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Sak til LM 2019 fra fylkesmøtet i Finnmark – Politisk uttalelse. 

Hensikt: 
Oversender politisk uttalelse til landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund fra fylkesmøtet i NSF Finnmark. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Fylkesmøtet vedtok en politisk uttalelse om OU – prosess i NSF til forbundsstyret og landsmøtet i 
Norsk Sykepleierforbund. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Politisk uttalelse sendes landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund 2019 
 

Med vennlig hilsen 

Elin Mølmann Holmgren 
Fylkesleder i NSF Finnmark 

 

Vedlegg 
Politisk uttalelse 



Politisk uttalelse vedrørende organisasjonsutviklingsprosessen i Norsk 
Sykepleierforbund til landsmøtet og forbundsstyret. 
 

Norsk Sykepleierforbund Finnmarks fylkesmøte stiller seg kritisk til en sammenslåing av fylkeslag og 
ønsker at nåværende organisering videreføres. Videreføring vil kreve en vedtektsendring, og 
fylkesmøtet er av den oppfatning at en kan endre fylkesbetegnelse i vedtektene til kretsbetegnelse.  

Medlemsundersøkelser viser at medlemmer og tillitsvalgte er fornøyd med dagens organisering og 
fylkesmøtet ser ingen grunn til å endre en godt forankret struktur. 

Samarbeid mellom fylkene i Norsk Sykepleierforbund har lang tradisjon. Vi har alltid jobbet sammen 
for å løse utfordringer på vegne av medlemmene uten at samarbeidet har gitt ett behov eller ønske 
om å slå sammen fylkelag.  

En sammenslåing av fylkesledd for å møte politisk organisering av fylkeskommuner er ikke en riktig 
vei å gå, da en slik organisering raskt kan endres med ett politisk skifte i stortingsflertall.  

OU prosessen oppfattes av fylkesmøtet å ikke være godt nok forankret i medlemsmassen i Finnmark 
og landet for øvrig. En stiller seg kritiske til den knappe tidslinjen som skapes om sammenslåing blir 
resultatet etter landsmøtet. Viktige beslutninger da må fattes i etterkant av landsmøtet, med knappe 
tidsfrister og unntak fra vedtektene. Dette svekker medlemsdemokratiet. 

Fylkesmøtet bør være en naturlig beslutningsarena for slike prinsipielle spørsmål som 
sammenslåinger. Vedtak i fylkesmøtene vil i så måte være en god rettesnor for vedtak som skal fattes 
på landsmøter. Fylkesmøtet stiller seg prinsipielt kritisk til at ikke forslag om nedlegging og 
sammenslåing av fylkeslag blir forelagt fylkesstyrer og fylkesmøter for vedtak. Norsk 
Sykepleierforbund er en demokratisk organisasjon og beslutninger, skal være godt forankret og 
vedtatt i medlemsmassen. Sammenslåing av fylkeslag skal være frivillig, hvis ikke kan dette svekke 
tilliten til organisasjonen og kan føre til medlemsflukt.  

Norsk Sykepleierforbund har en organisering som er trygg og forankret i medlemsmassen. Det er 
desto viktigere å beholde fylkeskontorene, når politiske skifter skaper endringer i strukturer rundt 
oss. Fylkeskontorene slik de er i dag, bør fortsette å være en stabil havn for medlemmene, også når 
rikspolitiske endringsbeslutninger raser rundt oss. 

Fylkesmøtet i Norsk Sykepleierforbund Finnmark ber om at nåværende organisering beholdes og at 
Finnmark består selvstendig i Norsk Sykepleierforbund. Fylkesmøtet i Norsk Sykepleierforbund 
Finnmark ber derfor om at vedtektene forandres fra fylke til krets for å beholde dagens organisering 
til det beste for medlemmene i Finnmark. 
 

 

Fellesforslag: 

Fylkesmøtet vedtar politisk uttalelse sendes landsmøtet og forbundsstyret. 

 

Vedtatt 



Fellesforslag:  

Fylkesstyret i Finnmark, Aud Mariana Bergman, Mailin Jerijervi, Sissel Røstgaard, Ann Kristin 
Andersen 

 


