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VEDTEKTENES § 4 B. FYLKESSTYRET. GJENVALG AV TILLITSVALGTE.

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med innsending av vedtektsaker til landsmøtet 2015, har fylkesstyrene i  Sogn og Fjordane
og Oppland sendt inn endringsforslag til § 4 B Fylkesstyret, 4. avsnitt

Gjeldende ordlyd Forslag fra Sogn og Fjordane Forslag fra Oppland

 
Fylkesstyrets medlemmer –
inklusiv leder -  velges for 4 år om
gangen. Valget finner sted innen
1. april det år det avholdes
landsmøte.
 
 

Legge til en setning på slutten av
avsnittet:
   
Gjenvalg kan skje.

Legge til en setning etter 1.
setning:
 
Gjenvalg kan skje, begrenset til 3
perioder.

 
Forslaget fra Oppland omfatter forslaget fra Sogn og Fjordane. Men Oppland foreslår i tillegg å sette en
begrensning på antall ganger det er mulig å ta gjenvalg til fylkesstyret.

Begrunnelsen fra Sogn og Fjordane er at det bare er i fylkesorganisasjonen § 4B Fylkesstyret det ikke
står "Gjenvalg kan skje". Der vedtektene omhandler andre politisk verv er dette presisert.

Begrunnelsen fra Oppland er at det er vanskelig å få motkandidater til valg når fylkesleder stiller til
gjenvalg. Det kan være både riktig og nyttig å få utskifting etter en tid, for å få nye innspill, og også annen
geografisk spredning av hvor styremedlemmene kommer fra.

Vurdering

Forbundsstyret er enige med Sogn og Fjordane i at det er et viktig prinsipp at vedtektene så langt råd er
har gjennomgående bestemmelser. Derfor bør vedtektene også for valg til fylkesstyret få inn en setning
om at gjenvalg kan skje.
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Når det gjelder forslaget fra Oppland så har Norsk Sykepleierforbund per i dag ikke noen begrensning for
antall gjenvalg eller hvor mange år man kan ha sammenhengende verv i organisasjonen, eller inkludert
fylkesleddet. Det betyr at politisk valgte kan sitte nærmest ubegrenset i en rolle. 
 
Flere av de andre store forbundene innenfor  har begrensninger på gjenvalg; NorskUNIO
Fysioterapiforbund, Forskerforbundet og Utdanningsforbundet har alle vedtektsfestet regler for gjenvalg.
Disse 3 forbundene har per i dag valgperioder på 3 år:

I Forskerforbundet er bestemmelsen følgende: "Den sammenhengende funksjonstid som ordinært
medlem i Hovedstyret må ikke overstige seks år. Sammenhengende funksjonstid som leder må
ikke overstige seks år."
I Norske fysioterapeuters forbund er bestemmelsene slik: "Forbundsstyremedlemmenes
funksjonstid er tre år og regnes fra det første årsskiftet etter landsmøtet. Forbundsleder kan ta
gjenvalg i inntil 2 valgperioder." "Regionleder inngår i forbundsstyret. Regionleder velges for 3 år av
gangen og valgperioden sammenfaller med valgperioden til Forbundsstyret."
Utdanningsforbundet har følgende bestemmelse: "Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes-
og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år."

Man kan tenke seg at en begrensning på hvor hvor mange år man kan sitte i samme verv i
organisasjonen kan være positivt for medlemsdemokratiet og fremme aktiviteten rundt valgprosesser. Det 

 for eksempel være vanskelig å få motkandidater til valg når leder stiller til gjenvalg. Det kan ogsåkan
være både riktig og nyttig å få utskiftning i politiske verv etter en tid for å få inn annen kompetanse og nye
innspill.

