til valgordninger, og 
dermed om medlemmenes mulighet til påvirkning og utforming av politikken. Det handler 
om formelle møteplasser (vedtektsfestede) og ulike samhandlingsarenaer. Det handler om 
samhandling, dialogkonferanser, Work-shop og erfaringsutveksling innad i organisasjon. Det 
handler sist men ikke minst om vilje og evne til å ta i bruk de muligheter og arenaer som 
allerede er der for å diskutere politikk og gi innspill til hvordan organisasjonen kan arbeide 
bedre, og bli mer proaktiv og profilert inn mot ulike beslutningstakere/nivåer. 

Samhandlingsarenaer 

Med samhandlingsarenaer mener vi en samling av relevante aktører med formål å bidra til et 
resultat uavhengig av om samlingen benevnes som et formelt eller uformelt organ, og om 
det er av besluttende eller rådgivende karakter. Diskusjonene om nødvendige 
samhandlingsarenaer stod naturlig nok sentralt i OU-prosessen, og ble behandlet helt til 
slutt. Dette var på mange måter logisk ettersom det var en viss sammenheng mellom flere 
av temaene som ble diskutert, eksempelvis mellom spørsmålet om valgperiodens lengde og 
hvilke samhandlingsarenaer som ville bli etablert.  

Å få til god samhandling og lagspill internt i organisasjonen er utfordrende og krevende. Det 
forutsetter definerte møteplasser som gir rom for dialog, informasjonsutveksling, innspill, 
drøftinger, og påvirkning. Møter – riktig organisert og innrettet - er en viktig arena for 
strategisk og taktisk diskusjon om hvordan en mest hensiktsmessig arbeider med politiske 
saker med sikte på å oppnå et godt resultat. Det er imidlertid lite ressurseffektivt å holde 
møter for møtenes egen skyld, de må fylle en rolle, og ha et klart formål. Utfordringen er å 
definere antall møteplasser en trenger, og bestemme seg for hvilken status de skal ha, og 
hvorvidt de skal vedtektsfestes eller ei.  

Vedtektsfestede samhandlingsarenaer  

Lokalorganisasjonen 

• Medlemsmøtet i HTV – områdene, jf. § 4, Medlemsmøter 
• Fylkesstyremøter, jf. § 4, B Fylkesstyret 
• Fylkesmøtet 
• HTV – konferanser, jf. § 4, Fylkesstyrets mandat pkt. 6 
• Lokal fagpolitisk konferanse, jf. vedtektenes § 5, D 

Sentralt nivå 

• Faggrupper, jf. § 5. C Sentralt fagforum.  
• Samhandlingskonferanse (sentralt nivå – forbundsstyret innkaller) 
• Ledermøtet, minimum 4 pr. år (sentralt nivå – forbundsleder innkaller), herunder 

drøfting av grunnlaget for utarbeiding av budsjett og handlingsplaner 
• Tariffkonferanser, jf. § 13, A.2. 
• Forbundsstyret, jf. § 7, A-C 
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• Landsmøtet, jf. § 8, A, B, C, G 
• Ekstraordinært landsmøte, jf. § 8, G 

I tillegg arrangeres det ulike tema-/ opplæringskurs som også muliggjør dialog og 
erfaringsutveksling om NSFs politikk, måloppnåelse etc. 

Forbundsstyret/Landsmøtet – ansvar og oppgaver 

Forbundsstyret 

Forbundsstyret velges av landsmøtet for å utøve overordnet ledelse og 
beslutningsmyndighet i organisasjonen, og er NSFs høyeste organ mellom landsmøtene. 
Forbundsstyret står ansvarlig for sine avgjørelser overfor landsmøtet, og skal blant annet 
effektuere landsmøtets vedtak, samt ta initiativ i saker som er av betydning for sykepleien og 
sykepleieryrket. Det er, etter vedtektene, ingen tvil om at forbundsstyret har formell 
myndighet til å foreta de tilpasninger som utviklingen til en hver tid måtte tilsi innenfor 
valgperioden. 

