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LANDSMØTESAK: OU-PROSESSEN - BEHANDLING AV
VEDTEKTER FOR VALGT MODELL
Bakgrunn for saken:
I denne saken legger vi til grunn at landsmøtet, i sak 3, OU-prosessen - Framtidig organisering av
fylkesleddet i NSF, vedtar modell for fremtidig organisering av fylkesleddet i Norsk Sykepleierforbund.
Dette vedtaket innebærer at organisasjonens vedtekter må justeres i tråd med valgt
organisasjonsmodell, og har som konsekvens at landsmøtet vedtar hvilken betegnelse
organisasjonen skal bruke på de lokale enhetene. Dette er da vedtatt gjennomgående for
vedtektene. Det betyr at landsmøtet enten:


Valgte Fylkesmodellen og dermed beholdt betegnelsen «fylke» i vedtektene.



Valgte Fylkesmodell med delt Viken og dermed beholdt betegnelsen «fylke» i vedtektene og
la til følgende spesifisering i begynnelsen av §4: «NSF følger Norges fylkesinndeling i alle
fylker foruten om Viken, som i NSF er delt inn i to distrikter, NSF Vest-Viken og NSF ØstViken. Selv om disse distriktene ikke er fylker, benytter NSF begrepet «fylke» også om disse
enhetene. Hvert distrikt har opp mot vedtektene, de samme funksjoner som de resterende
fylkene. I vedtektsammenheng legges det derfor til grunn at NSF har 12 fylker.»



Valgte Samarbeidsområder-modellen og dermed endret begrepet «fylke» i vedtektene til
«region». Dette blir gjeldende for alle ord i vedtektene som inneholder «fylke», f.eks. blir
«fylkesledd» til «regionsledd», «fylkesstyret» til «regionsstyret», «fylkesleder» til
«regionleder» og «fylkesorganisasjon» til «regionsorganisasjon».



Valgte Gjeldende modell og dermed endret begrepet fylke i «vedtektene» til «distrikt». Dette
blir gjeldende for alle ord i vedtektene som inneholder «fylke», f.eks. blir «fylkesledd» til
«distriksledd», «fylkesstyret» til «distriktsstyret» og «fylkesleder» til «distriktsleder».

Avhengig av hvilken modell landsmøtet valgte i sak 3, anbefaler forbundsstyret å endre flere deler av
vedtektene. Hvilke paragrafer i vedtektene det gjelder varierer mellom de ulike modellene.
Forbundsstyret har utarbeidet anbefaling til vedtekter for alle modellene i fire delsaker:




4A for Fylkesmodellen
4B for Fylkesmodell med delt Viken
4C for Samarbeidsområder-modellen



4D for Gjeldende modell

Kun anbefaling til vedtekter for modellen som landsmøtet valgte i sak 3, OU-prosessen – Framtidig
organisering av fylkesleddet i NSF, er relevant i denne saken. Alle andre sett av vedtekter faller
ettersom landsmøtet har bestemt at man ikke skal organisere seg etter disse modellene.
Anbefalingene til vedtekter har vært underlagt juridisk vurdering i henhold til § 18 Vedtektsendring.
Vurderingen har vært gjennomført ved Christopher Hansteen ved forretningsadvokatfirmaet Grette.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Landsmøtet tar til behandling den av delsakene 4a, 4b, 4c eller 4d som korresponderer med vedtaket
i landsmøtesak 3 om fremtidig organisasjonsmodell. De andre tre delsakene trekkes.

Landsmøtets endelige vedtak:
Landsmøtet tar til behandling den av delsakene 4a, 4b, 4c eller 4d som korresponderer med vedtaket
i landsmøtesak 3 om fremtidig organisasjonsmodell. De andre tre delsakene trekkes.
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