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VEDTEKTSENDRINGER § 4A ARBEIDSPLASSEN VALG ELEKTRONISK
GJENNOMFØRING

Bakgrunn for saken:

Det er fremmet to forslag som ligger vedlagt, fra henholdsvis NSF Oslo og NSF Troms, om endringer i
vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 2., 3. og 5. avsnitt om muligheten for å gjennomføre
valg elektronisk. Som begrunnelse for forslagene har forslagstillerne vist til at tiden er inne for å
tilrettelegge for elektroniske valg. De viser til at NSF begynner å få erfaring med elektroniske valg, og at
dette har ført til høyere valgdeltakelse. I de tilfeller der det er store geografiske avstander mellom
arbeidsplassene, er det upraktisk å måtte gjennomføre valg ved fysisk oppmøte i medlemsmøter.

Vedtektens nåværende ordlyd § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt har følgende ordlyd:

" Hovedtillitsvalgt, stedfortreder for denne og eventuelle øvrige tillitsvalgte velges av de medlemmer
vedkommende skal representere, på et medlemsmøte som er tillyst minst 2 uker før det finner sted.
Oversikt over kandidater til valget, samt innstilling fra eventuell nominasjonskomité, skal kunngjøres innen
samme frist.

Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta i
valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater og eventuell innstilling
foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at forhåndsstemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder skal
foregå elektronisk.

De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i form av uravstemning.
Som supplement til elektronisk stemmegivning må medlemmene i så fall ha anledning til å avgi skriftlig
stemmeseddel.

Medlemsmøtet velger en tellekomité som skal telle opp avgitte stemmer under medlemsmøtet, samt
forhåndsstemmer. For å bli valgt må en få minst 50 % av stemmene. Blanke stemmer teller ikke.

Dersom ingen kandidat får minst 50 % av stemmene skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene
som har flest stemmer.
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Er stemmetallet likt, skal valget avgjøres med loddtrekning.

Foretakstillitsvalgt, dennes stedfortreder og andre hovedtillitsvalgte med flere underliggende
hovedtillitsvalgtområder velges etter samme prosedyrer, i valgmøter som administreres av de
hovedtillitsvalgte og som foregår på samme tidspunkt".

De to forslagene med endring til vedtektens nåværende ordlyd i § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 2.,
3. og 5. avsnitt fremgår av følgende:

Nåværende ordlyd Forslag til endringer fra NSF Oslo

I 2. avsnitt:
Fylkesstyret kan bestemme at
forhåndsstemmegivning i definerte
hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk.
 
I 3. avsnitt:
De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan
beslutte at valg skal gjennomføres i form av
uravstemning. Som supplement til elektronisk
stemmegivning må medlemmene i så fall ha
anledning til å avgi skriftlig stemmeseddel.
 
I 5. avsnitt:
Dersom ingen kandidat får minst 50 % av
stemmene skal det holdes omvalg mellom de to
kandidatene som har flest stemmer.

I 2. avsnitt:
Fylkesstyret kan bestemme at forhånds
stemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder
skal foregå elektronisk.
 
I 3. avsnitt:
De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan
beslutte at valg skal gjennomføres i form av
uravstemning. Som supplement til elektronisk
stemmegivning må medlemmene i så fall ha
anledning til å avgi skriftlig stemmeseddel.
 
I 5. avsnitt:
Dersom ingen kandidat får minst 50 % av
stemmene skal det holdes omvalg mellom de to
kandidatene som har flest stemmer. Omvalg skal
skje i samme form som opprinnelig valg.

Nåværende ordlyd Forslag til endringer fra NSF Troms

I 2. avsnitt:
Fylkesstyret kan bestemme at
forhåndsstemmegivning i definerte
hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk.
 
I 3. avsnitt:
De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan
beslutte at valg skal gjennomføres i form av
uravstemning. Som supplement til elektronisk
stemmegivning må medlemmene i så fall ha
anledning til å avgi skriftlig stemmeseddel.

 
I 2. avsnitt:
Fylkesstyret kan bestemme at forhånds
stemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder
skal foregå elektronisk.
 
I 3. avsnitt:
De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan
beslutte at valg skal gjennomføres i form av
uravstemning. Som supplement til elektronisk
stemmegivning må medlemmene i så fall ha

 anledning til å avgi skriftlig stemmeseddel. Valget
kan foregå elektronisk.

 
Vurdering:
 
Forslaget synes å være i tråd med samfunnsutviklingen og med hensyn til konfidensialitet og kontroll med
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stemmegivningen, kan dette ivaretas gjennom elektroniske valg (se egen sak under redaksjonelle
vedtektsendringer). Det er hensiktsmessig at vedtektene gjenspeiler den teknologiske utviklingen og
muligheten for å gjennomføre valgene elektronisk.
 