Landsmøtet 

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år innen 
utgangen av november. Medlemmer av NSF har adgang til å overvære landsmøtet. De har 
uttalerett, men ikke forslagsrett og stemmerett. Prinsipielle saker som vedrører 
organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på landsmøtet. 

Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal fremsende disse gjennom sitt 
fylkeskontor. 

Ekstraordinært landsmøte 

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte når det kreves av en av følgende instanser: 

� Forbundsstyret 
� Minst 50 % av fylkesstyrene 

Når bestemmelsen omtales her, så er det for å understreke den muligheten som vedtektene 
gir til – når som helst i perioden – å innkalle til ekstraordinært landsmøte for å behandle 
spørsmål av akutt innsettende og presserende karakter. Sist gang det ble innkalt til 
ekstraordinært landsmøte var i 2001 i forbindelse med spørsmålet om medlemskap i den 
nye hovedorganisasjonen UHO.  

4. Introduksjon til hvert av temaene 

4.1.  Landsmøteperiodens lengde 

Organisasjonen har i flere sammenhenger drøftet en utvidelse av landsmøteperioden, blant 
annet i forbindelse med den store OU-prosessen i 1990-1991, og OU-prosessen 2003-2007 
som kulliminerte med sak 8/07. Argumentene som oftest gikk igjen i debattene om lengre 
landsmøteperioder var at det ville gi: 

• Større langsiktighet i perspektiver og diskusjoner 
• Større grad av orverordnethet i saker 
• Lengre gjennomføringsperiode 
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• Mindre ressurser medgår til forarbeid og etterarbeid 
• Økonomisk besparende 

Det har ikke kommet sterke signaler om at landsmøteperioden er blitt for lang siden 
vedtaket om 4-årig LM-periode ble fattet i 2007. Imidlertid ble det i 2011, besluttet å legge 
frem som sak til landsmøtet 2015 en evaluering av landsmøteperiodens lengde. 
Forslagstillerne ønsket primært ikke å argumentere for å endre dagens ordning (4 år), men 
fant det naturlig og nyttig at LM 2015, i lys av erfaringene, fikk anledning til å se på hvilken 
ordning som er mest hensiktsmessig for organisasjonen. Som en del av saken fra Buskerud, 
var det også utarbeidet noen spørsmål som en ønsket evalueringen skulle besvare,  
jf. vedlegg 1. 
 

4.2. Rådsmøtet 

I forbindelse med anbefalingen i sak 8/07 og overgangen til 4-årig valgperiode for sentrale 
verv og verv til fylkesstyret, ble det som en konsekvens også drøftet behovet for etablering 
av et nytt organ. Hensikten var å etablere en formell møteplass som, midtveis i perioden, 
kunne drøfte og gi råd til forbundsstyret om eventuelle justeringer av landsmøtevedtatte 
innsatsområder for den resterende del av landsmøteperioden. Det ble den gang vurdert som 
hensiktsmessig å etablere et slikt organ, ettersom omgivelsene rundt oss er i stadig endring 
og fordi eksempelvis endringer i politiske maktforhold (Stortingsvalg med tilhørende 
regjerings/regime skifte) kan endre forutsetningene for de vedtak landsmøtet traff for 
perioden.  

Som en ytterligere begrunnelse for forslaget kan anføres at verken 
Samhandlingskonferansen eller Ledermøtet (vedtektenes § 7) hadde funnet sin endelige 
form i 2007 ettersom begge dels var nyskapninger. Følgelig hadde vi ingen erfaring med 
hvordan disse møteplassene ville virke inn på innflytelses- og påvirkningsmulighetene i 
organisasjonen. I tillegg kan nevnes at implementering og bruk av faggruppenes kompetanse 
i organisasjonen var og er under løpende vurdering/drøfting. 

Den prinsipielle diskusjonen knyttet til etableringen av Rådsmøtet som organ, gikk for en 
stor del på sammensetning og mandat. Ettersom ingen hadde signalisert ønske om endringer 
i forbundsstyrets mandat, så valgte en å gi Rådsmøtet status som rådgivende organ til 
forbundsstyret. Sammensetningen av Rådsmøtet avspeiler videre den status det er gitt som 
rådgivende organ til forbundsstyret for et nærmere definert formål, og rokker følgelig ikke 
ved etablerte styringslinjer og fullmakter i organisasjonen. 

