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Saksbehandler: Tone Ruud

Nr: 17 a)Sak til Landsmøtet

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

Bakgrunn for saken:

Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt en gjennomgang av vedtektene med formål å anbefale
redaksjonelle endringer som kan være klargjørende, men som ikke representerer realitetsendringer.
 
 
Redaksjonell ajourføring av NSFs vedtekter:
 
§ 1 Navn og målgruppe
 
Avsnitt 3 har følgende formulering:
 
«I tillegg kan alle som er i ferd med å gjennomgå grunnutdanning i sykepleie ved norsk
utdanningsinstitusjon og studenter med tilhørighet til Norge og som tar sykepleierutdanning i utlandet
oppnå studentmedlemskap.»

Forbundsstyret anbefaler at formuleringen endres i tråd med dagens begrepsbruk og praksis slik at
avsnittet blir som følger:

I tillegg kan alle som     i sykepleie ved norsk utdanningsinstitusjon oghar startet bachelorutdanning
til Norge og som tar sykepleierutdanning  i utlandet oppnåstudenter med tilhørighet på alle nivå

studentmedlemskap.

§ 3 Medlemskap og medlemsrettigheter
 
C.        Studentmedlemmer, 1. setning:
 
Gjeldende ordlyd i første setning:
 
«Alle som er i ferd med å gjennomgå grunnutdanning i sykepleie ….»
 



2

Forbundsstyret anbefaler at ordlyden endres slik at den er  i tråd med dagens navn på utdannelsen:
 
Alle som  i sykepleie …har startet bachelorutdanning
 
 
C.        Studentmedlemmer, 3. setning:
 
Gjeldende ordlyd:
                           
«Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært medlemskap fra og med måneden etter at
utdanningen er fullført og bestått».

For å gjøre vedtektene tydeligere når det gjelder forskjellen på rettigheten til automatisk medlemskap for
de som har tatt sin bachelor i sykepleie i Norge, kontra de som har utdanningen fra et annet land og som
er avhengig av godkjenning fra SAK, anbefaler Forbundsstyret å legge til en presisering i siste setning:
 
Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært medlemskap fra og med måneden etter at
utdanningen er fullført og bestått i Norge.

 
§ 4 B.  Fylkesorganisasjonen

Gjennomføring av valg. Nominasjonskomité
 
Gjeldende ordlyd i 3. avsnitt:
 
«Nominasjonskomitéen 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.»
 
På bakgrunn av erfaringene fra de lokale nominasjonskomitéenes arbeid i 2015, mener Forbundsstyret
det er nødvendig å presisere dette punktet. Målet er å ha en lik praksis i alle fylkene, og en forutsigbarhet
for medlemmene.

Forbundsstyret anbefaler derfor å endre ordlyden som følger:

 skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til NSFsNominasjonskomitéen
landsmøte. Innstillingen skal  2 uker før de respektive valg finner sted.offentliggjøres
                                                                                                                    
 
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen. 

Fylkesstyrets mandat
 
Landsmøtet 2011 vedtok i sak 18, , følgende i § 5, D,Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF
første avsnitt:
 
"En gang årlig, etter at Forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, arrangerer fylkesstyret
lokal fagpolitisk konferanse, der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som
ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar." 
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Dette vedtaket gir en direkte bestilling til fylkesstyrene, og bør derfor også være en del av fylkesstyrenes
mandat i § 4, B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat. 

Forbundsstyret anbefaler derfor å legge til et avsnitt i fylkesstyrets mandat, som et nytt punkt 7: 

En gang årlig, etter at Forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, skal
fylkesstyret arrangere lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere, eventuelle
kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og
fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5 D. 
 
Det medfører at dagens punkter i mandatet fra 7 til 9, får ny nummerering fra punkt 8 til 10.
 
 
 
§ 7  Forbundsstyret

A. Mandat
 
Brønnøysundregistrene vil ikke godkjenne revisor for NSF da revisor ikke er valgt av Landsmøtet.
Bakgrunnen for dette er at NSF ikke har vedtektsfestet hvilket organisasjonsledd som har myndighet til å
velge revisor. Man bruker da et alminnelig prinsipp om at dette skal vedtas av organisasjonens øverste
organ, som i NSF er Landsmøtet.  

Dersom NSF  legger ansvaret for valg av revisor til landsmøtet,  vil det innebære at vi ikke kan skifte
revisor i Landsmøteperioden. Det vil være uheldig. Forbundsstyret anbefaler derfor landsmøtet å fatte et
vedtak som innlemmer valg av revisor i vedtektene, som et eget punkt  under Forbundsstyrets
kompetanse i mandatet,  § 7A.
 
