


Valg LM 2019

4-8.november 2019

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen



Nominasjonsprosessen

• Nominasjonskomiteen: 

– medlemmer / fylkesansvar

• NSF formål og verdier

• Mandat - vedtekter §12, sentrale valgreglement

- hva er fylkenes ansvar

• Lederskap og lederkvalifikasjoner

• Hvilke verv skal vi ha kandidater til

• Elektronisk løsning



Nominasjonskomite 2015 - 2019

• Irene Kronkvist, leder

• Rita Standal, nestleder

• Hanne Marit Bergland

• Turid Gudim Aune

• Gunhild Grythe

• Edit Margrete Blåsternes

• Bjørg Ø.Teige Henriksen

Varamedlemmer:

1. Anne Berit Lund 

2. Sigrunn Ø. Gundersen 

3. Heidi Helene Stykket 

4. Karin Solfeldt 



Fylkesansvar

• Irene Kronkvist, leder Oslo, Akershus, Troms og Nordland

• Rita Standal Nestleder  Nord-/Sør-Trøndelag, Telemark, Buskerud 

og Østfold

• Edit Blåsternes Rogaland

• Turid Gudim Aune Finnmark

• Gunhild Grythe Hedmark og Oppland

• Hanne Marit Bergland Hordaland og Sogn- og Fjordane

• Bjørg Ø. Teige Henriksen Møre – og Romsdal

• Sigrunn Ø. Gundersen Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder



NSFs formål:

• Samfunnspolitisk

• Fagpolitisk

• Interessepolitisk



Samspillsverdier

• Skap vi-følelse

• Gå foran

• Gi tilbakemelding

• Arbeid strategisk

• Bygg merkevare



Vedtekter:§ 12

Nominasjonskomiteen (NK):

• innstiller for valg som skal skje under landsmøtet

• skal vurdere de kandidater som foreslås for valg 

• grunnlaget for vurderingen er innsendte forslag fra 

enkeltmedlemmer og organisasjonsledd.



• forutsetter en løpende dialog med fylkene for å 

sikre et tilstrekkelig antall skikkede 

kandidater.

• 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.



Elektronisk løsning

• Kandidatene må sjekke opplysninger som 

ligger i medlemsregisteret. Den 

elektroniske løsningen henter 

opplysninger fra medlemsregisteret.

• Mailadresse og mobilnummer!



NSFs sentrale valgreglement

• Valgkandidatene presenteres fortløpende på NSFs 
hjemmeside

• Nominasjonskomiteen er ansvarlig for å vurdere de enkelte 
kandidaters skikkethet for vervet og kan, om ønskelig, 
innkalle kandidater til intervju.

• Kandidater til medlemsverv i de ulike organer er å anse som 
kandidater til varamedlemsverv i samme organ.

• Ingen kan stille til valg eller gjenvalg uten å være foreslått av 

et organisasjonsledd/enkeltmedlem. Det er ikke anledning til å 

foreslå seg selv.



Nominasjonskomiteens innstilling

• Nominasjonskomiteens innstilling til de 

forskjellige valg skal foreligge ved 

landsmøtets åpning.



Nominasjonskomiteens innstilling

•
Umiddelbart før hvert valg under 

Landsmøte redegjør 

nominasjonskomiteens leder 

muntlig for komiteens   innstilling. 

Det skal fremkomme hvilke 

begrunnelser det er lagt hovedvekt 

på.



Kandidater til verv Landsmøte 2019

• Forbundsstyret

• Rådet for sykepleieetikk

• Landsmøtes kontrollutvalg

• Nominasjonskomité



Forbundsstyret Vedtektene § 7

• forbundsleder

• nestleder

• 2. nestleder

• 6  forbundsstyremedlemmer

• 6  varamedlemmer    



Forbundsstyreverv - inklusive ledervervene skal 

følgende vektlegges 
(NSF sentrale valgreglement  pkt. 3.1.1-2):

• Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og bred 

kunnskap om innsatsområder, prinsipper og 

målsettinger

• Yrkespraksis/erfaring, utdanning

• Kandidatens organisasjonspolitiske målsettinger

• Personlige kvalifikasjoner



Når det er tilfredsstilt, bør nominasjonskomiteen også 

ta hensyn til følgende momenter i sin innstilling:

–Geografisk fordeling

–Representasjon fra ulike fagområder

–Etnisk minoritetsbakgrunn

–Kontinuitet/nyrekruttering



Rådet for sykepleieetikk
Vedtektene § 9

• leder

• 8 medlemmer

Valgreglementet pkt. 3.2.

– Først og fremst vektlegge kandidatenes faglige 

bakgrunn, herunder i særlig grad deres erfaring 

fra arbeid med sykepleieetiske spørsmål



Landsmøtets kontrollutvalg § 10.

• Leder

• 3 medlemmer

• 4 varamedlemmer

Valgreglement pkt. 3.3:
– Skal vektlegge kandidatenes økonomiske kompetanse 

og erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og  
kjennskap til NSFs innsatsområder, prinsipper             
og målsettinger



Nominasjonskomiteen § 12

• Leder

• 6 medlemmer

• 6 varamedlemmer

Valgreglement pkt. 3.4 
– Vektlegge kandidatenes erfaring fra organisatorisk 

arbeid i NSF og deres kunnskap om NSFs 
innsatsområder, prinsipper og målsettinger

– fylkeslederne innstiller



Det er en stor tillitserklæring å bli spurt om å 

stille til valg i Norsk Sykepleierforbund



Nå er det opp til dere å finne gode 

kandidater til verv i NSF