Forslaget fra Oppland fylkesstyre betyr at man kan sitte i verv på fylkesnivå i 12 år. Det er en relativt lang
periode og vil gi god kontinuitet. Forbundsstyret mener det også i dette forholdet er viktig å ha en
gjennomgående bestemmelse og forslaget fra forbundsstyret i denne saken er derfor å innføre en 
begrensning på antall valgperioder for verv på overordnet nivå. I tillegg ønsker forbundsstyret å presisere
at det her er snakk om sammenhengende perioder. Oppland har tilsluttet seg begge forslag fra
forbundsstyret.

Konklusjon:

Forbundsstyret anmoder landsmøtet om å stemme for et gjennomgående prinsipp både i forhold til
gjenvalg og når det gjelder begrensning i  antall sammenhengende valgperioder for hvert verv. Forslaget
omfatter ikke vervet som hovedtillitsvalgt.

Det må stemmes over disse forslagene adskilt. Man kan være enig i å ta inn bestemmelse om gjenvalg,
men være uenig i å sette begrensning på antall valgperioder for de forskjellige verv.

a) Forbundsstyret er enige med Sogn og Fjordane i at det er et viktig prinsipp at vedtektene så langt råd
er har gjennomgående bestemmelser. Derfor bør vedtektene også for valg til fylkesstyret få inn en setning
om at gjenvalg kan skje.

b) Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å vedta et gjennomgående prinsipp med begrensning i antall
mulige gjenvalg til 3 perioder sammenhengende for hvert verv. Dette omfatter forbundsstyret,
forbundsleder, nestleder, 2. nestleder, fylkesstyret, fylkesleder, Sentralt fagforum, Rådet for
sykepleieetikk, nominasjonskomiteen og landsmøtets kontrollutvalg. 
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Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

a) Vedtektenes § 4 B Fylkesstyret, 4. avsnitt, tillegges en ny setning:
      Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder -  velges for 4 år om gangen. Gjenvalg kan skje.

b)   Vedtektene endres på følgende punkter:

§ 4 B.     FYLKESSTYRET

4. avsnitt
Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder - velges for 4 år om gangen. Gjenvalg kan skje, begrenset til 3
sammenhengende perioder for samme verv.

§ 5          FAGGRUPPER

C. Sentralt fagforum. 3. avsnitt:
På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder for fagforumet i
heltidsverv lønnet av NSF. Valgperioden er fireårig og følger landsmøteperioden. Gjenvalg kan skje,
begrenset til 3 sammenhengende perioder.

§ 7          FORBUNDSSTYRET

B. Sammensetning
….Forbundsleder, nestleder og 2. nestleder velges av landsmøtet ved egne valg for 4 år. Gjenvalg kan
skje, begrenset til 3 sammenhengende perioder.
….Forbundsstyremedlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet ved egne valg for 4 år. Gjenvalg
kan skje, begrenset til 3 sammenhengende perioder.

§ 9 Rådet for sykepleieetikk

 C. Sammensetning
…. Rådet for sykepleieetikk består av leder og 8 medlemmer som velges av landsmøtet for 4 år. Gjenvalg
kan skje, begrenset til 3 sammenhengende perioder for samme verv.

§ 10       LANDSMØTETS KONTROLLUTVALG

A. Sammensetning
Utvalget består av leder, 3 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet for fire år.
Gjenvalg kan skje, begrenset til 3 sammenhengende perioder for samme verv.

§ 12       Nominasjonskomité

B. Sammensetning
Nominasjonskomiteen består av leder, 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, som velges av landsmøtet for
4 år. Gjenvalg kan skje, begrenset til 3 sammenhengende perioder for samme verv.
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Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699265 § 4 B Fylkesstyret. Gjenvalg. Sogn og Fjordane
NSF #699093 § 4 B Fylkesstyret. Gjenvalg begrensning.Oppland

Endelig vedtak:

Vedtektenes § 4 B Fylkesstyret, 4. avsnitt, tillegges en ny setning:

Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder -  velges for 4 år om gangen. Gjenvalg kan skje.

 


