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LANDSMØTESAK: REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER OG
MINDRE ENDRINGER UTEN PRINSIPIELL BETYDNING
Bakgrunn for saken:
Forbundsstyret har gjennomgått vedtektene med henblikk på redaksjonelle endringer. Dette vil si
mindre endringer som skal bidra til klarere språk og/eller bedre innbyrdes konsistens. Redaksjonelle
endringer medfører ingen realitetsendringer.
Eksempelvis brukes det både «deltakere» og «deltagere» i vedtektene. Det foreslås å bruke
«deltakere» konsekvent. På samme vis brukes både stor og liten forbokstav om bl.a. rådet/Rådet for
sykepleieetikk og kontrollutvalget. Ifølge Språkrådet1 skal komiteer, nemnder, råd og utvalg i regelen
ha liten forbokstav, selv om mange ord av denne typen kan ha egennavnskarakter i enkelte miljøer.
Når stor bokstav ikke er nødvendig for tydelighetens skyld, skal de altså likevel skrives med liten
bokstav, ifølge professor emeritus i nordisk språkvitenskap, Finn Erik Vinje.2
I tillegg til språklige justeringer er det foreslått noen mindre, presiserende eller utdypende endringer
som ikke anses å ha prinsipiell betydning, og som det derfor ikke skulle være nødvendig å behandle
som egne saker på landsmøtet. Det er også for noen punkter foreslått permanent endring i tråd med
midlertidige dispensasjoner gitt av forbundsstyret i landsmøteperioden.

Oversikt over paragrafer som foreslås redaksjonelt endret:
§ 2 Formål----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Generelt om godtgjøring av verv ----------------------------------------------------------------------------------2
§ 4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging ---------------------------------------------------------------------4
B. Fylkesorganisasjonen -------------------------------------------------------------------------------------------4
Fylkesmøtet -------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Fylkesstyrets mandat -------------------------------------------------------------------------------------------4
Arbeidsutvalg -----------------------------------------------------------------------------------------------------5
Fylkeskontoret----------------------------------------------------------------------------------------------------5
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Skrives med stor forbokstav som egennavn på én enkelt institusjon.
https://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/stor-eller-liten-forbokstav-pa-styrer-utvalg-o-l/

§ 5 Faggrupper----------------------------------------------------------------------------------------------------------6
C. Sentralt fagforum------------------------------------------------------------------------------------------------6
D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret ----------------------------------------6
§ 6 Studentorganisering----------------------------------------------------------------------------------------------7
B. Fylkesrepresentanter -------------------------------------------------------------------------------------------7
G. Forslag til ny bokstav om funksjonstid og nyvalg--------------------------------------------------------7
§ 7 Forbundsstyret ----------------------------------------------------------------------------------------------------7
A. Mandat-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
§ 8 Landsmøtet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------8
B. Sammensetning --------------------------------------------------------------------------------------------------8
§ 12 Nominasjonskomiteen -----------------------------------------------------------------------------------------8
C. Valgtekniske funksjoner----------------------------------------------------------------------------------------8
§ 16 Kontingent --------------------------------------------------------------------------------------------------------9
B. Innbetaling av kontingent -------------------------------------------------------------------------------------9

§ 2 Formål
Siste strekpunkt lyder i dag:
Interessepolitisk skal NSF:
- ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale
interesser.
Begrepet «arbeidssosiale interesser» er allerede strøket fra formålsbestemmelsene, jf. s. 4 i
vedtektheftet. Her heter det at NSF skal «ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige,
kompetanseutviklende, lønns- og arbeidsvilkår». Ordlyden i vedtektene må være innbyrdes
konsistent. Begrepet «arbeidssosiale interesser» foreslås derfor erstattet med «arbeidsvilkår»
gjennomgående. (Dette vil da også gjelde § 4B. Fylkesorganisasjonen, Fylkeskontoret, første ledd.)
Advokatfirmaet Grette har også i sin gjennomgang av våre vedtekter påpekt at det bør gjøres
språklige justeringer på dette punkt.
Forslag til ny formulering blir da:
- ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidsvilkår.

Generelt om godtgjøring av verv
I fem paragrafer er verv omtalt som lønnet. Det korrekte er at tillitsvalgte mottar godtgjørelse for
vervet. Det foreslås derfor at nedenstående paragrafer endres.


