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LANDSMØTESAK: FREMTIDIG ORGANISERING AV NSFS 
LOKALLEDD - LANDSMØTESAK FRA FYLKESSTYRET I FINNMARK

Bakgrunn for saken:

I et brev datert 3. mai 2019 sendte fylkesstyret i NSF Finnmark inn saken «Endring av vedtekter der 
betegnelse fylke endres til krets og endring i § 18 vedtektsendringer.» (se vedlegg). Fylkesstyret 
skriver at hensikten med forslaget er å «Endre vedtektene slik at de er i tråd med dagens 
organisering, også etter sammenslåing av fylkeskommuner i Norge.» Forbundsstyret vedtok i møte 9. 
mai 2019 å be fylkesstyret i NSF Finnmark om å trekke saken (sak til forbundsstyret FS 36/2019, 
vedlegg). Fylkesstyret ble informert om vedtaket dagen etter og fikk frist til 1. juni på å gi 
tilbakemelding. Fylkesleder i NSF Finnmark ga 4. juni beskjed om at fylkesstyret opprettholdt 
landsmøtesaken.

Fylkesstyret i Finnmark mener at sammenslåing av fylker skal være frivillig for alle fylkene som inngår 
i en sammenslåing, og at NSF må bruke mer tid og gjøre en grundigere vurdering av mulige 
konsekvenser av sammenslåinger. Fylkesstyret skriver at «Tvangssammenslåinger vil skape ett dårlig 
utgangspunkt for samarbeid og i verste konsekvens føre til utmeldinger, stor uro og overgang til 
andre forbund på bakgrunn av at medlemmer ikke opplever at de blir hørt av landsmøtet i en slik 
viktig endring i vår organisasjonen». 

På bakgrunn av dette foreslår fylkesstyret i NSF Finnmark følgende vedtak til landsmøtet: 

1. Vedtektene endres og redigeres gjennomgående fra ordet fylke- til krets. 

2. Kretsens geografiske område baseres på Norges fylkesinndeling pr 31.12.17. 

3. Ny setning i § 18 Vedtektsendring i NSFs vedtekter. «Sammenslåing av kretser skal være 
frivillig og vedtas med 2/3 dels flertall på hvert av de berørte kretsers kretsmøter. Positive 
sammenslåingsvedtak i kretsene godkjennes med 2/3 dels flertall av landsmøtet før 
sammenslåing kan gjennomføres. 

OU-prosessen på landsmøtet 
Prosjektorganisasjonen for OU-prosessen har utarbeidet fire modeller for fremtidig organisering av 
NSF. Tre av disse modellene innebærer at flere av fylkene i dagens organisering blir slått sammen, og 
én modell er en videreføring dagens organisering, kalt Gjeldende modell. Alle modellene har vært på 
høring i NSF og tilbakemeldingene fra høringsrunden er et viktig grunnlag for utformingen av 
landsmøtesaken som prosjektorganisasjonen har utarbeidet. 
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Punkt 1 og punkt 2 i fylkesstyret i NSF Finnmarks forslag til vedtak innebærer i realiteten at 
landsmøtet velger Gjeldende modell som fremtidig organisering. Forskjellen er at fylkesstyret i NSF 
Finnmark foreslår å erstatte begrepet «fylke» med «krets», mens prosjektorganisasjonen for OU-
prosessen foreslår å bruke begrepet «distrikt». Det er med andre ord betydelig overlapp mellom 
forslagene til vedtak som fylkesstyret i NSF Finnmark har lagt frem og mulig vedtak i saken om OU-
prosessen som prosjektorganisasjonen har utarbeidet. 

Dersom landsmøtet velger å stemme over saken fra fylkesstyret i NSF Finnmark, må denne saken 
enten stemmes over før eller etter saken om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen for OU-
prosessen har utarbeidet. Dersom landsmøtet stemmer over saken til NSF Finnmark først og gir sin 
støtte til vedtakene, vil saken om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen har utarbeidet falle 
ettersom landsmøtet da har valgt fremtidig organisering. Dersom saken fra fylkesstyret i NSF 
Finnmark skal stemmes over etter at saken om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen har 
utarbeidet har vært oppe til avstemming, vil saken fra NSF Finnmark i all hovedsak allerede være 
avgjort ettersom landsmøtet har vedtatt fremtidig organisering. 

Unntaket er punkt 3 i vedtaket fra fylkesstyret i NSF Finnmark. Dette punktet i vedtaket er betinget 
av at landsmøtet velger å videreføre dagens organisering, dvs. Gjeldende modell. Punktet handler om 
hvordan en eventuell fremtidig sammenslåing av dagens fylker skal gjennomføres, dersom 
landsmøtet velger å videreføre dagens organisering. Fylkesstyret i NSF Østfold har også fremmet 
landsmøtesak om hvordan en slik prosess bør gjennomføres. Forslaget om prosess for sammenslåing 
av dagens fylker dersom landsmøtet velger å videreføre dagens organisering (Gjeldende modell), kan 
fremmes som et eget vedtakspunkt etter et eventuelt vedtak på landsmøtet om videreføring av 
dagens modell.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

Landsmøtet avviser saken.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær
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