
 

Å være delegat på fylkesmøte  
– verdt å vite 

 
Å være delegat på fylkesmøtet kan for noen innebære en rolle ikke alle er like fortrolige 

med. Hva forventes av meg? Hvordan kan jeg forberede meg? Hva innebærer det å ha 

uttalerett, forslagsrett og stemmerett? Har jeg lov å prøve å påvirke andre delegater til å 

stemme for det jeg tror på?  

 

Hva vil det si å være delegat? 

Delegater på fylkesmøtet er NSF-medlemmer som er valgt av og blant 

medlemmene i sitt HTV-område. Du kan velges som delegat selv om du ikke er 

tillitsvalgt. Det er antall medlemmer i HTV-området som regulerer hvor mange 

delegater en skal være – fra 1 delegat for HTV-områder med mindre enn 50 

medlemmer – til over 20 delegater for Helse Stavanger som har over 2000 

medlemmer. 

For øvrig deltar fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, 

fylkesleddets hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og felles representant i 

fylkesstyret for lokale faggruppemedlemmer – uten stemmerett, men med 

uttale- og forslagsrett, i den grad disse ikke er valgt som delegater. 

 

Møt forberedt! 

Å være delegat og representere sitt HTV-område forplikter. Det forventes at du 

møter forberedt i den forstand at du har satt deg inn i de ulike sakene og 

valgene som skal gjøres under fylkesmøtet – herunder også 

nominasjonskomiteens innstilling. Du finner sakspapirene i samme kursrom 

som du meldte deg på fylkesmøtet. 

Er du tillitsvalgt skal du ta med iPaden din, er du ikke tillitsvalgt vil du få utdelt 

sakspapirer i papirformat. 

 

  



 

Møt i tide! 

Det er svært viktig at du er registrert og på plass når møtet begynner – og at du 

er presis tilbake etter pauser. Hvis du forlater møtesalen utenom avtalte pauser 

må du levere inn delegatnummerskilt og stemmekort i døren og ditt fravær vil 

bli registrert. Dette for at tellekomiteen skal kunne vite hvor mange 

stemmeberettigede som er i lokalet til enhver tid. Under selve valgene vil 

dørene være lukket – og er du da ikke tilstede i lokalet må du vente til valget er 

gjennomført før du kan komme inn.  

 

Du kan ta ordet. 

Delegater kan ta ordet og komme med egne forslag underveis i møtet. Du kan 

tegne deg på talerlisten når ordstyrer har gitt instruksjoner om dette hvis du 

har kommentarer eller forslag/innsigelser til innkallingen, forretningsorden, 

dagsorden, sakslisten, nominasjonskomiteens innstilling eller andre saker der 

det åpnes for at delegatene kan tegne seg på talerlisten. Hvordan du går frem 

for å tegne deg for innlegg og replikker vil gå frem av forretningsorden og 

ordstyrers instruksjoner. 

 

Du kan påvirke. 

Et fylkesmøte er et politisk verksted der det er full anledning for delegater og 

andre til å påvirke utfallet i en sak eller et valg. Har du en kandidat du svært 

gjerne vil skal delta på Landsmøtet, men som nominasjonskomiteen ikke har på 

fast plass i sin innstilling, vil det være lurt å få flest mulig av de andre 

delegatene til å stemme på din kandidat. Det kan du gjøre gjennom 

lobbyvirksomhet og alliansebygging både før og under fylkesmøtet – i pauser 

og under måltider. Du kan også be om ordet etter at nominasjonskomiteen har 

lagt frem sin innstilling om du ønsker å argumentere overfor fylkesmøtet 

hvorfor de bør gå eller ikke bør gå for nominasjonskomiteens innstilling.  

 

VELKOMMEN TIL FYLKESMØTE! 


