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LANDSMØTESAK: OU-PROSESSEN - VERSJON B: BEHANDLING
AV VEDTEKTER FOR FYLKESMODELL MED DELT VIKEN
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 Fylkesmodell med delt Viken og de
anbefalte vedtektsendringene legges i denne saken frem for landsmøtet til behandling. Hver endring
krever 2/3 flertall. Fylkesmodell med delt Viken viderefører vedtektenes begrep «fylke» som navn på
de lokale enhetene.
Oversikt over paragrafers som forbundsstyret anbefaler endret i Fylkesmodell med delt Viken:
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§ 3 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER
A. Medlemmer
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: De geografiske områdene i Vest-Viken og Øst-Viken må
defineres. Retningslinjene det refereres til i endringen, er lagt som vedlegg til saken.
Nåværende formulering i 4. ledd:


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

Forslag til ny formulering:


Dersom det ikke foretas et aktivt valg plasseres medlemmet i det fylket vedkommende har
bostedsadresse (se vedlegg om retningslinjer for inndelingen av regioner).

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING
B. Fylkesorganisasjonen
Fylkesstyret
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Ivareta muligheten for frikjøp av nestledere.
Nåværende formulering i 2. ledd:


Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv lønnet av
NSF.

Forslag til ny formulering:


Fylkesleder er politisk leder av fylket og representerer fylket utad. Fylkesleder står på vegne
av fylkesstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i fylkesorganisasjonen. Fylkesstyrets
leder er heltidsverv lønnet av NSF. For de fylkene som landsmøtet beslutter, er også nestleder
i heltidsverv lønnet av NSF.

Fylkeskontoret
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Ivareta prinsippet om administrativ leder.
Nåværende formulering i 2. ledd:


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

Forslag til ny formulering:


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

§ 6 STUDENTORGANISERING
C. Årsmøtet
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Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Nåværende formulering i vedtektene gir ikke mening i ny
organisering. Man kan ikke ha «19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke» når det er 12 fylker.
Nåværende formulering i 2. ledd under:


1. Studentenes årsmøte består av 19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke, kommer i
tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.

Forslag til ny formulering:


1. Studentenes årsmøte består av 24 fylkesrepresentanter, to fra hvert fylke, kommer i tillegg
til skoledelegatene på årsmøtet.

§ 7 FORBUNDSSTYRET
G. Konferanser
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Det foreslås at også nestleder blir innkalt til
Samhandlingskonferansen.
Nåværende formulering i første setning i 1. ledd under «Samhandlingskonferanse»:


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

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


Forbundsstyret innkaller ledere og nestledere i fylkesstyrene og faggruppeledere til felles
konferanse ved innledningen til hvert kalenderår.

§ 8 LANDSMØTET
B. Sammensetning
Bakgrunn for forslag til vedtektsendring: Sikre en hensiktsmessig sammensetning av delegater fra
fylkene.
Nåværende formulering i 3. ledd under «1. Deltakere med stemmerett»:


I tillegg skal hvert fylke ha en studentdelegat.

Forslag til ny formulering av hele 3. ledd:


I tillegg skal hvert fylke ha to studentdelegater.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Det vedtas følgende endringer av vedtektene:
§ 3 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER, A. Medlemmer, 4. ledd får følgende formulering:


Dersom det ikke foretas et aktivt valg plasseres medlemmet i det fylket vedkommende har
bostedsadresse (se vedlegg om retningslinjer for inndelingen av regioner).
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§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Fylkesorganisasjonen, Fylkesstyret, 2. ledd får
følgende formulering:


Fylkesleder er politisk leder av fylket og representerer fylket utad. Fylkesleder står på
vegne av fylkesstyret ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i fylkesorganisasjonen.
Fylkesstyrets leder er heltidsverv lønnet av NSF. For de fylkene som landsmøtet beslutter,
er også nestleder i heltidsverv lønnet av NSF.

§ 4 LOKAL ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING, B. Fylkesorganisasjonen, Fylkeskontoret, 2. ledd
får følgende formulering:


Fylkeskontoret er underlagt fylkesstyret og styrets leder står på vegne av fylkesstyret
ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i både den politiske og administrative delen av
fylkesorganisasjonen. Personal- og driftsansvaret for fylkesorganisasjonen er lagt til den
administrative lederen for fylket 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 24 fylkesrepresentanter, to fra hvert fylke, kommer i
tillegg til skoledelegatene på årsmøtet.
§ 7 FORBUNDSSTYRET, G. Konferanser, under «Samhandlingskonferanse, første setning 1. ledd får
følgende formulering:


Forbundsstyret innkaller ledere og nestledere i fylkesstyrene og faggruppeledere til felles
konferanse ved innledningen til hvert kalenderår.
§ 8 LANDSMØTET, B. Sammensetning, under «1. Deltakere med stemmerett», 3. ledd får følgende
formulering:


I tillegg skal hvert fylke ha to studentdelegater.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By
forbundsleder

Olaug Flø Brekke
generalsekretær

Vedlegg
NSF #1107928 Retningslinjer for inndeling i Fylkesmodell med delt Viken
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