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Sak til LM 2019 - Endring av landsmøteperioden fra fireårig til toårig 
NSF Østfolds fylkesstyre ber landsmøtet om å endre landsmøteperioden fra fireårig til toårig. 
Valgperioden for dem som velges på landsmøtet, skal fortsatt være fireårig.  
 
Bakgrunn for saken: 
I disse dager gjennomfører partiene sine årlige landsmøter. En viktig politisk arena både for å 
fremme ny politikk og revidere allerede etablert politikk. Og ikke minst en viktig arena for å få 
oppmerksomhet om egen politikk. 
 
Landsmøtet er en viktig arena også for NSF. Da diskuteres og vedtas organisasjonens politikk. 
Både gjennom landsmøteforberedelser og oppfølging av landsmøtets vedtatte politikk skapes 
det oppmerksomhet om hva NSF mener både innenfor og utenfor egen organisasjon. I Fafo-
rapporten knyttet til fremtidig organisering av NSF hvor både medlemmer og tillitsvalgte er hørt, 
kommer det tydelig frem et ønske om at NSF skal styrkes i fht samfunnspolitisk engasjement.  
 
Hyppigere landsmøter enn hvert fjerde år kan være ett tiltak for å skape større samfunnspolitisk 
engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte. NSF har i mange år hatt toårig landsmøteperiode. 
På 90-tallet ble denne endret først til treårig, deretter til fireårig.  
 
Med fireårig periode har vi erfart at det ofte blir store og tunge saker og mange og lange 
møtedager. Med så mange år mellom hvert landsmøte, er det mange som har lite erfaring eller 
kunnskap om forberedelser til og gjennomføring av landsmøte. Det utfordrer også 
medlemsdemokratiet. Det viktigste argumentet er at landsmøtet er med på å gjøre NSFs politikk 
kjent og diskutert både i egen organisasjon og i samfunnet for øvrig.  
 
En sammenlikning med andre Unio-organisasjoner: 

• Utdanningsforbundet – har nå gått over til fireårig landsmøteperioder, men har 
representantskapsmøter minst to ganger i året. Her deltar sentralstyret, fylkeslederne og 
ytterligere en representant fra fylkeslagene  

• Politiets Fellesforbund – frem til og med 2018 landsmøte hvert år. Fra og med 2019 
holdes landsmøte hvert andre år med en konferanse i mellomåret 
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• Fysioterapiforbundet – et hovedlandsmøte hvert tredje år med gjennomgang av 
vedtekter, verdier og visjon samt valg til sentrale verv. Det går over tre dager. Årene 
mellom har NFF vanlige landsmøter med mindre endringer. Disse er dagsmøter. 

• Forskerforbundet – representantskapsmøte hvert tredje år. Landsråd hvert år, også det 
året det holdes representantskapsmøte 
 

Fordeler med fireårig periode; 
- Ressursbesparende både i fht økonomi og arbeid som legges ned i forberedelser til 

landsmøtet 
 
Fordeler med toårig periode; 

- Mulig å justere kursen i fht endringer i samfunnet 
- Viktig skolering av medlemmer og tillitsvalgte 
- Bidrar til debatt om NSFs politikk både i og utenfor organisasjonen 

 
Forslag til vedtak:  
NSFs vedtekter § 8 LANDSMØTET punkt C Møter endres til følgende  
Landsmøtet holdes hvert andre år innen utgangen av november måned. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Karen Brasetvik Rita Standal 
Fylkesleder Nestleder 

 
 

  
 


