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LANDSMØTESAK: OU-PROSESSEN - FRA FYLKESSTYRENE I 
TROMS OG FINNMARK

Bakgrunn for saken:

Fylkesstyrene i NSF Troms og NSF Finnmark sendte 3. mai 2019 inn et felles forslag til landsmøtesak 
med tittelen: «OU-prosess i Norsk Sykepleierforbund og planlagt tidslinje». Hensikten med saken er å 
«… sikre forsvarlig behandling og tilstrekkelig tid til de prosesser og avgjørelser som vil komme i 
etterkant av eventuelle vedtak om endring i organisering i Norsk Sykepleierforbund».

Fylkesstyrene peker på at det i forbindelse med gjennomføringen av en eventuell 
organisasjonsendring er planlagt dispensasjoner fra vedtektene knyttet til valgreglementet. 
Fylkesstyrene peker spesifikt på forbundsstyresakene 25/2019 og 26/2019 (forbundsstyremøte 9. 
mai).

Sak 25/2019 til forbundsstyret het «OU-Prosessen: Lokal nominasjonsprosess for valg 2020». I saken 
vedtok forbundsstyret at valg av nominasjonskomiteer skal avholdes i uke 46 og 47 2019, og at frist 
for offentliggjøring av innstilling for nye styrer skal være 9. mars 2020. Forbundsstyret vedtok også at 
valg av fylkesstyrer skal gjennomføres tidligst 23. mars og senest 31. mars. Videre ble det vedtatt en 
annen sammensetning av nominasjonskomiteer dersom landsmøtet velger en organisering som 
innebærer sammenslåing av ett eller flere av dagens fylker.

Sak 26/2019 til forbundsstyret het «OU-prosessen: Prosess for plassering av kontor dersom 
landsmøtet velger ny organisering av fylkesleddet i NSF». I saken vedtok forbundsstyret at dersom 
landsmøtet velger å endre NSFs organisering, skal fremtidige plasseringer av sentralkontor i NSF 
være vedtatt innen utgangen av uke 49 i 2019. I forkant av at fremtidig plassering av kontor skal 
bestemmes, vedtok forbundsstyret at det skulle gjennomføres en høring som berørte fylkesstyrer og 
fylkeskontor (ved ansatte) skulle gi tilbakemelding på. Forbundsstyret bad om at også HTV-ene 
inviteres til innspill i den prosessen.

Fylkesstyrene i NSF Troms og NSF Finnmark mener at det ikke er mulig å ivareta 
medlemsdemokratiet på en god måte med de fristene som forbundsstyret har satt. Fylkesstyrene 
peker på at mange beslutninger skal tas innen et knapt tidsvindu (finne kandidater til 
nominasjonskomitéen, finne kandidater til styrene, sette seg inn i ny organisering, informere 
tillitsvalgte om endringen, takle uro etter vedtak, finne nye lokaliseringer for kontor med tilhørende 
prosess, usikkerhet for kandidater om kontorsted og høring, finne nye delegater til fylkesmøtet mv.). 

På bakgrunn av dette fremmer fylkesstyrene følgende forslag til vedtak:
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1. Ved eventuelle endringer må valg gjennomføres i tråd med tidsfristene i vedtektene.
2. Fylkesmøtet gjennomføres innen utgangen av september 2020.
3. Ved eventuell organisasjonsendring må plassering av kontorer være avklart i god tid før 

nominasjonskomiteens arbeid starter.

Tematikken i de to første punktene var diskutert i sak 25/2019 som fylkesstyrene viser til i sitt 
brev. I realiteten er saken kun en spesifisering av prosessen og delvis gjentakelse av et vedtak 
som forbundsstyret gjorde i sak 35/2017, for snart to år siden:

3) Forbundsstyret vedtar følgende dispensasjoner fra NSF sine vedtekter 
a) Forbundsstyret dispenserer midlertidig fra vedtektene §4 B, Fylkesstyret, fjerde ledd, 

slik at eventuell ny organisasjonsstruktur for fylkesorganisasjonen vedtatt av 
landsmøtet i 2019 kan gis virkning fra 1. april 2020. Valgperioden for fylkesledere, 
fylkesnestledere og fylkesstyrer valgt i 2015 prolongeres med ett år til 2020. Valg av 
nye fylkesstyrer innen 1. april 2020 gjøres for en periode på tre år.

b) Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene §4 B, Gjennomføring av valg, 
Fylkesmøtet, første avsnitt som gis midlertidig ny ordlyd: Som følge av intern 
OUprosess 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.

c) Valgene på fylkesstyre, fylkesleder og nestleder må tilpasses landsmøtets vedtak om 
eventuell ny organisasjonsstruktur i fylkesorganisasjonen.

d) Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4 B, Nominasjonskomité, andre og 
tredje ledd. Midlertidig ny ordlyd skal være: 

I. Nominasjonskomitéen for valg av fylkesleddets delegasjon til landsmøtet 
velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv måneder før 
valg av landsmøtedelegater skal skje. Nominasjonskomitéen skal avgi 
innstilling på valg av fylkesleddets delegasjon til NSFs landsmøte. 
Innstillingen skal offentligjøres 2 uker før valget finner sted.

II. Nominasjonskomité for valg av nytt fylkesstyre velges av 
fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte etter at landsmøtet 2019 har fattet 
vedtak om NSFs fremtidige fylkesorganisering - senest 1. desember 2019. 
Nominasjonskomitéen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre. 
Innstillingen skal offentliggjøres 2 uker før valget finner sted.

Bakgrunnen for dette vedtaket er blant annet diskusjoner innad i fylkesledergruppen våren 2017 om 
hvordan man kunne tilrettelegge for en best mulig prosess etter landsmøtet og der det var 
fylkeslederne selv som konkluderte med at denne tidsplanen ut fra en samlet vurdering var den 
beste.

Når det gjelder det tredje punktet i forslag til vedtak fra de to fylkesstyrene er tidsrammen for dette i 
stor grad gitt av vedtaket i sak 35/2017. Videre har man i den planlagte prosessen for plassering av 
kontor understreket viktigheten av å ivareta det som fylkesstyrene peker på i punkt 3. I sak til 
forbundsstyret 26/2019 står det at: «Styringsgruppen peker på tre hovedgrunner for at det er behov 
for å bestemme kontorplassering så kort tid etter at landsmøtet har vedtatt fremtidig organisering av 



3

fylkesleddet. For det første kan plassering av kontorer ha innvirkning på om man ønsker å stille til 
valg som fylkesleder/regionleder (og frikjøpt nestleder og andre nestleder). Som vi ser av figur 1, har 
styringsgruppen foreslått at valg av nominasjonskomitéer skal skje i uke 46 og 47. Dersom 
beslutningen om kontorplassering trekker ut, kan dette vanskeliggjøre nominasjonskomitéens arbeid 
som allerede er ekstra utfordrende pga kortere frister enn vanlig.»

På denne bakgrunn bør forslagsstillerne anmodes om å trekke saken. 

Forslag til vedtak

Forbundsstyret ber forslagsstillerne om å trekke forslag til landsmøtesak.

Med vennlig hilsen

 Olaug Flø Brekke
 Generalsekretær

Vedlegg
NSF #1107182 OU-prosess_ Landsmøtesak fra fylkesstyrene i NSF Troms og NSF Finnmark

Endelig vedtak

Forbundsstyret ber forslagsstillerne om å trekke forslag til landsmøtesak.

ENSTEMMIG VEDTATT
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