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LANDSMØTESAK: ENDRING AV LANDSMØTEPERIODEN FRA
FIREÅRIG TIL TOÅRIG
Bakgrunn for saken:
NSF Østfold har fremmet forslag (vedlegg) om at landsmøteperioden skal endres fra fireårig til toårig.
Valgperioden for dem som velges på landsmøtet, skal fortsatt være fireårig. Forslaget er begrunnet i
at landsmøtet er med på å gjøre NSFs politikk kjent og diskutert i egen organisasjon og i samfunnet
for øvrig. Hyppigere landsmøter kan også bidra til å skape større samfunnspolitisk engasjement blant
medlemmer og tillitsvalgte. Dessuten mener NSF Østfold at medlemsdemokratiet kan utfordres med
fireårige perioder fordi færre delegater har erfaring fra og kunnskaper om landsmøtet.
Forbundsstyret vedtok i møte 9. mai å be NSF Østfold om å trekke saken (vedlegg). Anmodning om
dette ble sendt 10. mai (vedlegg), hvor på NSF Østfolds fylkesstyre i møte 22. mai vedtok å
opprettholde saken uten ytterligere tilføyelser.

Vurdering:
Fireårig landsmøteperiode, som ble vedtatt i 2007, ble etter en grundig prosess evaluert på
landsmøtet i 2015 (vedlegg). Evalueringen ble oppsummert i saken til landsmøtet på følgende måte:
«Overgangen til fireårig landsmøteperiode har hovedsakelig svart opp de forventninger som lå til
grunn for ordningen, og det er et utbredt ønske i organisasjonen om fortsatt å beholde 4-årig
landsmøteperiode.»
Forventningene til fireårige landsmøteperioder var blant annet større langsiktighet i perspektiver og
diskusjoner, lengre planleggingshorisont, lengre gjennomføringsperiode, mulighet for
nettverksbygging og kontinuitet i viktige verv og posisjoner. Disse viste seg i stor grad å være oppfylt.
Evalueringen viste videre at fireårige landsmøteperioder heller ikke opplevdes å være til hinder for
innflytelse og påvirkning fra medlemmer og tillitsvalgte. Samtidig ble organisasjonen gitt mulighet til
å jobbe systematisk med strategisk arbeid, og perioden samsvarer med både kommune- og
stortingsvalgperioder, samt resten av organisasjonens valgperioder. Landsmøtesaken slo videre fast
at ordningen med fireårige perioder av de fleste opplevdes som fornuftig og hensiktsmessig.
Landsmøtet 2015 vedtok deretter at landsmøteperioden skulle videreføres som fireårige perioder.
Som ledd i landsmøtets behandling av saken om landsmøteperiodens lengde ble det også vedtatt at
det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å komme med forslag til hvordan organisasjonen
mer systematisk kunne benytte andre eksisterende, relevante møteplasser for å styrke
samhandlingen, og dermed muligheten til påvirkning og innflytelse i organisasjonen. Etter at

arbeidsgruppens anbefalinger (vedlegg) var behandlet i forbundsstyret i august 2017 ble blant annet
fylkesstyrene bedt om å sørge for at hovedtillitsvalgtråd, fylkesstyremøter og HTV-konferanser ble
videreutviklet for blant annet å styrke medlemmers og tillitsvalgtes påvirkning i organisasjonen. Når
disse tiltakene er iverksatt og har fått satt seg i alle fylker, vil de kunne bidra til NSF Østfolds ønsker
om å skape større samfunnspolitisk engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte, samt styrke
medlemsdemokratiet.
Vi mener fireårig landsmøteperiode er godt forankret i organisasjonen. Evalueringen av ordningen
som ble behandlet i forrige landsmøte ga også stor tilslutning til fortsatt fireårige landsmøteperioder.
Forbundsstyret har i tillegg, som en oppfølging av saken om landsmøteperiodens lengde, iverksatt
tiltak for å utnytte, effektivisere og optimalisere eksisterende møteplasser på en bedre måte. Før vi
har gjort oss erfaringer med disse tiltakene er det lite formålstjenlig å gjøre nye endringer i etablert
møtestruktur. Dessuten ble landsmøteperiodens lengde grundig behandlet i forrige landsmøte. Vi
mener derfor at landsmøtet 2019 ikke bør bruke tid på å diskutere denne saken på nytt.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Innsendt sak om endring av landsmøteperioden fra fireårig til toårig strykes fra sakslisten.
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