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LANDSMØTESAK: FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØTET 2019

Historikk:
Forslag til justert forretningsorden for landsmøtet er tidligere behandlet i politisk ledermøte 
(fylkesledere og forbundsledelse) og av forbundsstyret. Dette på bakgrunn av evalueringer etter 
landsmøtet i 2015. Forbundsstyret vedtok enstemmig i FS-sak 44/2018: «Forbundsstyret godkjenner 
forslag til justert forretningsorden og ber om at den legges til grunn for utarbeidelse av landsmøtesak.»

Bakgrunn for saken:
Under er forslag til forretningsorden.

Bestemmelser om avstemninger og valg er nedfelt i Norsk Sykepleierforbunds vedtekter § 8, punkt F:
Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med 
papirdokument.  Forbundsleder, nestleder og 2 nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av 
de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det 
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde 
flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Tilsvarende bestemmelse gjelder ved valg av leder av nominasjonskomiteen, leder av rådet for
sykepleieetikk og leder av kontrollutvalget.

Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig
stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking.

Både personvalg og avstemninger i alle andre saker vil gjennomføres elektronisk i Easymeet sitt 
møtesystem. Elektronisk valg er likestilt med papirvalg / skriftlig valg. Både fylkeslederne og 
forbundsstyret ønsker at de stemmeberettigede delegatene samtidig avgir stemme elektronisk og ved 
tydelig å vise sitt nummertegn i alle saker unntatt personvalg (kun elektronisk avstemning her), jf. 
vedtak i FS-sak 48/2018: 

«Avstemninger skal foregå elektronisk i alle typer saker på LM19. Bortsett fra ved personvalgene skal 
det samtidig avgis stemme ved tydelig å vise nummerskilt. Resultatet fra elektronisk avstemning vil være 
det gjeldende resultatet.
Det vil ikke være behov for tellekomité bortsett fra ved eventuell teknisk svikt.»

Håndsopprekkingen i salen er for å vise for andre hva man stemmer, og ivareta ønsket om 
landsmøtedynamikk og at salen «lever».

Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endring i den vedtatte forretningsorden må ha to 
tredjedels (2/3) flertall.
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 Forslag til forretningsorden for landsmøtet 2019

1. Taletiden for saksinnlederne begrenses til ti (10) minutter. (I saker hvor innmeldte saker er tatt 
inn som en del av en annen sak, betraktes de som har meldt inn sak også som 
saksinnledere.) 

2. Debattinnleggene begrenses fra møtets begynnelse. Under den enkelte sak åpnes det først 
for ett innlegg fra hver av de delegasjoner som ønsker delegasjonsinnlegg til saken. Alle 
innlegg begrenses til tre (3) minutter. Deretter åpnes den generelle talerlisten, med adgang til 
innlegg begrenset til to (2) minutter. 

3. Med godkjenning av de stemmeberettigede sitt flertall, kan ordstyreren om nødvendig 
ytterligere redusere taletiden. 

4. Det er anledning til å be om replikk. Med det menes en kort kommentar (maksimalt ett — 1 - 
minutt) knyttet til siste debattinnlegg. Det gis anledning til to (2) replikker etter hvert innlegg. 
Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. 

5. Det gis klart signal fra ordstyrerne fra et halvt minutt før taletiden er ute. 
6. Man tegner seg på talerlisten og til replikk via møtesystemet (elektronisk). Deltagere uten 

delegatnummer må melde sitt navn skriftlig til ordstyrer for å komme på talerlisten. 
7. Forslag til vedtak/endringer i saken må sendes elektronisk, merket fylke, navn og 

delegatnummer. 
8. Før det settes strek, refereres talerlisten.
9. Når det settes strek for talerlisten, må forslag som ønskes fremmet, sendes elektronisk til 

ordstyrer som referer disse. Forslag som ikke er sendt før det er satt strek, behandles ikke.
10. Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyrer foreslå avstemningsrekkefølgen. Før 

votering kan ordstyrer be om at redaksjonsutvalget gjennomgår forslagene. 
11. De forslagsberettigede melder seg ved tydelig å vise nummertegn, til henholdsvis 

forretningsorden og dagsorden.
12. Innlegg utenom sakslisten godtas ikke.
13. Delegatene skal være tilstede under hele landsmøtet. 

Søknad om permisjon under landsmøtet kan bare unntaksvis innvilges, og da pga. årsaker 
som ikke kunne forutses. Søknad om permisjon leveres elektronisk til ordstyrerne, og 
behandles av dem. Ved innvilget permisjon leveres delegatnummeret til ordstyrerne. 

14. Delegater som forlater salen under forhandlingene leverer delegatnummeret til dørvaktene. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Forslag til forretningsorden for landsmøtet 4.- 8. november 2019 godkjennes.

Landsmøtets endelige vedtak:
Forslag til forretningsorden for landsmøtet 4.- 8. november 2019 godkjennes. 

 

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
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forbundsleder generalsekretær

 

 

 

 


