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LANDSMØTESAK: OU-PROSESSEN - VERSJON C: BEHANDLING 
AV VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSOMRÅDER-MODELLEN

Bakgrunn for saken:

I landsmøtesak 3 «OU-prosessen – Framtidig organisering av fylkesleddet i NSF» vedtok landsmøtet 
modell for fremtidig organisering av NSF. Landsmøtet har nå valgt Samarbeidsområder-modellen og 
de anbefalte vedtektsendringene legges i denne saken frem for landsmøtet til behandling. Hver 
endring krever 2/3 flertall. Som beskrevet i overbygningen har landsmøtet gjennom vedtak om 
samarbeidsområder-modellen som fremtidig organisasjonsmodell, allerede vedtatt at de lokale 
enhetene endrer navn fra fylke til region. Den endringen legges derfor ikke frem til ny behandling i 
denne saken, men innarbeides gjennomgående i alle paragrafer der dette er relevant.

Oversikt over paragrafer som forbundsstyret anbefaler endret i Samarbeidsområder-modellen:
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§ 3 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER

A. Medlemmer

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: De geografiske områdene i Samarbeidsområder-modellen 
må defineres.

Nåværende formulering i 4. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Dersom det ikke foretas et aktivt valg plasseres medlemmet i den regionen vedkommende 
har bostedsadresse.

Forslag til ny formulering:

 Dersom det ikke foretas et aktivt valg plasseres medlemmet i den regionen vedkommende 
har bostedsadresse (se vedlegget: Retningslinjer for inndelingen av regioner).

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 

B. Regionsorganisasjonen

Regionstyret
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene til innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering i første og andre setning i 1. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 
2):

 Regionsorganisasjonen ledes av et regionstyre bestående av leder, nestleder, 5 medlemmer 
og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. Dersom mangel på kandidater fører til at 
nestleder ikke blir valgt, velges i stedet ytterligere et styremedlem, og nestleder velges av og 
blant de valgte regionstyremedlemmer.

Forslag til ny formulering:

 Regionsorganisasjonen ledes av et regionstyre bestående av leder, nestleder og andre 
nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. Dersom mangel på 
kandidater fører til at nestleder og/eller andre nestleder ikke blir valgt, velges i stedet 
tilsvarende flere styremedlemmer, og nestleder og/eller andre nestleder velges av og blant de 
valgte regionstyremedlemmer.

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Innføre frikjøp av nestleder og andre nestleder i hver 
region, i tillegg til regionsleder. Harmonisere formulering med forbundsledelsens:

Nåværende formulering i 2. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Regionstyrets leder er politisk og administrativ leder av regionskontoret, i heltidsverv lønnet 
av NSF.

Forslag til ny formulering:
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 Regionsleder er politisk leder av regionen og representerer regionen utad. Regionsleder står 
på vegne av regionstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i regionsorganisasjonen. 
Regionstyrets leder, nestleder og andre nestleder er heltidsverv lønnet av NSF.

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene for innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering av første setning i 4. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Regionstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen.

Forslag til ny formulering:

 Regionstyrets medlemmer – inklusiv leder, nestleder og andre nestleder – velges for 4 år om 
gangen.

Gjennomføring av valg 
Regionsmøtet
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene for innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering i tredje og fjerde setning 1. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Regionsleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer velges ved egne valg. 
Regionsleder og nestleder velges i henhold til bestemmelser som nedfelt i § 8 F, 1. ledd

Forslag til ny formulering:

 Regionsleder, nestleder, andre nestleder, 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer velges ved 
egne valg. Regionsleder, nestleder og andre nestleder velges i henhold til bestemmelser som 
nedfelt i § 8 F, 1. ledd

Funksjonstid, nyvalg m.m.
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene for innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering andre setning i 2. ledd og første setning i 3. ledd (justert for nytt 
enhetsnavn, vedtatt i sak 2): 

 Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Ny 
nestleder velges av og blant regionstyrets medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder 
får varig forfall.

