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OU-prosessen  

Hensikt: 

Vedta hvilken modell NSF Student ønsker i forkant av Landsmøtet 2019. 

 

Bakgrunn for saken: 

Som et resultat av regionsreform vedtatt av stortinget, skal flere av Norges fylker slås sammen fra 19 

til 11. I dag følger Norsk Sykepleierforbund fylkesstrukturen, som fører til at fylkeskontorene vil gå fra 

19 til 11.  

 

I år er Norsk Sykepleierforbunds Landsmøte, som arrangeres hvert 4. år. På dette Landsmøtet skal 

NSFs fremtidige struktur diskuteres og bestemmes. Dette vil som en naturlig selvfølge påvirke NSF 

Student. Det er nedsatt en prosjektgruppe i NSF som har gjennomgått en prosess for å finne en god 

løsning for ny organisering. Denne prosessen har navnet Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-

prosessen). Prosjektgruppen har kommet frem til 5 ulike modeller for ny organisering. Disse 

modellene ble lagt frem for høring i slutten av 2018 der flere sendte inn høringssvar, inkludert NSF 

Student. Det er nå en anledning til å endre NSFs struktur uavhengig av fylkesmodeller, selv om det 

tidligere har vært slik. Derav prosjektgruppens 5 modeller. 

 

Nedenfor står det kort om hvordan de ulike modellene er bygd opp og hvordan det vil påvirke NSF 

Student. De ulike modellene vil påvirke NSF Student som organisasjon på to måter: Antall 

fylkesrepresentanter og antall landsmøtedelegater. NSF Student har i dag 19 fylkesrepresentanter, 

med hver sin vara. NSF Student har også 19 landsmøtedelegater, en for hvert fylke. 19 

landsmøtedelegater utgjør 10,4% av den totale mengden delegater på landsmøtet. Dette er et tall som 

blir tatt med i vurderingen av de ulike modellene, da årsmøtet 2018 vedtok i innsatsområdene at «NSF 

Student skal jobbe for at studentene skal ha minimum lik representasjon etter endt 

organisasjonsutviklingsprosess». 

 

Saken vil ta for seg hvilke modeller som vil være mest hensiktsmessige for organiseringen av Norsk 

Sykepleierforbund Student. 

 

For en kort oppsummering av de ulike modellene, se vedlegg 2. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

På bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger fra studentstyret og høstkonferansen, samt høringssvaret 

som ble levert, er saksbehandlers vurdering at Modell 2: Fylkesmodell med delt Viken er det mest 

relevante alternativet for NSF Student.  

 



2 

NSF Student har ikke et formelt tillitsvalgtapparat, men har fylkesrepresentanter inn i hvert fylkesstyre, 

som fungerer som NSF Students øverste tillitsvalgte etter studentstyret. Modell 2 ivaretar i størst grad 

antall fylkesrepresentanter. Dersom Norsk Sykepleierforbund velger å gå for modell 2, er det viktig at 

NSF Student får to landsmøtedelegater per fylke, for å sikre sin representasjon inn i organisasjonen. 

Dette er et forslag som vil komme opp under saksbehandlingen på landsmøtet 2019, og det må 

vedtas av landsmøtet om representasjonen med landsmøtedelegater skal økes. Dersom Modell 2 går 

gjennom uten dette forbeholdet, vil representasjonen gå fra 10,4% til 7%, noe som kan kraftig svekke 

NSF Students gjennomslagskraft. Det vil derimot øke til 13% om NSF Student får 2 delegater. 

 

Som tidligere nevnt står det i innsatsområdene at studentstyret skal jobbe for et minimum lik 

representasjon etter endt organisasjonsutviklingsprosess. Det er saksbehandlers vurdering at modell 

2 best ivaretar årsmøtet 2018s bestilling. Med bakgrunn i at med modell 2 vil NSF Student komme 

best ut med landsmøterepresentasjon og tillitsvalgtrepresentasjon. 