På den bakgrunn ble det foreslått en sammensetning som skulle sikre lokal og sentral 
representasjon, at landsmøtets delegasjoner er representert, og at bredden i organisasjonen 
for øvrig er rimelig ivaretatt. I tillegg ble det foreslått at sentrale ledere for andre 
landsmøtevalgte organer også kunne være til stedet. 

Rådsmøtet 2013 

I henhold til vedtak i LM-sak 8/2011, ble det innkalt til Rådsmøte 14.11.2013. I forkant av 
møtet fikk rådsmøtedeltakerne tilsendt følgende notat fra forbundsstyret datert 13.9.2013:  

Rådsmøtesak: Innsatsområder 2012-2015   

Analyse av status og mulighetsrommet fremover. 
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Med utgangspunkt i notatet og innledende presentasjon av forbundsleder, ble det 
gjennomført gruppediskusjoner med etterfølgende innspill/oppsummering i plenum. 
Oppsummeringene dannet grunnlaget for forbundsstyresak 60/2013 Oppfølging av 
Rådsmøtet 2013. Følgende enstemmig vedtak ble fattet: 

Forbundsstyret har drøftet rådene som er kommet inn fra Rådsmøtet. De er 

gjennomgått og vurdert opp mot landsmøtevedtatte innsatsområder og vedtatt 

Strategisk Plan for perioden. 

Forbundsstyret vurderer at det ikke er gitt råd som nødvendiggjør justeringer i 

landsmøtevedtatte innsatsområder. Forbundsstyret konkluderer også med at allerede 

planlagt og igangsatt operasjonalisering av vedtatte strategier, svarer ut de fleste av 

rådene som ble gitt. Rådene vil bli fulgt opp i forbundsstyrets behandling av 

handlingsplaner for 2014 og 2015. 

Formuleringen i vedtakets annet ledd, indikerer at organisasjonen evner både å analysere og 

tilpasse seg omgivelsesbestemte endringer på en rask, fleksibel og strategisk god måte. 

5. Samhandling i NSF – utviklingstrekk 

Ser man på utviklingen i perioden 2007 og frem til i dag (2014), er det ingen tvil om at 
samhandling og medvirkning fra tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, fylkesorganisasjonen og 
faggrupper har økt betydelig. Fra alle nivåer av organisasjonen trekkes det veksler på 
ressurspersoner som deltar og bidrar med sine kunnskaper underveis i politikkutformingen 
gjennom arbeidsgrupper, nettverksgrupper, idédugnad og Work-shop. I tariffkonferansene 
er det medlemmenes synspunkter på lønns- og arbeidsforhold som debatteres. I de faglige 
konferansene er det yrkesutøvelsen og det faglige perspektivet som har fokus.  
Sentralt fagforum skal – ifølge vedtektene – gi innspill til landsmøtevedtatte innsatsområder 
og forbundsstyrets årlige prioriteringer. Ledermøtene har i praksis ingen begrensninger på 
hvilke forhold som kan bringes opp til drøfting når det gjelder iverksetting av NSFs politikk 
eller løpende politiske utfordringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom 
utarbeiding av budsjett og handlingsplaner, byr det seg unike muligheter til å diskutere, 
påvirke og tilpasse politikken til ytre rammebetingelser. I den årlige 
Samhandlingskonferansen innkaller forbundsstyret fylkes- og faggruppeledere til felles 
konferanse for å styrke samhandlingen i organisasjonen og utvikle felles forståelse av 
politiske målsettinger og utfordringer for NSF. 

Poenget med å trekke frem disse få eksemplene (flere kunne vært nevnt), er å vise at 
mulighetene for å påvirke organisasjonspolitikken i løpet av landsmøteperioden er til stede i 
rikt monn. Det er utviklet redskaper og samhandlingsarenaer for å øke nærheten og dialogen 
mellom de styrende og de styrte både på fylkesnivå og på forbundsnivå. Spørsmålet er 
likevel: Utnytter vi eksisterende muligheter godt nok? Fungerer samhandlingsarenaene etter 
hensikten?  

