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VEDTEKTSENDRINGER § 4B FYLKESORGANISASJONEN
GJENNOMFØRING AV VALG FYLKESMØTET 6.LEDD

Bakgrunn for saken:

I vedlagte saker til Landsmøtet fra NSF Sogn og Fjordane og NSF Oslo foreslås det endringer i
vedtektenes § 4B Fylkesorganisasjonen, gjennomføring av valg, fylkesmøtet 6. ledd om medlemmer i
ansettelsesforhold som ikke er omfattet av et etablert hovedtillitsvalgtområde og ikke yrkesaktive
medlemmer. NSF Sogn og Fjordane opplever någjeldende ordlyd som uklar og mener at
endringsforslaget bedre ivaretar medlemmer som ikke er omfattet av et etablert hovedtillitsvalgtområde,
samt de som ikke er yrkesaktive medlemmer (inkludert pensjonister og uføretrygdete). NSF Oslo
begrunner forslaget i at det er utfordrende å få nok kandidater til å stille til valg fra områder som ikke har
et organisert tillitsvalgtapparat og at det derfor vil være ressursbesparende dersom de som stiller som
kandidater til vervene kan oppnevnes i stedet for at valg må gjennomføres i de tilfeller det foreligger flere
verv enn kandidater.
 
Forskjellen mellom gjeldende ordlyd i § 4B Fylkesorganisasjonen, gjennomføring av valg, fylkesmøtet 6.
ledd og forslagene til endring fra NSF Sogn og Fjordane og NSF Oslo fremgår av følgende:
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Nåværende ordlyd Forslag til endring fra NSF Sogn og Fjordane

 
Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes
av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en
felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet
i samsvar med de frister som gjelder for valg av
delegater fra hovedtillitsvalgtområdene. Det
etableres ingen nominasjonskomité for dette valget.
Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke
yrkesaktive medlemmer (inklusive pensjonister og
uføretrygdete).

 
Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes
av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en
felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet
i samsvar med de frister som gjelder for valg av
delegater fra hovedtillitsvalgtområdene. Tilsvarende
dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive
medlemmer (inklusive pensjonister og

Det etableres ingen komité for uføretrygdete). valg
.disse valgene

Medlemmer fra disse områdene kan foreslå seg selv
eller andre som kandidat til valg innen de frister som
er opplyst om i tidsskrift, på hjemmesider, eller som
eget brev til medlemmer.

De valgtekniske funksjoner ivaretas av
fylkeskontoret. Valget gjennomføres som
uravstemning. Fylkesstyret kan vedta at dette skal
skje elektronisk.

 
De valgtekniske funksjoner, herunder oppsett av

 ivaretas av fylkeskontoret. kandidatlister, Valget
gjennomføres elektronisk eller ved stemmegivning
på fylkeskontoret.

Nåværende ordlyd Forslag til tilføyelse fra NSF Oslo

…
Fylkesstyret kan vedta at dette skal skje elektronisk.

 
…
Fylkesstyret kan vedta at dette skal skje elektronisk.
Dersom antall kandidater som stiller til valg innen
ordinære frister er tilsvarende eller lavere enn antall
kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan
fylkesstyret oppnevne de innkomne kandidatene
som alternativ til å gjennomføre valget.

Vurdering:
 
Forslagene fra NSF Sogn og Fjordane og NSF Oslo ser ut til å kunne gi forenklede og ressurseffektive
rutiner knyttet til delegatvalg fra disse særlige valgkretsene (medlemmer uten etablert
hovedtillitsvalgtområde og ikke yrkesaktive medlemmer).
 
I forslaget til ny tekst, andre avsnitt, andre setning foreslår NSF Sogn og Fjordane at medlemmene kan
foreslå seg selv som kandidater til valg til fylkesmøtet. Fra sentral nominasjonskomité er det fremmet et
forslag om en presisering av at medlemmer ikke kan foreslå seg selv som kandidater til de sentrale verv
som landsmøtet velger (se endringsforslag til § 12). Begrunnelsen for dette er at det vil bryte med
prinsippet i NSF om at kandidaturet skal ha enkeltmedlemmer /  / organisasjonsledd «iHTV-områder
ryggen». Det er mulig å ha en praksis for ett nivå i organisasjonen og en annen praksis for et annet nivå.
At medlemmer i disse valgkretsene har særlige utfordringer knyttet til geografiske avstander og etablerte
samlingspunkter sammenlignet med andre områder med etablert hovedtillitsvalgtområde, er det ingen tvil
om. Dersom lokalt nivå i organisasjonen opplever problemer med å få fram kandidater fra medlemmene i
ansettelsesforhold som ikke omfattes av etablert hovedtillitsvalgtområde og mener at mulighet for å
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foreslå seg selv kan resultere i enklere representasjon fra disse valgkretsene, er dette en fornuftig og
praktisk løsning.