 

I NSF Students høringssvar er det også åpnet for at modell 3 kan være aktuell, men med forbehold 

om store strukturelle endringer i NSF Student som organisasjon. Denne endringen bygger på at det 

som tidligere har vært fylkesrepresentanter (tillitsvalgte) får en mer formalisert kontaktflate, og jobber 

mer som et landsråd under studentstyret. Dette vil da være et endringsforslag som tas opp på 

landsmøtet dersom modell 3 blir realitetsbehandlet. Det er ikke sikkert at dette blir godkjent av 

landsmøtet, så det tryggeste alternativet vil fortsatt være modell 2: Fylkesområder med delt Viken. 

 

 

Forslag til vedtak: 

NSF Student mener at Modell 2 – fylkesmodell med delt Viken vil være den mest aktuelle modellen for 

fremtidig organisering av Norsk Sykepleierforbund. Med forbehold om at NSF Students interesse om 

minimum lik representasjon i ny modell blir ivaretatt. 

Med det grunnlag, vil NSF Student jobbe for at denne modellen blir vedtatt av Landsmøtet 2019.05.21 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ole-Martin Hjemaas                                                                                Vegard Henden 

2.vara studentstyret, NSF                                                                   Studentnestleder, NSF 

 
 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Bilder av de ulike modellene i OU-prosessen 

Vedlegg 2 – Forklaring av de ulike modellene i OU-prosessen 

  



 

Vedlegg 1 – Bilder av de ulike modellene i OU-prosessen 1 
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Vedlagte kart presenterer hvordan representasjonen i Norge vil se ut i de forskjellige modellene. 3 

Stjernene illustrerer NSF Students representanter, likt dagens fylkesrepresentantordning.  4 

For alle modellene vil det komme opp et forslag om å endre vedtektene om fordeling av 5 

landsmøtedelegatene, dette forslaget må fysisk stemmes inn for å endre fordelingsnøkkelen. Om 6 

dette ikke endres vil det i praksis si at vi i NSF Student vil sitte med en landsmøtedelegat for hvert 7 

fylke/område. 8 

 9 

Modell 1 – Fylkesmodellen: 10 

 11 

 12 

 13 
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 16 
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 33 

Modell 2 – Fylkesmodellen med delt viken: 34 

 35 
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  46 
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 48 
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Modell 3 – Samarbeidsområder (geografiske områder): 50 

 51 
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Modell 4 – Gjeldene modell:  74 

 75 

 76 
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Modell 5 – Regionale helseforetak: 89 

 90 

 91 

  92 
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Vedlegg 2 - Presentasjon av de ulike modellene 93 

 94 

Modell 1 - Fylkesmodellen:  95 

Denne modellen er delt inn i de fremtidige fylkene som vil gjelde fra 2020. Modellen baserer seg på 96 

NSFs lokale organisering og følger inndelingen slik den er i dag. Nye endringer fra myndighetene om 97 

fylkesinndelingen, vil også kunne påvirke denne modellen. Dvs. dersom fylker slås sammen eller 98 

endres i etterkant, vil modellen bli påvirket. Endringen vil være at frikjøpte fylkesledere går fra 19 til 11. 99 

Det fører til at åtte fylkeslederverv frigjøres, som kan omdisponeres til andre ressurser.  100 

For NSF Student vil denne modellen føre til at de 19 fylkesrepresentantene som er i dag, vil reduseres 101 

til 11. Det vil også gi en lavere prosent representasjon av studentdelegater på Landsmøtet, endringen 102 

vil føre til at vi sitter med 11 landsmøtedelegater fremfor 19 som vi har i dag. Dette med mindre forslag 103 

om at NSF Student skal få 2 delegater fra hvert område blir vedtatt. 104 

 105 

Modell 2 – Fylkesmodell med delt Viken:  106 

Denne modellen består av 12 geografiske områder med et distriktsstyre og et distriktskontor i hvert 107 

område. Her følger man fylkesinndelingen fra 2020, med unntak av at det største fylket, i antall 108 

medlemmer (Viken), deles i en vestre og østre del. Hovedhensikten med denne modellen er å sørge 109 

at forskjellene i størrelse på områdene i NSF blir mindre enn hva som er tilfellet med modell 1. En 110 