§4 B. Fylkesorganisasjonen
Fylkesstyret, 2. ledd:
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Nåværende formulering:
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv lønnet av
NSF.
Forslag til ny formulering blir da:
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv med
godtgjørelse fra NSF.


§ 5 C. Sentralt fagforum, hhv 3. og 7. ledd
Nåværende formulering i 3. ledd:
På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder for
fagforumet i lønnet av NSF
Forslag til ny formulering i 3. ledd:
På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder for
fagforumet i heltidsverv med godtgjørelse fra NSF.
Nåværende formulering i 7. ledd:
Arbeidsutvalget oppnevner komitéledere på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer, i
frikjøpt tid lønnet av NSF.
Forslag til ny formulering i 7. ledd:
Arbeidsutvalget oppnevner komitéledere på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer, i
frikjøpt tid med godtgjørelse fra NSF.



§ 6 D. Studentstyret, siste ledd
Nåværende formulering:
Leder og nestleder av studentstyret er heltidslønnede verv.
Forslag til ny formulering:
Leder og nestleder av studentstyret er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.



§7 B. Sammensetning, punkt 1
Nåværende formulering:
Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon. Forbundsleder,
nestleder og 2. nestleder er heltidslønnede verv.
Forslag til ny formulering:
Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon. Forbundsleder,
nestleder og 2. nestleder er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.



§ 9 Rådet for sykepleieetikk, bokstav C om sammensetning, punkt 3
Nåværende formulering:
Lederen av Rådet for sykepleieetikk har rett til å fylle sin funksjon som et heltidsverv, lønnet
av organisasjonen.
Forslag til ny formulering:
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Lederen av rådet for sykepleieetikk har rett til å fylle sin funksjon som et heltidsverv, med
godtgjørelse fra organisasjonen.

§ 4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging
B. Fylkesorganisasjonen
Fylkesmøtet
Det foreslås noen språklige justeringer i første setning i 2. ledd, samt et nytt 4. ledd:
Nåværende formulering, 2. ledd:
«Ved valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet gjelder alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende landsmøtets valg av
varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, skal være
nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet avholdes.»
Forslag til ny formulering:
Valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet avgjøres ved
alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende
landsmøtets valg av varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt
villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet
avholdes.
På bakgrunn av forbundsstyresak 33/2017 om bedre utnytting av møteplasser for å styrke
samhandlingen i organisasjonen (oppfølging av LM-sak 6/15) dispenserte forbundsstyret midlertidig
fra vedtektene § 4 B Fylkesmøtet ved å innarbeide et nytt 4. ledd:
Fylkesmøtene skal behandle og fatte vedtak i en eller flere relevante politiske saker.
Det anbefales at tilføyelsen gjøres permanent. Dette er diskutert med og støttes av fylkeslederne.
Nåværende 4. ledd blir følgelig 5. ledd osv.
I nåværende 4. ledd foreslås det å vise til § 4A, 1. ledd, for å forklare hva som menes med et HTVområde.
Nåværende formulering:
«Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området.
Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til fylkesmøtet.»
Forslag til ny formulering blir da:
Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området,
jf. § 4A, 1. ledd. Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til fylkesmøtet.

Fylkesstyrets mandat
Punkt 7, nåværende formulering:
«En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, skal fylkesstyret
arrangere lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for
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faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte
deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5 D.
Her må det ses hen til § 5 D første ledd (se lenger ned), hvor forbundsstyret i FS-sak 33/2017
dispenserte fra ordlyden ved midlertidig bl.a. å stryke «etter at forbundsstyret har fattet vedtak om
neste års prioriteringer». Det foreslås at endringen gjøres permanent. Endringen er diskutert med og
støttes av fylkeslederne. Det må være samme ordlyd begge steder.
Forslag til ny formulering blir da:
En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere,
eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe,
fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5
D.
Punkt 8, nåværende formulering:
«Ha medansvar for vurdering og evaluering av tillitsvalgtopplæringen i fylkesleddet.»
Styringsgruppa for OU-prosessen foreslår å stryke «vurdering og evaluering av» i denne setningen, da
det ikke beskriver den reelle praksisen i fylkesstyrene. Mange fylkesledere er også opptatt av at de
ikke har det konkrete ansvaret som står i punkt 8 i dag.
Forslag til ny formulering blir da:
8. Ha medansvar for tillitsvalgtopplæringen i fylkesleddet.

