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LANDSMØTESAK: GJENVALG AV LEDELSE I NSF STUDENT

Historikk:

På NSF Students årsmøte i 2017 ble det vedtatt at studentstyret skulle jobbe for å innføre at leder og 
nestleder kan stille til gjenvalg én ytterligere valgperiode opptil et år etter endt utdanning. Det ble 
vedtatt at NSF Student skulle be forbundsstyret om å gi dispensasjon fra vedtektene §§ 6 D og E og 
legge til følgende setning i NSFs valgreglement:

Avtroppende leder og nestleder kan stille til gjenvalg som leder eller nestleder én ytterligere 
valgperiode, opptil ett år etter endt studentmedlemskap. 1

Saken ble fremmet for forbundsstyret, som så visse utfordringer med forslaget, men som ikke var 
direkte avvisende. Forbundsstyret ville ikke gi dispensasjon fra vedtektene for ikke å legge føringer 
for landsmøtet, og fattet vedtak om at det på daværende tidspunkt ikke tok stilling til om leder og 
nestleder i studentstyret skal kunne stille til gjenvalg ett år etter at de er ferdig med sin 
bachelorutdannelse. Forbundsstyret ba om at saken skulle legges frem for landsmøtet i 2019. 2

NSF Student har på denne bakgrunn fremmet forslag om at landsmøtet skal vedta et nytt avsnitt 
under § 6 E i vedtektene:

Avtroppende leder og nestleder av studentstyret kan stille til gjenvalg som leder eller nestleder én 
ytterligere valgperiode, opptil ett år etter endt studentmedlemskap.

Bakgrunn for saken:

Dagens vedtekter sier implisitt at det kun er studentmedlemmer som kan stille til valg for 
studentstyret, jfr vedtektene 6 D, jfr § 3 C. Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært 
medlemskap fra og med måneden etter at utdanningen er fullført og bestått i Norge. De fleste 
sykepleierstudenter fullfører sin bachelorgrad i juni, og vil da ifølge vedtektene gå over til ordinært 
medlemskap i juli måned. Et studentmedlemsverv kan opprettholdes til valgperiodens utløp selv om 
innehaveren av vervet fullfører sin grad i løpet av perioden.  Årsmøtet til NSF Student avholdes i 
slutten av juni. Dette vil si at et studentmedlem som fullfører sin bachelorgrad, kan stille til valg i det 
de er ferdig med å studere og sitte ut den valgte perioden. 

1 NSF # 998643 Forbundsstyresak om endring av valgreglement vedrørende leder og nestleder i NSF Student
2 NSF # 998398 Gjenvalg av leder og nestleder i NSF Student
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NSF Student ser utfordringer knyttet til at studentledelsen på denne bakgrunn kun har pleid å sitte 
ett år av gangen. Dette begrunnes blant annet med at en slik ordning gir lite kontinuitet i 
organisasjonen. Ansvaret studentledelsen sitter på er fordelt over flere områder. Områdene dekker 
blant annet politisk påvirkning, synlighet og medlemsrettet arbeid for sykepleierstudentene og 
administrative oppgaver som økonomi og arrangementer gjennom NSF Student.

I den senere tid har det også vært økende fokus på kontinuitet i Internasjonalt samarbeid av mange 
organisasjoner. Erfaringene er at studentenes påvirkningskraft lett kan svekkes relatert til andre 
grupper fordi de har så kort funksjonstid i vervet og dermed mister kontinuitet i arbeidet med 
politiske saker. Ved hyppige lederskifter i NSF Student, kan derfor noe potensiell tyngde i 
internasjonal sammenheng mistes.

