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LOKALGRUPPER

Først - tusen takk for den fantastiske 

jobben dere gjør!

Lokalgrupper er viktig , bidrar med faglig 

engasjement og aktiviteter på grasrot 

nivå

Gir hovedstyrene god kunnskap om hva 

som skjer og påvirker utvikling av faget 

Faglige argumenter og eksempler inn i 

NSF og til andre samarbeidspartnere. 
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Faggruppene skal  vedtektene §5:

• Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling

• Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet

• Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert 
kunnskap

• Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av 
faggruppetilhørighet

• Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs 
fag‐ og helsepolitiske prioriteringer

• Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for 
sitt fagområde





Ny fylkesstruktur for lokale 

faggrupper etter landsmøtet i 2019
• Vedtekter

• Faggruppene er gjennom sine vedtekter (vedlegg 1) forpliktet til å følge NSFs formål og 

prinsipper. Dette inkluderer også prinsipp om organisering av NSF. 

• § 3 Formål Faggruppen er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av 

NSFs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.

• Videre har faggruppene forpliktet seg til å følge NSFs lokale struktur ved § 7 i faggruppenes 

vedtekter: 

• § 7 Lokale faggrupper kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av 

lokale faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd).



Lokale faggrupper oppfordres til å danne nettverk på tvers i fylket som best mulig 
styrker lokalt faglig engasjement innen sitt fagfelt. Se mulighetene for dere.

• Nettverk kan være: 

• Lokale nettverk tilknyttet sykehus. 

• Lokale nettverk tilknyttet kommunestruktur.

• Lokale nettverk etter befolkningstetthet. 

• Det anbefales å danne et lokalgruppestyre med medlemmer tilknyttet ulike nettverk innad i 

fylket, på den måten kan lokalgruppestyret best ivareta lokal aktivitet. 



[Styret] anbefaler generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

• Generalforsamlingen orienteres om Fylkesmodellen som modell for fremtidig organisering av 

fylkesleddet i NSFs faggrupper. Den nye organiseringen trer tentativt i kraft fra 1.4.2022. 

• [Generalforsamlingen vedtar at faggruppestyret i samarbeid med lokale faggruppestyrer inndeler 

faglig aktivitet fylkesvis og eventuelt i mindre nettverk for å opprettholde lokalt 

faggruppeengasjement.] 

• [Generalforsamlingen vedtar at det er en lokalgruppeleder og en nestleder i hvert av de 11 

fylkene, med unntak av Viken og Troms og Finnmark. Viken og Troms og Finnmark har på 

grunn av størrelsen en leder og to likestilte nestledere.]

• Utviklingsprosjektet skal gi anbefalinger til styret i juni



Fylkesstruktur i NSF – prosjekt 2022

• Forbundsstyret besluttet i mars at det settes ned en arbeidsgruppe fra april som skal se på 

om vi skal foreslå vedtektsendring i neste landsmøte knyttet til at NSF følger nasjonal 

fylkesstruktur, eller om vi skal følge vedtektene og endre struktur igjen (fra 11 til 15). 

• Store forandringer kan skape uro og merarbeid, spesielt ved så hyppige endringer. Hva er det 

beste for ulike ledd i org, eks faggruppeledere, tillitsvalgte. 

• Lena (Troms og Finnmark) og Linda (Viken) skal delta fra fylkene i prosjektet. Fra faggruppene 

stiller Espen (SPoR) på vegne av faggruppene. Han har tidligere erfaring fra OU-prosjektet på 

vegne av alle faggruppene og kjenner problematikken i lokale faggrupper godt. 

• Det innebærer forslag om å vente mht Viken, Telemark-Vestfold, Troms-Finnmark



Hovedpunkter for faggruppene og sammenslåing av fylker pr nå

• De lokalgruppene hvor det ikke er endringer i fylkessammensetningen etter 

ny regjering, kan starte prosessen med sammenslåing. 

• Ang. økonomi: Lokalgruppenes midler blir sammenslått, men det lokale styre 

kan allokere midler til aktiviteter/etc. innad i sin lokalgruppe. Dersom man vil 

slå sammen lokale faggrupper og trenger mer bistand ta kontakt med 

koordinator SF v Kristine eller leder Mette. 



Fylker som ikke kommer til å oppløses: Agder, Innlandet, Vestland og 
Trøndelag. 

• Sentralt Fagforum og økonomiavd har konkludert med at vi bør legge til rette 
for sammenslåing for de som ønsker det. Lenge å vente til neste landsmøte for 
de fylkene der fylkesoppløsning ikke er aktuelt.

• Barnesykepleierne og Intensiv har gjennomført prosessen med å slå sammen 
sine lokalgrupper. Faggrupper som vil slå sammen ta kontakt Simen Nordlie 
Kristensen, simen.kristensen@nsf.no, via faggruppeleder når dere er blitt 
enige om sammenslåing eller har spm

mailto:simen.kristensen@nsf.no


Faggruppeleder kan søke Sentralt fagforum om midler til 

sammenslåing av lokalgrupper v Mette.donasen@nsf.no

Gi økonomisk mulighet til 

fysiske møter for de lokale 

faggrupper som ønsker slå 

seg sammen jmf LM 19 

vedtaket.  Dekke reise og 

opphold.

Opprettholde lokalt 

engasjement og 

sammenslåing av 

lokalgrupper til ny 

fylkesstruktur.

mailto:Mette.donasen@nsf.no


“Ettersom det var rodde han gjorde, såg han heile tida 

det han reiste ifrå”
Tarjei Vesaas (1897-1970)



• Et lag , faget i front

• Lykke til tak for meg


