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UTNYTTING AV MØTEPLASSER FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN
I ORGANISASJONEN - OPPFØLGING AV LM-SAK 6/2015.
Historikk:
Landsmøtet (LM) i 2015 behandlet evaluering av landsmøteperiodens lengde (fire år fra LM 2007) og
prøveordning med rådsmøtet (vedtatt i LM 2011). Landsmøtet vedtok å videreføre fireårig LMperioder blant annet fordi dette ikke ble vurdert å være til hinder for innflytelse og påvirkning fra
medlemmer og tillitsvalgte. Prøveordningen med rådsmøtet ble derimot avviklet. I landsmøtesaken
ble det blant annet anført at det ville være mer hensiktsmessig å utnytte, effektivisere og
optimalisere eksisterende møteplasser på en målrettet måte. I saken lå det en erkjennelse av at
eksisterende møteplasser ble brukt for lite og ikke systematisk nok. Disse kunne i større grad være
arenaer for systematisk tilbakemelding, innspill, evaluering og læring.

Bakgrunn for saken:
I LM-sak 6/2015 om «Landsmøteperiodens lengde – rådsmøte» ble det vedtatt at det skulle settes
ned en arbeidsgruppe med oppdrag å foreslå hvordan organisasjonen mer systematisk kan benytte
eksisterende, relevante møteplasser for å styrke samhandlingen i organisasjonen, herunder ivareta
muligheten til påvirkning og innflytelse. Opprinnelig frist for å gjennomføre dette arbeidet var mai
2016. Forbundsstyret fikk i sak 6/2016 en anmodning om å utvide fristen og vedtok å forlenge denne
til utgangen av mai 2017. I saken ble det med bakgrunn i mandatets innhold også foreslått at en fra
forbundsledelsen skulle lede arbeidsgruppen. Forbundsstyret støttet dette og generalsekretær, som
av landsmøtet var gitt i oppdrag å lede gruppen, gikk inn som deltaker i arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen1 startet arbeidet i februar i år. Innledningsvis i arbeidsgruppens tilnærming til
oppdraget, ble ulike møteplasser man antok var aktuelle og relevante i forhold til gruppens mandat
identifisert. Deretter ble møteplassene diskutert og vurdert en og en. Diskusjonene og konklusjonene
ble fortløpende oppsummert og er gjengitt i vedlegg, DM # 972803, som gir innsikt i arbeidsgruppens
synspunkter. Dokumentet er bearbeidet i forbindelse med utarbeiding av denne saken til
Forbundsstyret. Det redegjør for og begrunner forslag til vedtak i saken og må derfor leses som en
del av saken.
Spørsmål som ble diskutert var bla:

Arbeidsgruppens deltakere: Anita Solberg, Edel Bruun Bastøe, Ståle Ræstad, Frank Oterholt, Ragnhild Hegg,
Bente Aaland, Kari Bugge, Arvid Libak, Harald Jesnes, Olaug Flø Brekke, Eli Gunhild By (leder) og Hans Arne
Pettersen (sekreteriat).
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Er møteplassen relevant i henhold til arbeidsgruppens mandat?
Hvordan fungerer møteplassen i dag?
Hvordan kan vi styrke samhandlingen og forbedre muligheten for påvirkning og innflytelse?

Vurderingen av om aktuell møteplass var relevant for å styrke samhandlingen og påfølgende
diskusjoner, medførte at arbeidsgruppen fant det naturlig å dele møteplassene inn i fire ulike
grupper:
A. Møteplasser som bør forbedres og hvor arbeidsgruppen har konkrete forslag til forbedringer.
B. Møteplasser som fungerer bra og der arbeidsgruppen ikke har forslag til endringer av
betydning for mandatet, men har innspill til videreutvikling av noen av møteplassene.
C. Møteplasser som ikke inngår i mandatet, men der arbeidsgruppen likevel har innspill til
forbedring.
D. Møteplasser som ikke inngår i mandatet, og der arbeidsgruppen ikke har forslag til
forbedringer.
Forslagene til vedtak pkt 1-6 bygger på arbeidsgruppens anbefalte oppfølging av møteplasser i DM #
972803, sortert under A: «Møteplasser som bør forbedres og hvor arbeidsgruppen har konkrete
forslag til forbedringer». Forbundsstyret blir bedt om å ta til orientering arbeidsgruppens vurderinger
av øvrige møteplasser. Disse er sortert under B: «Møteplasser som fungerer bra og der
arbeidsgruppen ikke har forslag til endringer av betydning for mandatet, men har innspill til
videreutvikling av noen av møteplassene.» og C: «Møteplasser som ikke inngår i mandatet, men der
arbeidsgruppen likevel har innspill til forbedring.» Selv om Studentenes Årsmøte ikke inngikk i
mandatet velger vi med bakgrunn i arbeidsgruppens anbefalinger å foreslå videre oppfølging i forslag
til vedtakspunkt 7. Dette er begrunnet i Studentenes Årsmøte under C.