Arbeidsutvalg
Nåværende formulering:
«Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av fylkesleder,
nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet og varamedlemmer velges av og blant
fylkesstyrets medlemmer.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle
avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Arbeidsutvalget skal forberede saker til fylkesstyret og kan
forøvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra samme organ.»
Oppbygningen av bestemmelsene er ikke optimal. Advokatfirmaet Grette mener at hva AU gjør med
fordel kan settes først. I dag står dette i siste setning. Forslag til ny formulering blir da:
Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg (AU), som skal forberede
saker til fylkesstyret. Arbeidsutvalget kan forøvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt
delegering fra fylkesstyret.
Utvalget kan bestå av fylkesleder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet
og varamedlemmer velges av og blant fylkesstyrets medlemmer. Arbeidsutvalget er
beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser
treffes med alminnelig flertall.

Fylkeskontoret
Nåværende formulering:
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«Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder og ansatte som har til hovedoppgave å utøve
administrative tjenester, gi tillitsvalgte og medlemmer profesjonell bistand i arbeidet for
medlemmenes lønns-/arbeidssosiale og faglige interesser, gjennomføre fylkesleddets
organisasjonsskolering av tillitsvalgte og forøvrig utføre de arbeidsoppgaver som pålegges dem av
NSF sentralt.
Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret og styrets leder har delegert myndighet og ansvar for
kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.»
Paragrafen er justert i tråd med forslaget til endring i §2 ovenfor. Noen av setningene er dessuten
delt opp, og dermed gjort kortere. Forslag til ny formulering blir da:
Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder og ansatte. Disse har som hovedoppgaver å utøve
administrative tjenester, og gi tillitsvalgte og medlemmer profesjonell bistand i arbeidet for
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og faglige interesser. Fylkeskontoret skal også
gjennomføre fylkesleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte, og forøvrig utføre de
arbeidsoppgaver som pålegges dem av NSF sentralt.
Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret. Styrets leder har delegert myndighet og ansvar for
kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.

§ 5 Faggrupper
C. Sentralt fagforum
Nåværende formulering i femte ledd, første setning:
«Blant faggruppelederne velger det sentrale fagforum en nominasjonskomité på 3 medlemmer.»
Erfaringene har vist at dette blir sårbart, selv om sentralt fagforum kan forestå suppleringsvalg ved
forfall. For å bidra til større robusthet og forutsigbarhet ved evt. frafall i perioden ber sentralt
fagforum om at det velges 3 medlemmer og en vara. Forslag til ny formulering blir da:
Blant faggruppelederne velger det sentrale fagforum en nominasjonskomité på 3 medlemmer
og en vara.

D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret
Første ledd
Opprinnelig formulering av første ledd lyder:
«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 FS-sak 33/2017 (jf. §4 B ovenfor) dispenserte Forbundsstyret fra vedtektene § 5D, som midlertidig
endret første ledd til:
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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.
Det foreslås at endringen gjøres permanent. Endringen er diskutert med og støttes av fylkeslederne.
Se også tilsvarende ordlyd i under §4 B Fylkesstyrets mandat, punkt 7.

§ 6 Studentorganisering
B. Fylkesrepresentanter
Nåværende formulering:
«I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant, med personlig
vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon i NSFs
fylkesstyre.»
Advokatfirmaet Grette mener at formuleringen kan gi inntrykk av at det kun finnes ett fylkesstyre.
Forslag til ny formulering:
I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant, med personlig
vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon i NSFs
respektive fylkesstyrer.

G. Forslag til ny bokstav om funksjonstid og nyvalg
Dagens vedtekter om studentorganisering regulerer ikke hvordan en midlertidig eller varig
fratredelse i perioden som studentleder eller medlem av studentstyret skal håndteres. I § 4 B om
fylkesorganisasjonen heter det i avsnittet «Funksjonstid, nyvalg m.m.» at nestleder overtar lederens
funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny nestleder velges av og blant
fylkesstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder får varig forfall.
Forbundsstyret foreslår at likelydende bestemmelser tas inn i § 6 om studentorganisering. Det
foreslås derfor en ny bokstav:
§ 6 G. Funksjonstid, nyvalg m.m.
Det avtroppende studentstyrets funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger.
Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny
nestleder velges av og blant studentstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder
får varig forfall.