Videre står forslagene til endringene i 2. avsnitt heller ikke i motstrid med hovedregelen som fremgår av 1.
avsnitt om at valg gjennomføres i medlemsmøte. Ved en vedtektsendring vil dette fortsatt gjelde slik
vedtekten er bygd opp. Det er også vurdert hvorvidt stryking av " "-begrepet i nåværende ordlydforhånds
innebærer noen realitetsendring i seg selv og om det er behov for å supplere med bruk av både begrepet
forhåndsstemmegivning og stemmegivning. Ved en naturlig språklig forståelse av begrepet
"stemmegivning" er det ikke tvilsomt at dette begrepet også innbefatter begrepet forhåndsstemmegivning.
Det er således ikke behov for å uttrykke forhåndsstemmegivning særskilt idet begrepet stemmegivning vil
omhandle alle typer stemmegivninger, herunder også forhåndsstemmegivning.  
 
Forslagene til endringer i 3. avsnitt er ulike i den grad at NSF Troms har lagt inn et forslag om tilføyelse av
en setning, i tillegg til slettingen av 3.  siste setning som også NSF Oslo har foreslått. Tilføyelsenavsnitts
«Valget kan foregå elektronisk» synes overflødig sett under hensyn til forslaget om endring av 2. avsnitt.
Slik sammenhengen i vedtekten er, må fylkesstyret også ved uravstemning kunne bestemme at
stemmegivningen skjer elektronisk. Dersom det er ønskelig å fjerne setningen om at medlemmer også
skal gis anledning til å avgi skriftlig stemmeseddel vil det neppe hindre fylkesstyret i likevel å kunne gi
dem anledning til dette. Forslagets realitet innebærer at det ved uravstemning ikke foreligger noen plikt til
å tilby medlemmene mulighet til å avgi skriftlig stemmeseddel.
 
NSF Oslos forslag om tilføyelse i 5. avsnitt har liten selvstendig betydning og kan skape uklarhet om
hvordan omvalg skal skje i de tilfeller der valget dels har vært gjennomført elektronisk og dels gjennomført
i fysisk medlemsmøte. Slik forslaget er fremmet vil dette innebære at dersom forhåndsstemmegivningen
er foregått elektronisk og valget gjennomføres på medlemsmøtet må omvalget skje dels ved mulighet for
elektronisk stemmegivning og dels ved oppmøte i medlemsmøte. Et omvalg vil da ta uforholdsmessig
lang tid og kreve store administrative ressurser. Dersom forslaget til tilføyelse i 5. avsnitt tas bort vil et
omvalg måtte gjennomføres i tråd med hovedregelen i 1. avsnitt; på medlemsmøtet. Dersom de andre
forslagene til endring i 2. avsnitt vedtas kan imidlertid fylkesstyret bestemme at stemmegivningen, som
også må innebære stemmegivning i et omvalg, skal skje elektronisk. På denne bakgrunn anbefales det
ikke å vedta forslaget til tilføyelse i 5. avsnitt. Begrunnelsen fra forslagsstiller om at det kan virke urimelig
at et omvalg gjennomføres og avgjøres på medlemsmøte der mange medlemmer har forhåndsstemt
elektronisk, kan således avhjelpes ved at fylkesstyret bestemmer at stemmegivningen i omvalget skal skje
elektronisk i tråd med forslaget til endringer i 2. avsnitt. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

1.I vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 2.avsnitt endres siste setning og avsnittet får
følgende ordlyd: Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted. Medlemmer som er
forhindret fra å delta i valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater og
eventuelle innstillinger foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at stemmegivning i definerte
hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk. 
 
2.I vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 3.avsnitt strykes siste setning og avsnittet gis
følgende ordlyd: De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i form
av uravstemning.
 
3.Vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 5.avsnitt.
Forslaget om å legge til en ny setning 2 i avsnittet "Omvalg skal skje i samme form som opprinnelig
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valg" støttes ikke og avsnittet beholder dagens ordlyd: Dersom ingen kandidat får minst 50 % av
stemmene skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699074 § 4A Valg. Elektroniske valg.2. og 3. avsnitt. Troms
NSF #699075 § 4 A Valg 2.,3.,5., avsnitt. Oslo

Endelig vedtak:

1.I vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 2.avsnitt endres siste setning og avsnittet får
følgende ordlyd:

Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta i
valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater og eventuelle innstillinger
foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at stemmegivning i definerte hovedtillitsvalgtområder skal foregå
elektronisk. 
 
2.I vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 3.avsnitt strykes siste setning og avsnittet gis
følgende ordlyd: 

De tillitsvalgte i et hovedtillitsvalgtområde kan beslutte at valg skal gjennomføres i form av uravstemning.
 
3.Vedtektenes § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 5.avsnitt.

Forslaget om å legge til en ny setning 2 i avsnittet "Omvalg skal skje i samme form som opprinnelig
valg" støttes ikke og avsnittet beholder dagens ordlyd: Dersom ingen kandidat får minst 50 % av
stemmene skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer.