Forslag til vedtak
1. Forbundsstyret ber fylkesstyrene sørge for:
a. Å utvikle hovedtillitsvalgtråd (jf vedtektene §4) som møteplass slik at samhandling og
mulighet til påvirkning forbedres.
b. At avviklingen av fylkesstyremøter forbedres ved å heve kvaliteten på møteinnkalling
med saksunderlag, gjennomføring av møtene og skriving av protokoller.
Fylkesstyrene bes også om å sørge for at avviklingen av møtene forbedres når det
gjelder åpenhet og muligheter for påvirkning for fylkets medlemmer og tillitsvalgte.
c. At HTV-konferansene videreutvikles som arena for mer målrettet samhandling
mellom fylkesleder og HTV, samt mellom HTV og fylkesstyrene.
2. Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4 B Fylkesmøtet, som endres midlertidig ved at
det innarbeides nytt 4. ledd: Fylkesmøtet skal behandle og fatte vedtak i en eller flere
relevante politiske saker.
3. Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 7 Forbundsstyret, mandat som endres
midlertidig ved at det innarbeides et nytt pkt 7: Utarbeide tema for politisk debatt på
fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
4. Det legges fram sak for landsmøtet 2019 hvor fylkesmøtets funksjon blir drøftet og vurdert
med bakgrunn i denne saken og erfaringer med de midlertidige vedtektsendringer beskrevet
i punkt 2 og 3.
5. Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 5D «Lokal fagpolitisk konferanse og
representasjon i fylkesstyret» som endres midlertidig til: «En gang årlig 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 involvere faggruppene i arbeidet med
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interesse-, fag- og samfunnspolitikk, sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer,
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.»
Det legges fram sak for landsmøtet 2019 hvor funksjonen til Lokal fagpolitisk konferanse blir
drøftet og vurdert med bakgrunn i denne saken og erfaringer med midlertidige
vedtektsendringer beskrevet i punkt 5.
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag til hvilke
medlemsgrupper som i framtiden skal omfattes av medlemskap i NSF Student.
Forbundsstyret tar arbeidsgruppens vurderinger av øvrige møteplasser til orientering.
Det organisasjonsledd som er ansvarlig for aktuell møteplass følger opp arbeidsgruppens
forslag til videreutvikling og forbedringer av øvrige møteplasser som er behandlet under pkt.
B og C i DM # 972803.
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Med vennlig hilsen
Olaug Flø Brekke
Generalsekretær
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Forbundsstyret ber fylkesstyrene sørge for:
a Å utvikle hovedtillitsvalgtråd (jf vedtektene §4) som møteplass slik at samhandling
og mulighet til påvirkning forbedres.
b At avviklingen av fylkesstyremøter forbedres ved å heve kvaliteten på
møteinnkalling med saksunderlag, gjennomføring av møtene og skriving av
protokoller. Fylkesstyrene bes også om å sørge for at avviklingen av møtene
forbedres når det gjelder åpenhet og muligheter for påvirkning for fylkets
medlemmer og tillitsvalgte.
c At HTV-konferansene videreutvikles som arena for mer målrettet samhandling
mellom fylkesleder og HTV, samt mellom HTV og fylkesstyrene.
Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4 B Fylkesmøtet, som endres midlertidig ved
at det innarbeides nytt 4. ledd: Fylkesmøtet skal behandle og fatte vedtak i en eller flere
relevante politiske saker.
Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 7 Forbundsstyret, mandat som endres
midlertidig ved at det innarbeides et nytt pkt 7: Utarbeide tema for politisk debatt på
fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
Det legges fram sak for landsmøtet 2019 hvor fylkesmøtets funksjon blir drøftet og vurdert
med bakgrunn i denne saken og erfaringer med de midlertidige vedtektsendringer
beskrevet i punkt 2 og 3.
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Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 5D «Lokal fagpolitisk konferanse og
representasjon i fylkesstyret» som endres midlertidig til: «En gang årlig 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 involvere faggruppene i arbeidet med
interesse-, fag- og samfunnspolitikk, sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale
planer, 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.»
Det legges fram sak for landsmøtet 2019 hvor funksjonen til Lokal fagpolitisk konferanse
blir drøftet og vurdert med bakgrunn i denne saken og erfaringer med midlertidige
vedtektsendringer beskrevet i punkt 5.
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag til hvilke
medlemsgrupper som i framtiden skal omfattes av medlemskap i NSF Student.
Forbundsstyret tar arbeidsgruppens vurderinger av øvrige møteplasser til orientering.
Det organisasjonsledd som er ansvarlig for aktuell møteplass følger opp arbeidsgruppens
forslag til videreutvikling og forbedringer av øvrige møteplasser som er behandlet under
pkt. B og C i DM # 972803.

ENSTEMMIG VEDTATT
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