§ 7 Forbundsstyret
A. Mandat
I FS-sak 33/2017 ga forbundsstyret midlertidig dispensasjon fra vedtektene § 7 om forbundsstyrets
mandat ved å innarbeide et nytt punkt 7:
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Forbundsstyret skal
7. Utarbeide tema for politisk debatt på fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
Det foreslås at endringen gjøres permanent. Endringen er diskutert med og støttes av fylkeslederne.
(Jf. også §§ 4B og 5D ovenfor). Det betyr i så fall at tidligere punkt 7 blir punkt 8, osv.

§ 8 Landsmøtet
B. Sammensetning
(Ref. vedtak i FS-sak 20/2019.) I bokstav B, pkt 2, er det listet opp hvilke deltakere som har forslagsog uttalerett på landsmøtet:
-

forbundsstyrets medlemmer
leder av rådet for sykepleieetikk, eller stedfortreder for denne
leder av kontrollutvalget (under behandling av regnskap og budsjett), eller stedfortreder for
denne
lederne av organisasjonens fylkesstyrer, i den grad disse ikke er valgt som delegater
sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater
avtroppende og påtroppende leder av sentralt fagforum

Det står eksplisitt at leder av rådet for sykepleieetikk kan sende stedfortreder. Leder av
kontrollutvalget kan også sende stedfortreder, men tilsvarende formulering er ikke ført videre mht.
sentrale faggruppeledere, se nest siste strekpunkt. Dersom faggruppeledere møter som valgte
delegater (med stemmerett) kreves ingen stedfortreder, men dersom faggruppeleder må melde
forfall bør de også kunne sende stedfortreder. Forbundsstyret anbefaler derfor en tilleggssetning
som presiserer dette, slik at det ikke blir en urimelig forskjellsbehandling.
Forslag til ny formulering blir da:
-

sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater. Sentrale
faggruppeledere som ikke er valgt som delegat og som melder forfall, kan sende
stedfortreder.

