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DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE OM GJENNOMFØRING AV 
VALG

Bakgrunn for saken:

Den 6. november valgte landsmøtet Fylkesmodellen. Ny organisering trer i kraft 1. april 2020. 

I mandatet for OU-prosessen har forbundsstyret bedt om at man skal «Utarbeide forslag til 
organisering av nominasjonsprosessen for gjennomføring av valg til nye fylkesstyrer 2020 dersom 
landsmøtet 2019 vedtar ny struktur».

Hvordan man skal ivareta dette punket i mandatet ble konkretisert i forbundsstyrets vedtak i FS-sak 
105/2019:

«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. 
Nominasjonskomitéen består av 6 medlemmer og 6 vara. I de fylkene som er en sammenslåing av to 
av dagens fylker, skal 3 medlemmer og 3 vara komme fra hvert av dagens fylker. Viken er en 
sammenslåing av 3 fylker, og i dette fylket skal 2 medlemmer og to vara velges fra hvert av det enkelte 
fylke. De fire fylkene som ikke slås sammen utvider også sine nominasjonskomitéer til seks 
medlemmer og seks vara. Nominasjonskomitéene konstituerer seg selv.»

Tidslinjen for dette vedtaket er vist i figur 1. Her ser vi at fylkesmøtene skal avholdes fra og med 23. 
mars og ut måneden.
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Behov for endringer i § 4, bokstav B, Gjennomføring av valg
Vedtaket i FS-sak 105/2019 bør suppleres med en midlertidig endring av vedtektenes bestemmelse i 
siste setning, andre ledd § 4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging, B. Fylkesorganisasjonen, 
Gjennomføring av valg, Fylkesmøtet som har følgende tekst:

«Ved valg av fylkesstyremedlemmer og fylkesleddets delegater til landsmøtet gjelder alminnelig 
flertall av de avgitte stemmer. Valg av varamedlemmer foregår tilsvarende landsmøtets valg av 
varamedlemmer til forbundsstyret. Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, skal være 
nominasjonskomiteen i hende innen to måneder før fylkesmøtet avholdes.» (vår utheving)

Dersom man skal følge bestemmelsen som kommer frem i siste setning ovenfor, innebærer det at 
nominasjonskomiteene må ha forslag på kandidater og vedlagt villighetserklæring mellom 23. til 31. 
januar - eksakt dato vil være avhengig av når de ulike fylkesmøtene for 2020 holdes. For at 
medlemmene skal få tilstrekkelig tid på å foreslå kandidater og kandidatene skal gis tilstrekkelig tid til 
å levere villighetserklæring, vil det være hensiktsmessig å skyve på fristen for dette i forbindelse med 
fylkesmøtene i 2020.

Vi foreslår derfor at Forbundsstyret dispenserer fra to-måneders fristen gjeldende for valgene i 
fylkesmøtene i 2020 og setter fristen til en måned. 

Behov for endringer i punkt 2 i lokalt valgreglement
I NSFs lokale valgreglement punkt 2 andre avsnitt står det at: 

«Nominasjonskomitéen utarbeider en redegjørelse om valgene, som kunngjøres senest fire måneder 
før valget finner sted. Før kunngjøring skjer skal det gjennomføres felles gjennomgang av aktuelle 
vedtektsbestemmelser og valgreglement for lokale nominasjonskomitéer, i sentral regi.»

Den 10. desember (tirsdag i uke 50) er det planlagt en felles gjennomgang av aktuelle 
vedtektsbestemmelser og valgreglement for lokale nominasjonskomitéer. På det tidspunktet vil det 
være mindre enn fire måneder igjen til fylkesmøtene skal avholdes. Det er derfor behov for å 
dispensere fra første setning i formuleringen ovenfor. Vi ber om at forbundsstyret dispenserer også 
fra denne fristen og setter den spesifikt til utgangen av uke 50 i 2019. 

Forslag til vedtak

Gjeldende for gjennomføring av valg på fylkesstyrer i mars 2020, vedtar forbundsstyret følgende 
dispensasjoner:

1. Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging, B. 
Fylkesorganisasjonen, Gjennomføring av valg, andre ledd ved at forslag på kandidater, 
vedlagt villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen en måneder før 
fylkesmøtet avholdes.

2. Forbundsstyret dispenserer fra NSFs lokale valgreglement punkt 2 andre avsnitt ved at fristen 
for nominasjonskomiteens kunngjøring av en redegjørelse om valgene, settes til utgangen av 
uke 50 i 2019. 

.

Med vennlig hilsen

 Olaug Flø Brekke
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 Generalsekretær

 

Endelig vedtak

Gjeldende for gjennomføring av valg på fylkesstyrer i mars 2020, vedtar forbundsstyret følgende 
dispensasjoner:

1 Forbundsstyret dispenserer fra vedtektene § 4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging, B. 
Fylkesorganisasjonen, Gjennomføring av valg, andre ledd ved at forslag på kandidater, 
vedlagt villighetserklæring, skal være nominasjonskomiteen i hende innen en måneder før 
fylkesmøtet avholdes.

2 Styret ser at dette blir svært korte frister og ser at det kan bli behov for å søke lokal 
dispensasjon dersom noen komiteer trenger mer tid.

3 Forbundsstyret dispenserer fra NSFs lokale valgreglement punkt 2 andre avsnitt ved at 
fristen for nominasjonskomiteens kunngjøring av en redegjørelse om valgene, settes til 
utgangen av uke 50 i 2019. 

.

ENSTEMMIG VEDTATT

 