annen endring vil være at frikjøpte fylkesledere går fra 19 til 12. Det fører til at sju fylkeslederverv 111 

frigjøres, som kan omdisponeres til andre ressurser.  112 

For NSF Student vil denne modellen føre til at de 19 fylkesrepresentantene som er i dag, vil reduseres 113 

til 12. Det vil også gi en lavere prosent representasjon av studentdelegater på Landsmøtet, endringen 114 

vil føre til at vi sitter med 12 landsmøtedelegater fremfor 19 som vi har i dag. Dette med mindre forslag 115 

om at NSF Student skal få 2 delegater fra hvert område blir vedtatt. 116 

 117 

Modell 3 – Samarbeidsområder (geografiske områder):  118 

Denne modellen består av 6 geografiske områder med politisk styre og et samarbeidsområde-kontor i 119 

hvert område. Denne modellen er en eksisterende modell sammen med modell 4. Områdene 120 

samarbeider blant annet med tillitsvalgtopplæring, kurs, politisk arbeid etc. Modellen er ikke knyttet til 121 

andre organisasjoners organisering eller til regionale grenser (f.eks. fylker), og organiseringen vil 122 

dermed ikke endres med mindre landsmøtet i NSF vedtar en endring. Frikjøpte fylkesledere går fra 19 123 

til seks. Det fører til at 13 fylkeslederverv frigjøres, som kan omdisponeres til andre ressurser.  124 

For NSF Student medfører denne modellen et stort kutt i fylkesrepresentanter. NSF Student har 125 

startet å undersøke mulighetene for en omstrukturering dersom denne modellen blir realitetsbehandlet 126 

på landsmøtet. Med tanke på landsmøtedelegatene vil modellen innebære at NSF Students delegater 127 

går fra dagens 19 til 6, da vil vi miste mye av vår innflytelse innad. Dette med mindre forslag om at 128 

NSF Student skal få 3 delegater fra hvert område blir vedtatt. 129 

 130 

Modell 4 – Gjeldende modell:  131 

Denne modellen består av 19 geografiske områder med politisk distriktsstyre og et distriktskontor i 132 

hvert område. Denne organiseringen følger fylkesinndelingen som var gjeldende i Norge fra 1972 til 133 

2017. Et spørsmål man må avgjøre i denne modellen er hvordan man skal forholde seg til 134 

kommunesammenslåinger som skjer på tvers av fylkesgrensene (2017-grensene), eller kommuner 135 

som skifter fylkestilhørighet. Med dagens ordning krever det at flere delegasjoner må gå sammen for å 136 

få flertall for et vedtak.  137 

NSF Student skrev i sitt høringssvar at denne modellen er uegnet, av den årsak at den vanskeliggjør 138 

koordineringen og oppfølgingen av fylkesrepresentantene i fylkesstyrene pga. det høye tallet.  139 

 140 

 141 

 142 
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Modell 5 – Regionale helseforetak:  143 

Denne modellen består av 4 geografiske områder med politisk regionstyre og et regionskontor i hvert 144 

område. I denne modellen vil NSF være nødt til å endre strukturen ettersom helseforetakene endres. 145 

Frikjøpte fylkesledere går fra 19 til fire. Det fører til at 15 fylkeslederverv frigjøres, som kan 146 

omdisponeres til andre ressurser.  147 

NSF Student mener denne modellen er uegnet, ettersom den innebærer en udemokratisk fordeling av 148 

delegater til landsmøtet, og svekker studentmedlemmenes innflytelse på landsmøtet, selv om antallet 149 

delegater økes. Modellen innebærer at området Sør-Øst vil sitte med halvparten av alle delegatene på 150 

landsmøtet som vil føre til et veldig udemokratisk NSF da det i praksis vil innebære at NSF Sør-Øst vil 151 

sitte med nesten all makten på landsmøtet. For NSF Student vil denne modellen innebære at vi vil 152 

sitte med 4 delegater til landsmøtet. Dette med mindre forslag om at NSF Student skal få 4 delegater 153 

fra hvert område blir vedtatt. 154 

 155 


