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OU-PROSESSEN: LOKAL NOMINASJONSPROSESS FOR VALG
2020
Bakgrunn for saken:
I mandatet for OU-prosessen har Forbundsstyret bedt prosjektet om å:


Utarbeide forslag til organisering av nominasjonsprosessen for gjennomføring av valg til nye
fylkesstyrer 2020 dersom landsmøtet 2019 vedtar ny struktur.

Styringsgruppen for OU-prosessen har utarbeidet et forslag for å løse dette punktet i mandatet.

Tidligere behandling av nominasjonsprosessen i forbundsstyret
Ifølge NSFs vedtekter skulle det vært valg på fylkesstyrer på fylkesmøtene som ble avhold 2019.
Bakgrunnen for at man ikke gjennomførte valg på fylkesstyrer, men kun på delegater til landsmøtet,
var at forbundsstyret i sak 35/2017 hadde vedtatt å dispensere fra vedtektene. I punkt 3b i vedtaket
står det at:
«Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4B, Gjennomføring av valg, Fylkesmøtet, første
avsnitt som gis midlertidig ny ordlyd: Som følge av intern OU-prosess må valgene av
landsmøtedelegasjoner og nye fylkesstyrer gjøres i to forskjellige fylkesmøter
i

Det arrangeres ett fylkesmøte innen 1. april 2019 som skal velge
fylkesleddets delegasjon til landsmøtet.

ii

Det arrangeres ett fylkesmøte innen 1. april 2020 som skal velge fylkesstyre.
Fylkesleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer velges ved
egne valg. Fylkesleder og nestleder velges i henhold til bestemmelser som
nedfelt i § 8F, 1.ledd.»

Begrunnelsen for dispensasjonen kommer frem i samme sak: «Valg av fylkesstyrer etter eksisterende
vedtekter vil blokkere for at eventuell ny organisasjonsstruktur kan iverksettes før den neste
valgperioden utløper våren 2023. Det er lite ønskelig fordi det vil medføre en langvarig og belastende
omstillingsperiode for organisasjonen. Det vil derfor være uhensiktsmessig å gjennomføre valg av
fylkesstyrer innen 1. april 2019 for en ny periode på fire år slik vedtektene forutsetter».

Nominasjonsprosess
Styringsgruppen mener at nominasjonsprosessen for valg av styrer i 2020 handler om to viktige
forhold: Nominasjonsprosessen og sammensetningen av nominasjonskomiteene.
Når det gjelder prosess er den uavhengig av hvilken modell landsmøtet velger. Den største forskjellen
sammenlignet med vanlig praksis og vedtektene til NSF, er tiden nominasjonskomiteen har til sitt
arbeid. Vedtektene sier at det skal være «… minimum 7 måneder fra nominasjonskomiteen blir valgt
til det er fylkesmøte». I og med at vi ikke vet fremtidig organisering av fylkesleddet i NSF før
landsmøtet har bestemt den innen utgangen av uke 45, er nominasjonsprosessen kortet ned. Fra
landsmøtet er over til valgene av styrer skal være gjennomført, er det knappe 21 uker, eller i
underkant av fem måneder. Som vist i figur 1 foreslår styringsgruppen at valg av
nominasjonskomiteer gjennomføres i uke 46 og 47. Da er det 15 uker frem til 9. mars som
styringsgruppen foreslår som frist for offentliggjøring av innstilling. Da kan distrikts-/fylkes-/regionalmøtene avholdes i uke 13 eller mandag eller tirsdag i uke 14.
Styringsgruppen mener at dispensasjonen som forbundsstyret allerede har gitt i sak 35/2017 som vist
til ovenfor, er tilstrekkelig for å ivareta den foreslåtte gjennomføringen av nominasjonsprosessen.

Figur 1) Forslag til nominasjonsprosess for valg av styrer 2020.

Sammensetning av nominasjonskomiteene
Dersom landsmøtet bestemmer en annen organisering av fylkesleddet enn det vi har i dag, mener
styringsgruppen at NSF bør endre sammensetningen av nominasjonskomiteen i overgangsfasen fra
dagens modell til ny modell. Dette krever dispensasjon fra vedtektenes bestemmelser om
sammensetning av nominasjonskomiteen som er beskrevet i § 4. Styringsgruppen foreslår at en slik
dispensasjon vedtas av forbundsstyret etter landsmøtet, men ønsker å skissere forslag til løsning som
også kan formidles i landsmøtesaken.
Styringsgruppen mener at følgende prinsipper kan ligge til grunn for sammensetningen av
nominasjonskomiteen dersom NSF velger en ny modell:


Ved en eventuell sammenslåing av dagens fylker mener styringsgruppen at man bør
gjøre det som mest mulig likeverdige partnere. Et viktig grep for å sikre det er at
nominasjonskomiteene i de nye fylkene/regionene består av like mange kandidater fra
hvert av de fylkene som blir slått sammen. Styringsgruppen foreslår derfor følgende
sammensetning av nominasjonskomiteen i de ulike modellene:
o

I Fylkesmodellen og Fylkesmodell med delt Viken består nominasjonskomiteen av
6 medlemmer og 6 vara. I de nye fylkene som er en sammenslåing av to av
dagens fylker, foreslår styringsgruppen at 3 medlemmer og 3 vara kommer fra
2

hvert av dagens fylker. Viken er en sammenslåing av 3 fylker, og i dette fylket
foreslår styringsgruppen at 2 medlemmer og to vara velges fra hvert av de
enkelte fylker. De fylkene som ikke slås sammen i disse to modellene, utvider
også sine nominasjonskomiteer til seks medlemmer og seks vara.
o

I Samarbeidsområder-modellen foreslår styringsgruppen at hvert av dagens
fylker som slår seg sammen velger to medlemmer og to vara til
nominasjonskomiteen. Regioner i Samarbeidsområder-modellen som ikke er en
sammenslåing av noen av dagens fylker velger en nominasjonskomité bestående
av 6 medlemmer og 6 vara. Dette innebærer at nominasjonskomiteene vil
variere mellom 6-10 medlemmer.



Styringsgruppen mener at nominasjonskomiteene bør konstituere seg selv.



Styringsgruppen mener at nominasjonskomiteene som skal innstille til lokalstyrer i 2020,
må vektlegge geografisk spredning av kandidatene tyngre enn hva som ellers er tilfellet.

Disse forslagene innebærer at valgene av nominasjonskomité kan gjennomføres innad i dagens
fylker, og at det ikke er nødvendig å gjennomføre valgene på samme tidspunkt eller på felles møte.
Valgene av nominasjonskomité kan derfor gjennomføres på samme måte, uavhengig av hvilken
modell landsmøtet bestemmer at NSF skal videreføre.

Andre tiltak som har vært vurdert ved overgang til ny organisering
I tillegg til å anbefale endret sammensetning av nominasjonskomiteen, har prosjekt- og
styringsgruppen vurdert om det er behov for å gjøre unntak fra vedtektene når det gjelder:



valg av nye lokalstyrer (enten fylkesstyrer eller regionstyrer) i mars 2020
sammensetningen av nye styrene som blir valgt 2020

Det første kulepunktet handler om å gjøre endringer for å sikre at delegatene fra de av dagens fylker
som blir slått sammen i Fylkesmodellen, Fylkesmodell med delt Viken eller Samarbeidsområdermodellen har like mye makt på fylkesmøtet/regionsmøtet i mars 2020. Dette er et tiltak som er mest
relevant der det er store variasjoner i delegater fra dagens fylker på fylkesmøtene/regionsmøtene i
2020. Et slikt forslag vil innebære at man enten
a) reduserer eller øker antall delegater fra ett eller flere fylker slik at alle av dagens
fylker har like mange delegater på de respektive fylkesmøter/regionsmøter 2020.
Dette innebærer at dersom to av dagens fylker ifølge vedtektene skulle hatt
henholdsvis 100 og 50 delegater til et fylkesmøte/regionsmøte, må man enten øke
antall delegater med 50 fra det av dagens fylker som har færrest delegater eller
redusere antall delegater med 50 fra fylket med flest delegater.
eller
b) følger vedtektene på antall delegater til fylkesmøtet/regionsmøtet, men vekter
stemmene til delegatene ulikt slik at stemmene fra alle fylkene veier likt. Det vil f.eks.
innebære at dersom to fylker slår seg sammen og det ene fylket har 50 delegater og
det andre fylket har 100 delegater til fylkesmøtet/regionsmøtet, skal hver stemme
fra delegatene fra det minste fylket telles som to stemmer.
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Det andre kulepunktet handler om man bør lage en overgangsordning for sammensetningen av
lokalstyrene som blir valgt for perioden 2020-2023. Et slikt forslag vil innebære at man fastsetter en
sammensetning av styrene som skal sikre et visst antall styrerepresentanter fra hvert av de av dagens
fylker som slår seg sammen i 2020. Dette kan handle om at alle styrene skal ha like mange
styremedlemmer fra dagens fylker, eller det kan handle om at man setter en minimumsgrense for
representasjon (f.eks. minimum et styremedlem fra hvert av dagens fylker som er med i
sammenslåingen).
Prosjektgruppen og styringsgruppen har vurdert behovet for en eller begge av disse
overgangsordningene. Prosjektgruppen var enstemmig om at det ikke er ønskelig med ytterligere
overgangsordninger enn sammensetningen av nominasjonskomiteen. Styringsgruppen vedtok det
samme, men et medlem holdt fast ved at man burde ha regler for at alle av dagens fylker burde være
representert i sammenslåtte fylker/regioner. Hovedgrunnen til at prosjekt- og styringsgruppen
mente at det ikke var ønskelig med ytterligere overgangsordninger, var at ordningen knyttet til
nominasjonskomiteene var tilstrekkelig, og at ytterligere overgangsordninger for å sikre at alle av
dagens fylker skulle være representert i fremtidige fylkesstyrer/regionsstyrer, ikke nødvendigvis var
rettferdig.