§ 12 Nominasjonskomiteen
C. Valgtekniske funksjoner
Nåværende formulering, tredje ledd:
«Senest seks måneder før landsmøtet utarbeider nominasjonskomiteen en redegjørelse om de valg
som skal finne sted, som sendes fylkeskontorene, faggruppene, de hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte,
rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget.»
Ordet «tillitsvalgte» inkluderer også de hovedtillitsvalgte, og «hovedtillitsvalgte» foreslås derfor
strøket. Dette støttes av nominasjonskomiteen.
Forslag til ny formulering blir da:
Senest seks måneder før landsmøtet utarbeider nominasjonskomiteen en redegjørelse om de
valg som skal finne sted. Redegjørelsen sendes fylkeskontorene, faggruppene, tillitsvalgte,
rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget.
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§ 16 Kontingent
B. Innbetaling av kontingent
Nåværende formulering:
«Medlemmer i lønnet arbeid innbetaler kontingent ved månedlig trekk i lønn der slik avtale
er inngått mellom NSF og arbeidsgiver.
Medlemmer som er avskåret fra å betale kontingenten via månedlige trekk i lønn innbetaler
kontingenten årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig etter avtale.
Når nytt medlem har fått medlemskapet bekreftet, beregnes kontingenten fra og med den
påfølgende måned med den forholdsmessige del som svarer til den gjenværende del av
kalenderåret.»
Ordet «avskåret» i andre ledd kan skape inntrykk av at det er obligatorisk å innbetale kontingent via
trekk i lønn hos arbeidsgiver. I de aller fleste tilfeller vil månedlig trekk være ønskelig fra
medlemmets side, men NSF må også ta høyde for at det skal være mulig ikke å informere sin
arbeidsgiver om fagforeningstilhørighet. For å ivareta dette hensynet samtidig som hovedregelen om
månedlig trekk står fast, foreslås det at «er avskåret fra å betale» i annet ledd fjernes og erstattes
med «ikke betaler». Forslag til ny formulering av andre ledd blir da:
Medlemmer som ikke betaler kontingenten via månedlige trekk i lønn innbetaler
kontingenten årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig etter avtale.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Det foretas følgende redaksjonelle endringer av vedtektene:
§ 2 Formål, siste strekpunkt får følgende ordlyd:
- ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidsvilkår.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyret, 2. ledd får følgende ordlyd:
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv med godtgjørelse
fra NSF.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet, 2. ledd får følgende ordlyd:
Valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet avgjøres ved alminnelig
flertall blant de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende landsmøtets valg av
varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, skal være
nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet avholdes.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet får et nytt 4. ledd:
Fylkesmøtene skal behandle og fatte vedtak i en eller flere relevante politiske saker.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet, 5. ledd får følgende ordlyd:
Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området, jf. § 4A,
1. ledd. Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til fylkesmøtet.
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§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat, punkt 7 får følgende ordlyd:
En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere, eventuelle
kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets
hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5 D.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat, punkt 8 får følgende ordlyd:
Ha medansvar for tillitsvalgtopplæringen i fylkesleddet.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Arbeidsutvalg får følgende ordlyd:
Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg (AU), som skal forberede saker til
fylkesstyret. Arbeidsutvalget kan forøvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra
fylkesstyret.
Utvalget kan bestå av fylkesleder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet og
varamedlemmer velges av og blant fylkesstyrets medlemmer. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig
når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkeskontoret får følgende ordlyd:
Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder og ansatte. Disse har som hovedoppgaver å utøve
administrative tjenester, og gi tillitsvalgte og medlemmer profesjonell bistand i arbeidet for
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og faglige interesser. Fylkeskontoret skal også gjennomføre
fylkesleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte, og forøvrig utføre de arbeidsoppgaver som
pålegges dem av NSF sentralt.
Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret. Styrets leder har delegert myndighet og ansvar for
kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.
§ 5 C. Sentralt fagforum, 3. ledd, 1. setning får følgende ordlyd:
På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder for
fagforumet i heltidsverv med godtgjørelse fra NSF.
§ 5 C. Sentralt fagforum, 7. ledd, 3. setning får følgende ordlyd:
Arbeidsutvalget oppnevner komitéledere på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer, i frikjøpt
tid med godtgjørelse fra NSF.
§ 5 Faggrupper, bokstav C. Sentralt fagforum, 5. ledd, 1. setning får følgende ordlyd:
Blant faggruppelederne velger det sentrale fagforum en nominasjonskomité på 3 medlemmer og en
vara.
§ 5 Faggrupper, bokstav D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret, 1. ledd får
følgende ordlyd:
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.
§ 6 Studentorganisering, bokstav B. Fylkesrepresentanter får følgende ordlyd:
I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant, med personlig
vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon i NSFs
respektive fylkesstyrer.
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§ 6 Studentorganisering, bokstav D. Studentstyret, 2. ledd får følgende ordlyd:
Leder og nestleder av studentstyret er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.
§ 6 Studentorganisering, ny bokstav G. Funksjonstid, nyvalg m.m. får følgende ordlyd:
Det avtroppende studentstyrets funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger.
Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny nestleder
velges av og blant studentstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder får varig forfall.
§ 7 Forbundsstyret, bokstav A. Mandat får et nytt punkt 7:
Utarbeide tema for politisk debatt på fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
§ 7 Forbundsstyret, bokstav B. Sammensetning, punkt 1, siste setning får følgende ordlyd:
Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon. Forbundsleder, nestleder og
2. nestleder er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.
§ 8 Landsmøtet, bokstav B. Sammensetning, punkt 2, nest siste strekpunkt får følgende ordlyd:
- sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater. Sentrale faggruppeledere
som ikke er valgt som delegat og som melder forfall, kan sende stedfortreder.
§ 9 Rådet for sykepleieetikk, bokstav C. Sammensetning, punkt 3 får følgende ordlyd:
Lederen av rådet for sykepleieetikk har rett til å fylle sin funksjon som et heltidsverv med
godtgjørelse fra organisasjonen.
§ 12 Nominasjonskomiteen, bokstav C. Valgtekniske funksjoner, tredje ledd får følgende ordlyd:
Senest seks måneder før landsmøtet utarbeider nominasjonskomiteen en redegjørelse om de valg
som skal finne sted. Redegjørelsen sendes fylkeskontorene, faggruppene, tillitsvalgte, rådet for
sykepleieetikk og kontrollutvalget.
§ 16 Kontingent, bokstav B. Innbetaling av kontingent, andre ledd får følgende ordlyd:
Medlemmer som ikke betaler kontingenten via månedlige trekk i lønn innbetaler kontingenten årlig,
halvårlig, kvartalsvis eller månedlig etter avtale.

