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Sak til LM 2019 fra NSF Fylkesstyrer i  Finnmark og Troms 

OU- prosess i Norsk Sykepleierforbund og planlagt tidslinje. 

Hensikt: 
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. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Bakgrunn for saken er pågående OU prosess og hvordan prosessen er tenkt gjennomført. OU – 
prosessen og eventuelle beslutninger her kan føre til en omgripende stor endring i Norsk 
Sykepleierforbund som organisasjon.  
 
I forbindelse med gjennomføring er det planlagt flere større endringer som krever flere dispensasjoner 
fra vedtektene blant annet valgreglementet. Vedtektene er etter vårt syn satt for å beskytte 
medlemsdemokratiet i organisasjonen og reell medbestemmelse. Fylkesstyrene mener at 
medlemsdemokratiet nå blir satt i fare. Viser til saksframlegg i forbundsstyret 9. mai 2019, sak 
nummer 25/19 og 26/19. 
 
Tidligere store prosesser i NSF har brukt god tid og strekt seg over flere landsmøter. 
 
Endringene i vedtekter har blitt gjort i flere omganger og det har blitt arrangert ekstraordinære 
landsmøter for å gjøre vedtektsendringer i prosessen. Landsmøtet og forbundsstyret tok seg altså tid 
og rom til å ivareta medlemmenes best mulig i prosessen. Norsk Sykepleierforbund har altså gode 
tradisjoner på å bruke nødvendig tid på å forankre større endringen intern i medlemsmassen. 
   
Etter vårt syn er det ikke mulig å ivareta medlemsdemokratiet på en god måte med de skisserte svært 
korte fristene som er tenkt for gjennomføring, av de ulike tiltak og vedtektsendringer. Det er mange 
beslutninger som skal tas i en ett knapt tidsvindu: finne kandidater til nominasjonskomite, finne gode 
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 
 
Prosessen som det nå legges opp til vil være uoversiktlig for medlemmer da en ikke ser helhetsbildet 
og konsekvenser av foreslåtte endringer, noe som kan føre til uante konsekvenser for Norsk 
Sykepleierforbund 
 
 Avgjørelser som ved hastig saksbehandling uten tilstrekkelig forankring kan skape intern splid og i 
verste fall kan føre medlemsflukt over til andre konkurrende organisasjoner. 
 



2 

 

Norsk Sykepleierforbund har lange tradisjoner for å behandle vedtekts- og organisasjonsendringer 
grundig og ikke minst la medlemmene få tid til å uttale seg om endringer som skal skje.  
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
En eventuell omorganisering vil etter vårt syn kreve tid for å sikre forsvarlig behandling av en slik 
inngripende endring. Vår erfaring er at våre medlemmer i liten grad har hatt tilstrekkelig tid og 
kunnskap om konsekvensene av eventuelle endringer. Vi mener at medlemsdemokratiet ikke blir 
ivaretatt på en god måte.  
Styrene vil på det sterkeste anbefale at tidsrammen for gjennomføring av valg og implementering av 
eventuell organisasjonsendring må være i tråd med medlemsdemokratiet og dagens vedtekter.  
 
Våren er en hektisk og krevende tid i organisasjonen hvor det blant annet skal gjennomføres et 
hovedtariffoppgjør mai 2020. Med bakgrunn i dette ser vi at det blir problematisk å planlegge og 
gjennomføre et fylkesmøte i denne perioden.  
 
Fylkesstyrene anser at skissert tidsramme i eventuell prosess rundt lokalisering av kontor er for kort til 
at det lar seg forsvarlig behandle, og ved en eventuell endring bør tidsrammen utvides. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
 

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. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Fylkesstyrene i Finnmark og Troms 
 
Elin Mølmann Holmgren 
Fylkesleder Finnmark 

Hanne Marit Bergland 
Fylkesleder Troms 

 

Vedlegg 

Link til sak 26/2019 OU- prosessen plassering av kontor 
https://intranett.nsf.no/Content/4430004/cache=20192504145341/FS-sak%2026_2019%20OU-
prosessen_%20Prosess%20for%20plassering%20av%20kontor%20dersom%20landsm%C3%B8tet%
20velger%20ny%20organisering%20av%20fylkesleddet%20i%20NSF.pdf 
 
Link til sak 25/2019 Lokal nominasjonsprosess 
https://intranett.nsf.no/Content/4431410/cache=20192504145342/FS-sak%2025_2019%20OU-
prosessen_%20Lokal%20nominasjonsprosess%20for%20valg%202020.pdf 
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