Forslag til vedtak


Forbundsstyret vedtar at valg av nominasjonskomité avholdes i uke 46 og 47 2019, og at frist
for offentliggjøring av innstilling for nye styrer er 9. mars 2020. Valg av fylkesstyrer skal
avholdes tidligst 23. mars og senest 31. mars.



Dersom landsmøtet bestemmer en annen organisering av fylkesleddet enn det vi har i dag,
mener Forbundsstyret at NSF bør endre sammensetningen av nominasjonskomiteen i
overgangsfasen fra dagens modell til ny modell. Dersom dette blir aktuelt, vil dispensasjonen
vedtas av Forbundsstyret umiddelbart etter landsmøtet. Forbundsstyret mener at følgende
sammensetning av nominasjonskomiteene er hensiktsmessig:
o

I Fylkesmodellen og Fylkesmodell med delt Viken bør nominasjonskomiteen for
valg av nye lokalstyrer for perioden 2020-2023, bestå av 6 medlemmer og 6 vara.
I de fylkene som er en sammenslåing av to av dagens fylker, bør 3 medlemmer
og 3 vara bør komme fra hvert av dagens fylker. Viken er en sammenslåing av 3
fylker, og i dette fylket bør 2 medlemmer og to vara velges fra hvert av det
enkelte fylke. De fylkene som ikke slås sammen i disse to modellene, utvider
også sine nominasjonskomiteer til seks medlemmer og seks vara.
Nominasjonskomiteene konstituerer seg selv.

o

I Samarbeidsområder-modellen bør hvert av dagens fylker som slår seg sammen
velge to medlemmer og to vara til nominasjonskomiteen. Regioner i
Samarbeidsområder-modellen som ikke er en sammenslåing av noen av dagens
fylker velger en nominasjonskomité bestående av 6 medlemmer og 6 vara. Dette
innebærer at nominasjonskomiteene vil variere mellom 6-10 medlemmer.
Nominasjonskomiteene konstituerer seg selv.
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Med vennlig hilsen
Olaug Flø Brekke
Generalsekretær
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Endelig vedtak


Forbundsstyret vedtar at valg av nominasjonskomité avholdes i uke 46 og 47 2019, og at
frist for offentliggjøring av innstilling for nye styrer er 9. mars 2020. Valg av fylkesstyrer
skal avholdes tidligst 23. mars og senest 31. mars.



Dersom landsmøtet bestemmer en annen organisering av fylkesleddet enn det vi har i dag,
mener Forbundsstyret at NSF bør endre sammensetningen av nominasjonskomitéen i
overgangsfasen fra dagens modell til ny modell. Dersom dette blir aktuelt, vil
dispensasjonen vedtas av Forbundsstyret umiddelbart etter landsmøtet. Forbundsstyret
mener at følgende sammensetning av nominasjonskomitéene er hensiktsmessig:



I Fylkesmodellen og Fylkesmodell med delt Viken bør nominasjonskomitéen for valg av nye
lokalstyrer for perioden 2020-2023, bestå av 6 medlemmer og 6 vara. I de fylkene som er
en sammenslåing av to av dagens fylker, bør 3 medlemmer og 3 vara bør komme fra hvert
av dagens fylker. Viken er en sammenslåing av 3 fylker, og i dette fylket bør 2 medlemmer
og to vara velges fra hvert av det enkelte fylke. De fire fylkene som ikke slås sammen i
disse to modellene, utvider også sine nominasjonskomitéer til seks medlemmer og seks
vara. Nominasjonskomitéene konstituerer seg selv.



I Samarbeidsområder-modellen bør hvert av dagens fylker som slår seg sammen velge to
medlemmer og to vara til nominasjonskomitéen. Regioner i Samarbeidsområder-modellen
som ikke er en sammenslåing av noen av dagens fylker velger en nominasjonskomité
bestående av 6 medlemmer og 6 vara. Dette innebærer at nominasjonskomitéene vil
variere mellom 6-10 medlemmer. Nominasjonskomitéene konstituerer seg selv.

ENSTEMMIG VEDTATT
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