Forbundsstyret anbefaler derfor å legge til et nytt punkt 17  i vedtektenes § 7A mandat for
Forbundsstyret: 

 17. Velge autorisert revisor som skal revidere NSFs regnskaper.
 

 
§ 8 Landsmøtet
 
F. Valg 1. setning
 
Gjeldende ordlyd:

«Valg skal foregå skriftlig.»  
 
Denne bestemmelsen i vedtektene tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen samfunnet har
gjennomgått. Avvikling av personvalg elektronisk er nå vanlig i de fleste organisasjoner. Forutsatt at
hensynet til skriftlighetskrav er begrunnet i ønsket om hemmelig valg og ønsket om kontroll av opptelling
av stemmer, kan dette ivaretas gjennom elektroniske valg.
  
Forbundsstyret anbefaler derfor å legge til en ny setning i punkt F:
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Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med
papirdokument.
 

§ 11     Tidsskriftet Sykepleien
 
C. Utgivelse av tidsskrift, bøker og annen utvikling av kompetanse
 
Gjeldende ordlyd:

«NSF skal som følge av formål, gjengitt i vedtektenes § 2, utgi tidsskrift og bøker for å utvikle
medlemmenes faglige kompetanse. Videre skal NSF tilrettelegge og aktivt arbeide for annen
kompetanseutvikling for medlemmene. Forbundsstyret ansetter en eller flere ansvarlige redaktører og er
det øverste ansvarlige organ for denne virksomhetens økonomiske drift»
 
NSF har ikke lenger et eget forlag. Det er derfor ikke lenger naturlig å vedtektsfeste at organisasjonen
skal utgi tidsskrift og bøker for å utvikle medlemmenes faglige kompetanse.
 
Forbundsstyret anbefaler derfor at punkt C i denne paragrafen tas ut fra vedtektene.

 
§ 12 Nominasjonskomite
 
C. Valgtekniske funksjoner, 4de ledd
 
Gjeldende ordlyd:

«Forslag til kandidater sendes nominasjonskomiteen fra fylkesstyrene, faggruppene, rådet for
sykepleieetikk og kontrollutvalget senest to måneder før landsmøtet holdes. Medlemmer sender innen
samme frist forslag via sitt fylkeskontor. Forslagene skal være begrunnet. Kandidatene som foreslås skal
ha undertegnet villighetserklæring før kandidaturet kan godkjennes».
 
Etter innføring av elektronisk valgløsning før landsmøtet i 2011, er det behov for endringer i vedtektene
slik at de beskriver organisasjonens fungerende valgløsning. Forbundsstyret anbefaler derfor landsmøtet
om å vedta følgende tekst, som er i tråd med dagens realiteter:

Forslag til kandidater fra fylkesstyrene, faggruppene, Rådet for sykepleieetikk, Kontrollutvalget og
enkeltmedlemmer skal være registrert i den elektroniske løsningen senest to måneder før
landsmøtet åpnes. Forslagene skal være begrunnet. Kandidater som foreslås, godkjennes når
villighetserklæringen blir offentliggjort i den elektroniske løsningen. Fylkeskontoret får automatisk
beskjed når en kandidat fra deres fylke blir foreslått til et sentralt verv.

 
  
§ 16 Kontingent

C. Kontingentsatser, punkt 2
 
Gjeldende ordlyd: 
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«Medlemmer i lønnet arbeid betaler 1,45 % av brutto lønn. Kontingenten begrenses nedad av et
minimumsbeløp og oppad av et maksimumsbeløp fastsatt av forbundsstyret. Som brutto lønn regnes det
beløp som fremkommer under post 111-A i lønns- og trekkoppgavene.»
 
Skattemyndighetene har endret betegnelsene på lønns- og trekkoppgaven. Per i dag er det ikke lenger
noe punkt som heter 111-A. Det blir derfor misvisende å vise til dette punktet. Brutto lønn som grunnlag
for kontingentberegning beregnes likevel fortsatt etter samme grunnlag som det som tidligere fremkom
under post 111-A i lønns- og trekkoppgavene.
 
Forbundsstyret anbefaler derfor at siste setning i dette punktet endres:

Som brutto lønn regnes det beløp som under post 111-A i lønns- og trekkoppgaven.tidligere fremkom 
 
 
E. Kontingentrestanse
 
Gjeldende ordlyd:

«Medlemskap opphører for medlem som står til rest med kontingent ved årsskiftet.»
 