Nyvalg skal avholdes dersom minst 50 % av regionens hovedtillitsvalgte eller minst 10 % av 
medlemmene krever det. Kravet kan begrenses til nyvalg av leder og/eller nestleder. 
Nyvalget gjennomføres i henhold til bestemmelser nedfelt i lokalt valgreglement. Nyvalget 
har virkning bare til utløpet av den ordinære valgperioden.

Forslag til ny formulering:

 Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. Andre 
nestleder overtar nestleders funksjoner dersom denne overtar som leder eller får midlertidig 



4

eller varig forfall. Ny andre nestleder velges av og blant regionstyrets medlemmer. Det 
samme gjelder dersom andre nestleder får varig forfall.

Nyvalg skal avholdes dersom minst 50 % av regionens hovedtillitsvalgte eller minst 10 % av 
medlemmene krever det. Kravet kan begrenses til nyvalg av leder og/eller nestleder og/eller 
andre nestleder. Nyvalget gjennomføres i henhold til bestemmelser nedfelt i lokalt 
valgreglement. Nyvalget har virkning bare til utløpet av den ordinære valgperioden.

Arbeidsutvalg
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene for innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering i første og andre setning i 1. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 
2):

 Etter regionstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av 
regionsleder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Medlemmet og varamedlemmer 
velges av og blant regionstyrets medlemmer.

Forslag til ny formulering:

 Etter regionstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av 
regionsleder, nestleder, andre nestleder og to varamedlemmer. Varamedlemmer velges av og 
blant regionstyrets medlemmer.

Nytt underkapittel med to avsnitt: «Regionsledelsen»

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Overskriften «Regionsledelsen» som består av to ledd, 
foreslås lagt mellom underkapitlene «Arbeidsutvalg» og «Regionskontoret», begge under § 4. 
Hensikten er å harmonisere rollene og ansvaret i regionene, med den forbundsledelsen har på 
nasjonalt nivå. 

Forslaget til formulering under overskriften «Regionsledelsen» (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i 
sak 2):

 Regionsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske leder av regionsleddet og representerer 
organisasjonen utad. Hun/han står på vegne av regionstyret ansvarlig for at fattede vedtak 
følges opp i organisasjonen.

I regionsleders fravær er nestleder den organisasjonspolitiske leder. Ved fravær av 
regionsleder og nestleder er andre nestleder organisasjonspolitisk leder. Regionsleder skal 
sørge for at nestlederne til enhver tid er à jour vedrørende alle saker og anliggender som de 
må ta ansvar for i lederens fravær.

Regionskontoret
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene for innføring av andre nestleder.

Nåværende formulering i første setning i 1. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2): 
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 Regionskontoret består av regionstyrets 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 regionsleddets 
organisasjonsskolering av tillitsvalgte og for øvrig utføre de arbeidsoppgaver som pålegges 
dem av NSF sentralt.

Forslag til ny formulering:

 Regionskontoret består av regionstyrets leder, nestleder, andre nestleder 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 
regionsleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte og for øvrig utføre de arbeidsoppgaver 
som pålegges dem av NSF sentralt.

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Ivareta prinsippet om administrativ leder.

Nåværende formulering i 2. ledd (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Regionskontoret er underlagt regionstyret og styrets leder har delegert myndighet og ansvar 
for kontorets daglige drift og de utøvende funksjoner.

Forslag til ny formulering:

 Regionskontoret er underlagt regionstyret og styrets leder står på vegne av regionstyret 
ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i både den politiske og administrative delen av 
regionsorganisasjonen.  Personal- og driftsansvaret for regionsorganisasjonen er lagt til den 
administrative lederen for regionen som rapporterer i linja til generalsekretæren.

§ 6 STUDENTORGANISERING

C. Årsmøtet

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Nåværende formulering i vedtektene gir ikke mening i nye 
organisasjonsstruktur. Man kan ikke ha «19 regionsrepresentanter, en fra hver region» når det er 6 
regioner.

Nåværende formulering i 2. ledd under (justert for nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 1. Studentenes årsmøte består av 19 regionsrepresentanter, en fra hver region, kommer i 
tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.