Fylkesorganisasjonen med fylkesstyret i spissen er – sammen med tillitsvalgte og 
hovedtillitsvalgte - et viktig bindeledd mellom medlemmene og forbundet sentralt. På ulike 
arenaer (medlemsmøter, konferanser etc) diskuteres organisasjonspolitiske spørsmål og 
utfordringer. Disse ”erfaringsutvekslingene” er svært nyttige, og bringer viktig kunnskap om 
hvordan medlemmene opplever at NSF arbeider med deres hverdagsutfordringer og 
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interesseområder. Innhenting og videreformidling av medlemmenes synspunkter er dermed 
en viktig del av tillitsvalgtjobben, som gir grunnlag for å vurdere om organisasjonen jobber 
godt nok med de riktige sakene til rett tid. Spørsmålet er selvsagt om vi i tilstrekkelig grad 
nyttiggjør oss denne viktige informasjonskanalen.  

I tillegg må nevnes bruk av sosiale medier samt muligheten for å ”høre” medlemmenes 
synspunkter på definerte områder gjennom medlemsundersøkelser, QuestBack og lignende. 

6. Ressursbruk 

Arbeidsgruppen har innhentet opplysninger om kostnadsbildet vedrørende landsmøtet og 
rådsmøtet, jf. vedlegg 2. Det må understrekes at dette er kostnader knyttet til selve 
gjennomføringen av arrangementene basert på noen gitte forutsetninger. Kostnader knyttet 
til forberedelser etc. er ikke medregnet. 

7. Spørsmål til diskusjon  

Med bakgrunn i debattnotatet og ved hjelp av de spørsmål som stilles, ønsker vi å avklare 
om det er grunnlag for: 

• Å beholde 4 årig landsmøteperiode. 
• Å videreføre Rådsmøtet, eventuelt erstatte det gjennom økt dialog og målretting av 

allerede eksisterende møteplasser/samhandlingsarenaer. 

I den forbindelse ber vi dere – ut fra den enkeltes ståsted og posisjon - besvare følgende: 

1. Har 4 årig landsmøteperiode svart opp forventningene til blant annet: 
o Et bedre grunnlag for måloppnåelse? 

o Større muligheter for løpende innflytelse og påvirkning i politiske 
beslutningsprosesser? 

o Styrket kontinuitet i det politiske arbeidet? 

o Bedre tid til å sette seg inn i saksområdene? 

o Bedre tid til å bygge opp kompetanse? 

o Bedre tid til å etablere nettverk? 

o Bedre tid til å gjennomføre landsmøtets vedtak? 

o Ressursbesparelse? 
 

2. Oppleves fireårig landsmøteperiode å være til hinder for innflytelse og påvirkning fra 
tillitsvalgte og medlemmer? 

3. Har du selv aktivt brukt noen av de møteplassene som er nevnt under pkt. 
Vedtektsfestede samhandlingsarenaer til å fremme forslag om endret 
organisasjonspolitisk kurs/prioriteringer? 

Vedtektsfestede samhandlingsarenaer 

- Medlemsmøtet i HTV – områdene 
- Fylkesstyremøter 
- Fylkesmøtet 
- HTV – konferanser 
- Lokal fagpolitisk konferanse 
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- Sentralt Fagforum 
- Samhandlingskonferanse (sentralt nivå) 
- Ledermøtet, minimum 4 pr. år (sentralt nivå) 
- Tariffkonferanser 
- Forbundsstyret 
- Landsmøtet 
- Ekstraordinært landsmøte 

Hvis ja: Hvilke? 

4. Hvordan kan medlemmenes påvirknings- og innflytelsesmulighet optimaliseres med 
utgangspunkt i eksisterende møteplasser/diskusjonsarenaer? 