Det er mye ansvar og mange arbeidsoppgaver for ledelsen, noe som er både tidkrevende og til tider 
utfordrende å sette seg inn i på kort tid. Ansvarsområdene studentledelsen innehar består blant 
annet av det fulle økonomiske ansvaret for NSF Students budsjett, samt en forståelse av vedtektene 
og retningslinjene som inngår innad i NSF. Basert på både erfaringer og uttalelser fra tidligere 
studentledere, har både forståelsen for vervet og kunnskap rundt arbeidsoppgavene først blitt solide 
i det vervet er ved sin slutt. Det er lite hensiktsmessig med tanke på kontinuitet at arbeidet må 
startes opp på nytt med ny ledelse hvert år, især dersom sittende ledelse ønsker å stille seg 
disponible for å velges for en ny periode. Her vil dog studentrådgiveren i stor grad ivareta behovet 
for kontinuitet i overgangsfasen mellom avtroppende og påtroppende ledelse.

Det er grunn til å påpeke at dagens valgordning der studentledelsen i de fleste tilfellene kun har 
sittet i ett år, til nå har gitt muligheter for gjennomslag og gode, politiske resultater, for eksempel 
karakterkrav, kjønnsnøytrale titler og nasjonal deleksamen i anatomi og fysiologi. Det er vanskelig å si 
om dette er på grunn av eller på tross av årlige utskiftinger i ledelsen.

Det er muligens en viss risiko for at utvidet periode i leder- og nestledervervene kan føre til at disse i 
større grad blir integrert i NSF, og at dette kan bidra til at NSF Student blir for påvirket av «voksen-
NSF». Vi trenger NSF Student med et sterkt og ungdommelig engasjement som også kan ha andre 
synspunkter og politiske prioriteringer enn organisasjonen forøvrig. Det skaper nødvendig dynamikk 
og utfordrer organisasjonen på en sunn måte.

Det kan stilles spørsmål ved om gjenvalg av leder og nestleder vil medføre færre muligheter for 
politisk engasjerte studentmedlemmer til å inneha verv i NSF Student. En vedtektsendring 
tilrettelegger dog bare for at det skal være større mulighet for å stille til gjenvalg, men det er dermed 
ikke gitt at avtroppende ledelse vil vinne valget. Det er fortsatt opp til årsmøtet å velge den 
kandidaten de mener vil ivareta vervets oppgaver, rolle og mandat. De som har sittet i heltidsverv vil 
likevel ha store fordeler i en eventuell valgkamp fordi de vil ha høyere kompetanse med bakgrunn i 
den erfaringen de har etter ett år som leder/nestleder på heltid. Det blir vanskeligere å være 
utfordrere, og disse vil kanskje ha svakere mulighet til å vinne valg i en kampvotering om 
ledervervene mot sittende leder og nestleder. I en slik situasjon vil nye studentmedlemmer som 
ønsker å engasjere seg, reelt sett få færre muligheter til å kunne bli leder eller nestleder fordi to av 
tre år i studietiden innehas av samme personer. Det finnes dog eksempler på andre studentpolitiske 
organisasjoner som har hatt avtroppende ledere/nestledere som har stilt til gjenvalg mot andre 
kandidater og tapt.

Den foreslåtte vedtektsendringen vil innebære at leder og nestleder i NSF Student skal kunne ivareta 
disse vervene uten at de har rett til studentmedlemskap.
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Dette er en viktig sak for NSF Student og har vært det i lengre tid. En vedtektsendring som foreslått 
vil føre til en langsiktighet og kontinuitet som vil kunne gi større politisk konsistens og 
gjennomslagskraft.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

 NSFs vedtekter endres ved at det legges til et nytt siste ledd i § 6 E:
Avtroppende leder og nestleder av studentstyret kan stille til gjenvalg som leder eller nestleder én 
ytterligere valgperiode opptil ett år etter endt studentmedlemskap.

Landsmøtets endelige vedtak:

NSFs vedtekter endres ved at det legges til et nytt siste ledd i § 6 E:
Avtroppende leder og nestleder av studentstyret kan stille til gjenvalg som leder eller nestleder én 
ytterligere valgperiode opptil ett år etter endt studentmedlemskap.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #1107005 Sak til landsmøtet, Gjenvalg av leder og nestleder i NSF Student
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