Landsmøtets endelige vedtak sak 24:
§ 2 Formål, siste strekpunkt:
- ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidsvilkår.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyret, 2. ledd:
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv med
godtgjørelse fra NSF.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet, 2. ledd:
Valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet avgjøres ved
alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende
landsmøtets valg av varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt
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villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet
avholdes.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet 4. ledd:
Fylkesmøtene kan behandle og fatte vedtak i en eller flere politiske saker.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesmøtet, 5. ledd:
Fylkesmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-området, jf. § 4A
1.ledd. Ansatte i NSF kan ikke velges som delegat til fylkesmøtet.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat, punkt7:
En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse. Lokale faggruppeledere,
eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og
fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er beskrevet i vedtektenes § 5 D.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyrets mandat, punkt 8:
Ha medansvar for tillitsvalgtopplæringen i fylkesleddet.

§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Arbeidsutvalg:
Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg (AU), som skal forberede
saker til fylkesstyret. Arbeidsutvalget kan forøvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt
delegering fra fylkesstyret.
Utvalget kan bestå av fylkesleder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet og
varamedlemmer velges av og blant fylkesstyrets medlemmer. Arbeidsutvalget er
beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes
med alminnelig flertall.
§ 4 B. Fylkesorganisasjonen, Fylkeskontoret:
Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder og ansatte. Disse har som hovedoppgaver å utøve
administrative tjenester, og gi tillitsvalgte og medlemmer profesjonell bistand i arbeidet for
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og faglige interesser. Fylkeskontoret skal også
gjennomføre fylkesleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte, og forøvrig utføre de
arbeidsoppgaver som pålegges dem av NSF sentralt.
Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret. Styrets leder har delegert myndighet og ansvar
for kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.
§ 5 C. Sentralt fagforum, 3. ledd, 1. setning:
På fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer velger det sentrale fagforum en leder
for fagforumet i heltidsverv med godtgjørelse fra NSF.
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§ 5 C. Sentralt fagforum, 7. ledd, 3. setning:
Arbeidsutvalget oppnevner komitéledere på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer, i
frikjøpt tid med godtgjørelse fra NSF.
§ 5 Faggrupper, bokstav C. Sentralt fagforum, 5. ledd, 1. setning:
Blant faggruppelederne velger det sentrale fagforum en nominasjonskomité på 3 medlemmer og
en vara.
§ 5 Faggrupper, bokstav D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret, 1.
ledd:
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.

§ 6 Studentorganisering, bokstav B. Fylkesrepresentanter:
I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant, med personlig
vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon i
NSFs respektive fylkesstyrer.
§ 6 Studentorganisering, bokstav D. Studentstyret, 2. ledd:
Leder og nestleder av studentstyret er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.
§ 6 Studentorganisering, ny bokstav G. Funksjonstid, nyvalg m.m.:
Det avtroppende studentstyrets funksjonstid opphører når valgresultatet foreligger.
Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny
nestleder velges av og blant studentstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder
får varig forfall.

§ 7 Forbundsstyret, bokstav A. nytt punkt 7:
Utarbeide forslag til tema for politisk debatt på fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.

§ 7 Forbundsstyret, bokstav B. Sammensetning, punkt 1, siste setning:
Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon. Forbundsleder, nestleder
og 2.nestleder er heltidsverv, med godtgjørelse fra NSF.

§ 8 Landsmøtet, bokstav B. Sammensetning, punkt 2, nest siste strekpunkt:
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sentrale faggruppeledere, i den grad disse ikke er valgt som delegater. Sentrale
faggruppeledere som ikke er valgt som delegat og som melder forfall, kan sende
stedfortreder.
§ 9 Rådet for sykepleieetikk, bokstav C. Sammensetning, punkt 3:
Lederen av rådet for sykepleieetikk har rett til å fylle sin funksjon som et heltidsverv
med godtgjørelse fra organisasjonen.

§ 12 Nominasjonskomiteen, bokstav C. Valgtekniske funksjoner, tredje ledd:
Senest seks måneder før landsmøtet utarbeider nominasjonskomiteen en redegjørelse om de
valg som skal finne sted. Redegjørelsen sendes fylkeskontorene, faggruppene, tillitsvalgte,
rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget.
§ 16 Kontingent, bokstav B. Innbetaling av kontingent, andre ledd:
Medlemmer som ikke betaler kontingenten via månedlige trekk i lønn innbetaler kontingenten
årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig etter avtale.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By
forbundsleder

Olaug Flø Brekke
generalsekretær
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