Forslag til ny formulering:

 1. Studentenes årsmøte består av 18 regionsrepresentanter, tre fra hver region, kommer i 
tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.

§ 7 FORBUNDSSTYRET

G. Konferanser
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Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Tilpasse vedtektene til innføring av nestleder og andre 
nestleder.

Nåværende formulering i første setning i 1. ledd under «Samhandlingskonferanse» (justert for nytt 
enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Forbundsstyret innkaller regions- og faggruppeledere til felles konferanse ved innledningen 
til hvert kalenderår. 

Forslag til ny formulering i første setning i av 1. ledd:

 Forbundsstyret innkaller ledere, nestledere og andre nestledere i regionstyrene og 
faggruppeledere til felles konferanse ved innledningen til hvert kalenderår.

§ 8 LANDSMØTET

B. Sammensetning

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Sikre en hensiktsmessig sammensetning av landsmøtet.

Nåværende formulering i 2. ledd under «1. Deltakere med stemmerett», og hele 3. ledd (justert for 
nytt enhetsnavn, vedtatt i sak 2):

 Antallet delegater fra regionene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Det gjennomsnittlige 
antall medlemmer bak hver delegat utregnes etter totalt medlemstall per 1. januar det året 
landsmøtet avholdes, og delegatene fordeles på regionene i henhold til deres medlemstall. 
Ingen regioner skal ha færre enn 5 delegater – ingen flere enn 20. Desimal under 0,5 strykes 
– desimal fra og med 0,5 forhøyes til 1.

I tillegg skal hver region ha en studentdelegat.

Forslag til ny formulering i første og siste setning i 2. ledd og hele 3. ledd (justert for nytt enhetsnavn, 
vedtatt i sak 2):

 Antallet delegater fra regionene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Det gjennomsnittlige 
antall medlemmer bak hver delegat utregnes etter totalt medlemstall per 1. januar det året 
landsmøtet avholdes, og delegatene fordeles på regionene i henhold til deres medlemstall. 
Ingen regioner skal ha færre enn 20 delegater – ingen flere enn 30. Desimal under 0,5 strykes 
– desimal fra og med 0,5 forhøyes til 1.

I tillegg skal hver region ha tre studentdelegater.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

Det vedtas følgende endringer av vedtektene:
§ 3 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER, A. Medlemmer, legges det til en setning i parentes 
på slutten av 4. ledd:

 Dersom det ikke foretas et aktivt valg, plasseres medlemmet i den regionen 
vedkommende har bostedsadresse (se vedlegg: Retningslinjer for inndelingen av 
regioner).
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§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Regionstyret, første 
og andre setning i 1. ledd får følgende formulering:
 

 Regionsorganisasjonen ledes av et regionstyre bestående av leder, nestleder og andre 
nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. Dersom mangel 
på kandidater fører til at nestleder og/eller andre nestleder ikke blir valgt, velges i stedet 
tilsvarende flere styremedlemmer, og nestleder og/eller andre nestleder velges av og 
blant de valgte regionstyremedlemmer.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Regionsstyret, 2. ledd 
får følgende formulering:
 

 Regionsleder er politisk leder av regionen og representerer regionen utad. Regionsleder 
står på vegne av regionstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i 
regionsorganisasjonen. Regionstyrets leder er heltidsverv lønnet av NSF. For de regionene 
som landsmøtet beslutter, er også nestleder i heltidsverv lønnet av NSF.

 

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Regionstyret, 4. ledd 
første setning får følgende formulering:

 Regionstyrets medlemmer – inklusiv leder, nestleder og andre nestleder – velges for 4 år 
om gangen.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Gjennomføring av 
valg, tredje og fjerde setning i 1. ledd får formuleringen:

 Regionsleder, nestleder, andre nestleder, 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer velges 
ved egne valg. Regionsleder, nestleder og andre nestleder velges i henhold til 
bestemmelser som nedfelt i § 8 F, 1. ledd

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, «Funksjonstid, nyvalg 
m.m.», 2. ledd og 3. ledd får formuleringen:

 Nestleder overtar lederens funksjoner dersom denne får midlertidig eller varig forfall. 
Andre nestleder overtar nestleders funksjoner dersom denne overtar som leder eller får 
midlertidig eller varig forfall. Ny andre nestleder velges av og blant regionstyrets 
medlemmer. Det samme gjelder dersom andre nestleder får varig forfall.