5. Ønsker du videreføring av Rådsmøtet? Hvis nei, svar på spørsmål 6. 
6. Kan Rådsmøtet erstattes gjennom økt dialog og målretting av allerede eksisterende 

møteplasser/samhandlingsarenaer? I så fall hvilke? 
7. Ser du andre muligheter for å diskutere og påvirke organisasjonspolitikken, herunder 

muligheten til å foreslå eventuelle justeringer i landsmøtets vedtak om 
innsatsområder for landsmøteperioden?  

8. Er det andre forhold du opplever som relevant for denne saken, og som du ønsker å 
si noe om? 

Hvis ja; Skriv det ned. 
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VEDLEGG 1. 
 

Landsmøte 2011 - Evaluering av landsmøteperiodens lengde sak 8/2011. 

 

Vedtaket i LM-sakens punkt 1 er som følger: 
 

1. Forbundsstyret får i oppdrag å gjennomføre en bred evaluering av fireårig 

landsmøteperiode i NSF. Evalueringsrapporten og aktuelle forslag til vedtak 

fremlegges for landsmøtet 2015. 

 
Til grunn for vedtaket i LM-saken lå et forslag fremmet av NSF Buskerud (brev 2.5.2011), som 
ga følgende føringer for hvilke spørsmål evalueringen bør besvare: 
 

• Endringer i samfunnet skjer raskere enn før – klarer NSF å ivareta sitt formål på en 
hensiktsmessig måte, ved å ha 4 år mellom hvert LM? 

• Opplever politisk ledelse sentralt og på fylkesplan at 4 årig LM-periode er 
hensiktsmessig for å få gjennomslag for politisk mål/satsninger? 

• Forbundsstyre og mange av fylkesstyrene har i siste LM periode hatt store 
utskiftninger av medlemmer. Varamedlemmer har kommet inn som permanente 
medlemmer. Er dette uheldig for styrets beslutningsprosess? 

• Er det vanskeligere å rekruttere til verv sentralt og på fylkesnivå, med 4 årig 
valgperiode? 

• Blir medlemsdemokratiet i NSF ivaretatt på en god måte? 
• Landsmøte er en stor satsning som krever økonomiske og personellmessige 

ressurser. Er det hensiktsmessig ut fra et ressursperspektiv, å arrangere LM oftere 
enn hvert 4 år?  
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VEDLEGG 2. 

Kostnader knyttet til landsmøte/rådsmøtet: E-post fra Tone Ruud 16.10.14 

 

Beregninger kostnader Landsmøtet og rådsmøtet 

 

1. Hva koster det grovt sett å arrangere Landsmøte basert på dagens sammensetning? 

Landsmøtet i 2011, budsjett:    7 000 000 kr 

Totalkostnad (med overtid, PCO)  7 730 000 kr 

Landsmøtet 2015, budsjett:   6 000 000 kr 

Årsaken til lavere budsjett i 2015 er en redusert kostnad til hotell med i overkant av 1,5 

millioner kroner, samt ingen bruk av ekstern PCO (konsulent for deltagerhåndtering og 

prosjektledelse). 

Økt digitalisering gir vedvarende lavere kostnader for avvikling av landsmøter og rådsmøter. 

Elektronisk reisebestilling, elektronisk påmelding og elektronisk dokumentflyt gir i 2011-tall 

en besparelse på minimum 850 000 kr. Disse effektiviseringsgevinstene/ besparelsene ligger 

som noen av forutsetningene og målene for organisasjonens IT-satsninger og strategier de 

siste årene.  

2. Er det mulig å stipulere ekstrakostnader knyttet til eventuell 3-årig periode 

alternativt til fire år over til sammen 12 år, hhv. 4 eller 3 landsmøter avhengig av 

periodens lengde. Eksempelvis opplæringsbehov etc?  

Over en 12-års periode f eks fra 2015 tom 2027 vil det med 3-årige 

landsmøteperioder bli økte utgifter i størrelsesorden 1 landsmøte.   

 

3. Hva koster gjennomføring av Rådsmøtet basert på dagens ordning (sammensetning 

etc)? 

Rådsmøtet 2013:  

Regnskapet viser at total kostnad for dette var:  515 000 kr 

  

  