Når det gjelder forslaget fra NSF Oslo, som innebærer en tilføyelse etter siste setning i avsnittet, er det
hensiktsmessig at dersom det f.eks. foreligger bare 3 kandidater til 7 verv, kan disse 3 oppnevnes av
fylkesstyret uten at valg må gjennomføres. Ressursene bør i stedet brukes på å få på plass minst 4
kandidater til de resterende 4 vervene. Det vises igjen til at dersom lokalt nivå i organisasjonen opplever
utfordringer knyttet til å få frem tilstrekkelig med kandidater til verv i disse valgkretsene, bør forslag som
indirekte kan avhjelpe slike utfordringer vektlegges.
 
På den andre siden må det sees hen til at forslaget fra NSF Oslo innebærer at dersom valg ikke
gjennomføres i sin helhet, mister medlemmer mulighet til å stemme blankt. Siden forslaget omhandler to
særlige valgkretser der geografiske avstander og manglende etablert tillitsvalgtapparat gjør at
kandidatene er mindre kjent for velgerne, bør dette likevel, etter vår mening, tillegges mindre vekt. Det bør
legges til grunn at disse valgkretsene er i en særlig stilling, og forslaget bør ikke gjøres gjennomgående i
vedtektene for øvrig.  
 
Forbundsstyret tar for øvrig forbehold om at det i forslaget er tatt inn navneendringen fra
nominasjonskomité til valgkomité (se egen sak). Dersom navneendringen ikke vedtas bes det om at
Landsmøtet omformulerer vedtaket i tråd med gjeldende nominasjonskomité.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 4B Fylkesorganisasjonen, gjennomføring av valg, fylkesmøtet 6. ledd gis følgende ordlyd:
 
Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en felles
valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet i samsvar med de frister som gjelder for valg av delegater
fra hovedtillitsvalgtområdene. Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer
(inklusive pensjonister og uføretrygdete). Det etableres ingen valgkomité for disse valgene. Medlemmer
fra disse valgkretsene kan foreslå seg selv eller andre som kandidat til valg innen de frister som er opplyst
om i tidsskrift, på hjemmesider, eller som eget brev til medlemmer. De valgtekniske funksjoner, herunder
oppsett av kandidatlister, ivaretas av fylkeskontoret. Valget gjennomføres elektronisk eller ved
stemmegivning på fylkeskontoret. Dersom antall kandidater som stiller til valg innen ordinære frister er
tilsvarende eller lavere enn antall kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan fylkesstyret oppnevne
de innkomne kandidatene som alternativ til å gjennomføre valget.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær



4

Vedlegg
NSF #699269 § 4 B. Fylkesmøtet, 6. ledd. Sogn og Fjordane
NSF #701086 Forslag fra NSF Oslo - Vedtektssak § 4B Fylkesorganisasjonen Gjennomføring av valg
Tilføyelse 6. ledd

Endelig vedtak:

Vedtektenes § 4B Fylkesorganisasjonen, gjennomføring av valg, fylkesmøtet 6. ledd gis følgende ordlyd:
 
Medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert hovedtillitsvalgtområde danner en felles
valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet i samsvar med de frister som gjelder for valg av delegater
fra hovedtillitsvalgtområdene. Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer
(inklusive pensjonister og uføretrygdete). Det etableres ingen valgkomité for disse valgene. Medlemmer
fra disse valgkretsene kan foreslå seg selv eller andre som kandidat til valg innen de frister som er opplyst
om i tidsskrift, på hjemmesider, eller som eget brev til medlemmer. De valgtekniske funksjoner, herunder
oppsett av kandidatlister, ivaretas av fylkeskontoret. Valget gjennomføres elektronisk eller ved
stemmegivning på fylkeskontoret. Dersom antall kandidater som stiller til valg innen ordinære frister er
tilsvarende eller lavere enn antall kandidater valgkretsene har rett til å velge, kan fylkesstyret oppnevne
de innkomne kandidatene som alternativ til å gjennomføre valget.


