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LANDSMØTESAK: VALGPERIODE PÅ 2 ÅR FOR 
FAGGRUPPEREPRESENTANT

Bakgrunn for saken:

NSF Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder har fremmet en sak om valg av faggrupperepresentant, jfr. 
vedtektene § 5 D.

Første del av saken dreier seg om at vedtektene gir lite føringer til hvordan valget av 
faggrupperepresentanten skal gjennomføres. Når det gjelder denne delen av saken, fremmer ikke 
NSF Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder noe forslag til endringer av vedtektene. Tematikken bør 
dessuten ses i sammenheng med eventuelle konsekvenser av et forslag som legges frem på 
landsmøtet 2019 om en organisasjons- og utviklingsprosess for faggruppene.

Når det gjelder andre del av saken, dreier det seg om valgperioden for faggrupperepresentanten. En 
gang i året arrangerer fylkesstyret en lokal fagpolitisk konferanse, jfr vedtektene § 5 D. På denne 
konferansen velger de lokale faggruppelederne en felles representant som skal representere 
faggruppene i fylkesstyret. 

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 har fremmet forslag om å utvide valgperioden for 
faggrupperepresentanten fra ett til to år. Forbundsstyret støtter dette forslaget.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

NSFs vedtekter endres ved at det legges til et nytt siste ledd i § 5D:

Valgperioden for faggrupperepresentant til fylkesstyret er 2-årig. Valget finner sted i de årene siste 
siffer utgjør et oddetall.

Landsmøtets endelige vedtak:

NSFs vedtekter endres ved at det legges til et nytt siste ledd i § 5D: 



2

Valgperioden for faggrupperepresentant til fylkesstyret er 2-årig. Valget finner sted i oddetallsår.

I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere/eventuelle kontaktpersoner for 
faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, en felles representant på fritt grunnlag, med 
personlig vararepresentant, blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i 
fylkesstyret. 

Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før fagpolitisk konferanse finner sted. Oversikt over kandidater 
skal kunngjøres innen 2 uker før konferansen finner sted. Lokale faggruppeledere/ eventuelle 
kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, kan avgi forhåndsstemme 
fra det tidspunkt oversikt over kandidater foreligger.
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