For medlemmer som har kontingentrestanse ved årsskiftet sendes det flere betalingspåminnelser før
utmelding gjennomføres. Inntil så skjer har medlemmet fulle rettigheter, inklusive rettigheter i aktuelle
forsikringsordninger, selv om kontingenten ikke blir betalt. På grunn av forsikringsordningene er det viktig
at et medlem får betimelige varsler om innbetaling av utestående kontingent før utmelding foretas og
medlemmet dermed mister sine rettigheter.
 
Mangeårig praksis har derfor vært at utmelding først finner sted flere måneder etter årsskiftet, fordi det
først skal gis betalingspåminnelser og varsler om utmelding før forsikringsrettighetene og andre
medlemsrettigheter opphører.
 
På bakgrunn av en konkret sak uttalte advokat , som er NSFs juridiske rådgiver iGresseth
vedtektspørsmål, følgende i  brev til NSF 24.11.2010:

Vedtektenes § 16 E gjelder kontingentrestanse, og konsekvensen av dette. Den mest naturlige forståelse
av § 16 E på dette punkt, er etter min oppfatning at kontingentrestanse gir NSF en rett, men ingen plikt, til
å si opp medlemskapet. Jeg kan heller ikke se at det er en naturlig forståelse av bestemmelsen at det
skal skje et automatisk opphør av medlemskapet pr. årsskiftet ved restanse. Alle regler om forsvarlig
saksbehandling og ivaretakelse av medlemmers rettigheter, tilsier at det må gå noen tid fra mislighold av
kontingentinnbetaling skjer, til medlemmets rettigheter bortfaller. 

Det forhold at NSF av hensyn til medlemmets rettigheter og av praktiske hensyn, ikke avslutter
medlemskapet nøyaktig ved årsskiftet, kan ikke gi medlemmet noen rett til å slippe å betale kontingent
også for kommende år. 

Forbundsstyret anbefaler derfor følgende endring i § 16 E:
 
Medlemskap  opphøre for medlem som står til rest med kontingent ved årsskiftet.kan
 
 



6

 
§§ - samme endring i flere paragrafer
 
Flere steder i vedtektene brukes ordet "holdes" for å angi frister relatert til landsmøtet.
Ordet/ begrepet "holdes" er lite spesifikt som tidsangivelse for frister i forbindelse med landsmøtet.
Landsmøtets åpning, dagen før landsmøteforhandlingene starter, er den formelle starten på Landsmøtet.
Forbundsstyret anbefaler at vedtektene endres slik at landsmøtets åpning gjennomgående benyttes
som utgangspunkt for angivelse av tidsfrister knyttet til landsmøtet.

§ 8 Landsmøtet / D. Saker – avsnitt 2 

Gjeldende ordlyd:

«Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtet holdes.»
 
Forbundsstyret anbefaler følgende endring:

Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning.

§ 12 Nominasjonskomiteen / C. Valgtekniske funksjoner, 4. avsnitt

Gjeldende ordlyd:

«Forslag til kandidater sendes nominasjonskomiteen fra fylkesstyrene, faggruppene, rådet for
sykepleieetikk og kontrollutvalget senest to måneder før landsmøtet holdes.»
 
Forbundsstyret anbefaler følgende endring:

Forslag til kandidater sendes nominasjonskomiteen fra fylkesstyrene, faggruppene, rådet for
sykepleieetikk og kontrollutvalget senest to måneder før landsmøtet .s åpning

§ 8 Landsmøtet / D. Saker – avsnitt 3, siste setning

 Gjeldende ordlyd:

«Dokumentene vedrørende de saker som skal forelegges landsmøtet, skal foreligge senest 12 uker før
landsmøtet holdes. De skal sendes landsmøtets deltakere senest 8 uker før landsmøtet holdes.»
 
Forbundsstyret anbefaler følgende endring:

Dokumentene vedrørende de saker som skal forelegges landsmøtet, skal foreligge senest 12 uker før
landsmøte .  landsmøtets deltakere senest 8 uker førs åpning Dokumentene skal være tilgjengelige for
landsmøtet .s åpning
 
Forbundsstyret ønsker at Landsmøtet skal avvikles med elektronisk dokument- og saksflyt. Sakspapirer
vil ikke lenger bli sendt delegater og deltakere i posten. Alle dokumenter vedrørende de saker som skal
behandles på landsmøtet, vil være tilgjengelige for  til den enkelte deltakers pc/nettbrett franedlastning
NSFs hjemmeside innen fristen. Forbundsstyret anbefaler derfor landsmøtet å presisere dette i
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vedtektene. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Det foretas redaksjonell ajourføring av vedtekter som foreslått i saksdokumentet.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #695789 Skriftlighetskravet, elektroniske valg
NSF #701749 Landsmøtesak_ Vedtekter. Vedlegg til redaksjonelle endringer.

