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VEDTEKTENE § 4 B. FYLKESLEDDETS NOMINASJONSKOMITÉ

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med innsending av saker til landsmøtet har NSF Sør-Trøndelag sendt inn sak som berører
valg av nominasjonskomité i fylkesleddet. Valg av fylkesorganisasjonens nominasjonskomité defineres i
dagens vedtekter § 4 B. Fylkesorganisasjonen, pkt. Nominasjonskomité.

Fylkesmøtet i NSF Sør-Trøndelag behandlet etter innmeldt forslag en organisasjonspolitisk sak med
forslag om å flytte valg av fylkesorganisasjonens nominasjonskomité til fylkesmøtet.

Begrunnelse:
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 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 representativ deltakelse. I dagens vedtekter er fylkesmøtet og tariffkonferanser de eneste
møter med antall stemmeberettigede ut fra medlemsmassens størrelse. Fylkesmøtet er eneste
vedtektfestede 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.
 
På den bakgrunn har fylkesstyret i Sør-Trøndelag fremmet flere forslag til vedtektsendringer i § 4 B.
Fylkesorganisasjonen:

Gjeldende ordlyd:
1. Under Fylkesmøtet, første ledd:
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Fylkesmøte arrangeres innen 1. april det år det avholdes landsmøte. Fylkesmøtet skal velge fylkesstyre,"
og fylkesleddets delegasjon til landsmøtet. Fylkesleder, nestleder, 5 styremedlemmer, og 5
varamedlemmer, velges ved egne valg. Fylkesleder, og nestleder velges i henhold til bestemmelser som
nedfelt i § 8 F, 1. ledd."

2. Under Fylkesmøtet, annet ledd:
"Ved valg av fylkesstyremedlemmer, og fylkesleddets delegater til landsmøtet 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. Under Nominasjonskomité, annet ledd:
"Nominasjonskomiteen velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv måneder før valg av
nytt fylkesstyre skal skje."

Forslag til ny ordlyd:
1. Under Fylkesmøtet, første ledd:
Fylkesmøte arrangeres innen 1. april det år det avholdes landsmøte. Fylkesmøtet skal velge fylkesstyre,
fylkesleddets delegasjon til landsmøtet og fylkesleddets nominasjonskomité. Fylkesleder, nestleder, 5
styremedlemmer, 5 varamedlemmer, fylkesleddets delegater og varadelegater, leder av
nominasjonskomiteen, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer til nominasjonskomiteen velges ved egne
valg. Fylkesleder, nestleder og leder av nominasjonskomiteen velges i henhold til bestemmelser som
nedfelt i § 8 F, 1. ledd
 
2. Under Fylkesmøtet, annet ledd:
Ved valg av fylkesstyremedlemmer, 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. Under Nominasjonskomité, annet ledd:
Nominasjonskomiteen velges av fylkesmøtet. Fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte innstiller til valg av
ny nominasjonskomité. Innstillingen skal foreligge dagen før valget finner sted. 

4. Under Nominasjonskomité, nytt tredje ledd:
Den avtroppende nominasjonskomiteens funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger.

Vurdering:
Inntil landsmøtet i 2004, var det i vedtektene fastsatt tidspunkt for valg av nominasjonskomité til senest ett
år før valg av fylkesstyre skal skje. Under landsmøtet i 2004 ble det redusert til minimum 7 måneder, som
en midlertidig ordning. I landsmøtet 2007 ble den midlertidige ordningen vedtatt som fast ordning.
Bakgrunnen for denne endringen var et ønske om å bidra til å unngå at medlemmer i
nominasjonskomiteen selv er kandidater til de verv de skal innstille til, når de velges til komiteen i mer
umiddelbar forkant av sitt arbeid. To landsmøter har altså gått inn for dette, på bakgrunn av
organisasjonens vurderinger.

Sør-Trøndelags forslag går ut på å flytte valget av nominasjonskomiteen fra fylkesorganisasjonens
hovedtillitsvalgte og til fylkesmøtet. Hovedbegrunnelsen er å sikre representasjon også fra de
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to valgkretsene med medlemmer som er utenfor de etablerte hovedtillitsvalgtområdene. 
Forslaget må vurderes opp mot det faktum at fylkesmøtet arrangeres hvert 4de år, noe som vil
medføre en valgperiode for lokal nominasjonskomité på 4 år. Sannsynligheten for at det må gjøres en del
utskiftinger i nominasjonskomiteen underveis er relativt stor. Dersom valget av nominasjonskomité skal
foretas på fylkesmøtet, må fylket arrangere et møte for hovedtillitsvalgte før fylkesmøtet, med formål å
vurdere og innstille kandidater til nominasjonskomiteen. Deretter vil det være delegatene på fylkesmøtet
som velger.

Konklusjon
En vedtektfesting av et absolutt tidspunkt for gjennomføring av valg på nominasjonskomité som foreslått,
vil bety at alle fylker må følge modellen og velge nominasjonskomité 4 år før fylkesmøtet. Dagens
vedtekter legger opp til en fleksibilitet for fylkene med hensyn til på hvilket tidspunkt de vil velge
nominasjonskomité, men senest 7 måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje.
Valg av nominasjonskomité gjennomføres i dag i et møte der alle hovedtillitsvalgte i fylket er invitert til å
delta. Sør-Trøndelags forslag betyr å flytte valget til fylkesmøtet 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om vedtektene § 4 B. Fylkesleddets nominasjonskomité, strykes fra sakslista.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #698284 § 4 B Sør-Trøndelag


