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Bakgrunn for saken: 

 

Årsaken til at saken kom opp var blant annet basert på valget av ny faggrupperepresentant høsten 2018 

i Telemark på lokal fagpolitisk konferanse. NSFs vedtekter § 5 punkt D omhandler lokal fagpolitisk 

konferanse og representasjon i fylkesstyret. 

 

NSFs vedtekter § 5 punkt D: 

En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, arrangerer 

fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse, der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner 

for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets 

hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer 

og eventuelt definere selvstendige lokale tiltak innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og 

helsepolitikk, i samsvar med lokale forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling 

mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret. 

 

I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere en felles representant på fritt 

grunnlag blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret. 

 

Vedtektene gir lite føringer til hvordan valget skal gjennomføres, bortsett fra at det skal velges på 

lokal fagpolitisk konferanse og av faggruppeledere. Hvis man er forhindret fra å delta på dagen valget 

skal skje, har man ingen mulighet til å stemme. Det er ingen frister for verken å fremme kandidater 

eller å gjøre de kjent for faggruppelederne. Det er heller ikke noe krav til nominasjonskomite. 

Faggrupperepresentant i fylkesstyret  er et viktig verv og det er ønskelig med mer likhet i 

valgreglement for de som sitter i fylkenes styrer, da dagens valgordning oppleves som lite 

demokratisk. Det burde som et minimum være frister for å foreslå kandidater, samt frister for å 

kunngjøre kandidater før selve valget blir gjennomført og gis mulighet til å forhåndsstemme. 

 

Et annet aspekt er valgperioden. 

Det tar tid å bli kjent med styrets medlemmer og fylket sine kampsaker. Hvis man skal ha mulighet til 

å bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer – med særlig fokus på fag- 

og helsepolitikk, bør valgperioden være lengre enn 1 år. NSF Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 
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ønsker tydeligere vedtekter for valg av faggrupperepresentanten og eventuelt forlengelse av 

valgperioden. 

 

Forslag til vedtak: 
 
Endre vedtekter for valg av faggrupperepresentant i fylkesstyret. Følge valgreglement i vedtektene 
§ 4 punkt A som ved valg av hovedtillitsvalgte med en valgperiode på to år.   
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Lillian Elise Esborg Bergane 
Fylkesleder Telemark 

Anne H. Vartdal 
Fylkesleder Aust-Agder 

Ragne T. Quinteros 
Fylkesleder Vest-Agder 
 

 

 