 
Nyvalg skal avholdes dersom minst 50 % av regionens hovedtillitsvalgte eller minst 10 % av 
medlemmene krever det. Kravet kan begrenses til nyvalg av leder og/eller nestleder og/eller 
andre nestleder. Nyvalget gjennomføres i henhold til bestemmelser nedfelt i lokalt 
valgreglement. Nyvalget har virkning bare til utløpet av den ordinære valgperioden.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Arbeidsutvalg, 1. ledd 
får formuleringen:

 Etter regionstyrets bestemmelse kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av 
regionsleder, nestleder, andre nestleder og to varamedlemmer. Varamedlemmer velges 
av og blant regionstyrets medlemmer.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, «Regionsledelsen» 
som nytt underkapittel mellom «Arbeidsutvalg» og «Regionskontoret», med følgende formulering:
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 Regionsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske leder av regionsleddet og 
representerer organisasjonen utad. Hun/han står på vegne av regionstyret ansvarlig for at 
fattede vedtak følges opp i organisasjonen.

 
I regionsleders fravær er nestleder den organisasjonspolitiske leder. Ved fravær av 
regionsleder og nestleder er andre nestleder organisasjonspolitisk leder. Regionsleder skal 
sørge for at nestlederne til enhver tid er à jour vedrørende alle saker og anliggender som de 
må ta ansvar for i lederens fravær.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Regionskontoret, 1. 
ledd får følgende formulering:

 Regionskontoret består av regionstyrets leder, nestleder, andre nestleder 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 regionsleddets organisasjonsskolering av tillitsvalgte og forøvrig 
utføre de arbeidsoppgaver som pålegges dem av NSF sentralt.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Regionsorganisasjonen, Regionskontoret, 2. 
ledd får følgende formulering:

 Regionskontoret er underlagt regionstyret og styrets leder står på vegne av regionstyret 
ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i både den politiske og administrative delen av 
regionsorganisasjonen. Personal- og driftsansvaret for regionsorganisasjonen er lagt til 
den administrative lederen for regionen som rapporterer i linja til generalsekretæren.

§ 6 STUDENTORGANISERING, C. Årsmøtet, under «1. Studentenes årsmøte består av», 2. ledd får 
følgende formulering:

 1. Studentenes årsmøte består av 18 regionsrepresentanter, tre fra hver region, kommer i 
tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.

§ 7 FORBUNDSSTYRET, G. Konferanser, under «Samhandlingskonferanse, første setning 1. ledd får 
følgende formulering:

 Forbundsstyret innkaller ledere, nestledere og andre nesteledere i regionstyrene og 
faggruppeledere til felles konferanse ved innledningen til hvert kalenderår. 

§ 8 LANDSMØTET, B. Sammensetning, under «1. Deltakere med stemmerett», 2. og 3. ledd får 
følgende formulering:

Antallet delegater fra regionene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Det gjennomsnittlige antall 
medlemmer bak hver delegat utregnes etter totalt medlemstall per 1. januar det året landsmøtet 
avholdes, og delegatene fordeles på regionene i henhold til deres medlemstall. Ingen regioner skal ha 
færre enn 20 delegater – ingen flere enn 30. Desimal under 0,5 strykes – desimal fra og med 0,5 
forhøyes til 1.

I tillegg skal hver region ha tre studentdelegater.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
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forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #1107926 Retningslinjer for inndeling lag i Samarbeidsområder-modellen

 

 

 

https://intranett.nsf.no/Content/4480477/cache=1559041959000/Retningslinjer+for+inndeling+lag+i+Samarbeidsomr%C3%A5der-modellen.pdf