Endelig vedtak:

Det foretas følgende redaksjonell ajourføring av vedtekter:

§ 1 Navn og målgruppe, 3. avsnitt gis følgende formulering:

Alle som er i ferd med å gjennomgå bachelorutdanning i sykepleie ved norsk utdanningsinstitusjon og
studenter med tilhørighet til Norge og som tar bachelorgrad i sykepleie i utlandet, oppnår
studentmedlemskap.

§ 3 Medlemskap og medlemsrettigheter, punkt C. Studentmedlemmer, 1. setning gis følgende
formulering:

Alle som har startet bachelorutdanning i sykepleie ved norsk utdanningsinstitusjon og studenter med
tilhørighet til Norge og som tar bachelorgrad i sykepleie i utlandet, har rett til studentmedlemskap i NSF.

§ 3 Medlemskap og medlemsrettigheter, punkt C. Studentmedlemmer, 3. setning gis følgende
formulering:

Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært medlemskap fra og med måneden etter at
utdanningen er fullført og bestått i Norge.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Gjennomføring av valg, Nominasjonskomité, 3. avsnitt gis følgende
ordlyd:

Nominasjonskomitéen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til NSFs
landsmøte. Innstillingen skal offentliggjøres 2 uker før de respektive valg finner sted.



8

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat får et nytt punkt 7 med følgende ordlyd:

En gang årlig, etter at Forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, skal fylkesstyret
arrangere lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper
som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er
beskrevet i vedtektenes § 5 D.

Det medfører at dagens punkter i mandatet fra 7 til 9, får ny nummerering fra punkt 8 til 10.

  
§ 7 Forbundsstyret, A. Mandat får et nytt punkt 17 med følgende ordlyd:
Velge autorisert revisor som skal revidere NSFs regnskaper. 

§ 8 Landsmøtet, F. Valg 1. avsnitt legges til en ny setning nr. 2 og får dermed følgende ordlyd i
starten av avsnittet: 
Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med papirdokument.
Forbundsleder, nestleder og 2. nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitt stemmene.

Resten av avsnittet beholder samme formulering som i dag.

§ 11 Tidsskriftet Sykepleien.
Hele punkt C. Utgivelse av tidsskrift, bøker og annen utvikling av kompetanse tas ut fra vedtektene. 

§ 12 Nominasjonskomite, C. Valgtekniske funksjoner, 4. ledd får følgende justerte ordlyd:

Forslag til kandidater fra fylkesstyrene, faggruppene, rådet for sykepleieetikk, kontrollutvalget og
enkeltmedlemmer skal være registret i den elektroniske løsningen senest 2 måneder før landsmøtet
åpnes.

Forslagene skal være begrunnet. Kandidater som foreslås, godkjennes når villighetserklæringen er
mottatt i den elektroniske løsningen. Fylkesleddet får automatisk beskjed når en kandidat fra deres fylke
blir foreslått til et sentralt verv.

§ 16 Kontingent, C. Kontingentsatser, punkt 2 får følgende endra ordlyd:

Medlemmer i lønnet arbeid betaler 1,45 % av brutto lønn. Kontingenten begrenses nedad av et
minimumsbeløp og oppad av et maksimumsbeløp fastsatt av forbundsstyret. Som brutto lønn regnes det
beløp som tidligere fremkom under post 111-A i lønns- og trekkoppgaven.

  
§ 16 Kontingent, E. Kontingentrestanse, første setning endrer ordlyd til følgende:
Medlemskap kan opphøre for medlem som står til rest med kontingent ved årsskiftet.

§ 8 Landsmøtet, D. Saker, 2. avsnitt siste setning endres til:

Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning.

§ 8 Landsmøtet, D. Saker 4. avsnitt, får følgende ordlyd:
Dokumentene vedrørende de saker som skal forelegges landsmøtet, skal foreligge senest 12 uker før
landsmøtes åpning. Dokumentene skal være tilgjengelige for landsmøtets deltakere senest 8 uker før
landsmøtets åpning.
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