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FRA: NFF region Midt 
  
 
 
 

Forslag om endring av valgperiode sentrale verv 
 

Bakgrunn 
NFF region Midt fremmer forslag om å harmonisere valgperioder for alle sentrale verv.  
Vi foreslår at alle sentrale verv får en maksimal valgperiode på 3 perioder.  
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK FRA NFF REGION MIDT:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at alle sentrale verv i NFF får en maksimal valgperiode på 3 
perioder. Endringene innebærer ny ordlyd i NFFs lover punkt 14.3.:  
 
14.3 Forbundsstyremedlemmers funksjonstid.  
Forbundsstyremedlemmenes funksjonstid er tre år og regnes fra det første årsskiftet etter 
landsmøtet. For styremedlemmer valgt ved suppleringsvalg regnes funksjonstiden fra valget og til og 
med 31.12. det år neste ordinære landsmøte avholdes. Forbundsleder kan ta gjenvalg i inntil to 
valgperioder. 
 
Endres til:  
14.3 Forbundsstyremedlemmers funksjonstid. 
Forbundsstyremedlemmenes funksjonstid er tre år og regnes fra det første årsskiftet etter 
landsmøtet. For styremedlemmer valgt ved suppleringsvalg regnes funksjonstiden fra valget og til og 
med 31.12. det år neste ordinære landsmøte avholdes. Forbundsleder kan ta gjenvalg i inntil to 
valgperioder. Forbundsstyremedlemmene kan ta gjenvalg i inntil to valgperioder.  
  
18 Valgkomite 
19 Næringspolitisk råd 
20 Tariffpolitisk utvalg  
21 Fag- og utdanningspolitisk utvalg  
22 Lovutvalget  
23 Kontrollutvalget  
24 Rådet for fysioterapietikk  
25 Ankeutvalg for spesialistgodkjenning  
Alle får inn en setning om «kan ta gjenvalg i inntil to valgperioder». 
 
Det samme gjelder for leder av Faggruppelederforum som skal sitte i Forbundsstyret.  
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Forbundsstyrets kommentar:  
 
Valgkomiteen skal finne kandidater til totalt 58 verv:  
- 47 verv som skal velges av Landsmøtet 
- fem medlemmer til Næringspolitisk råd  
- seks som skal utnevnes av Forbundsstyret 
 
Ved innføring av regionmodellen i 2013 ble det vedtatt bestemmelse om at regionleder kan ta 
gjenvalg i to perioder. Dette samsvarte med bestemmelsen som gjaldt for forbundsleder.  

 
Forbundsstyret foreslo følgende for NFFs Landsmøte 2021 i sak 3.1: Regionledere og forbundsleder er 
på valg hvert 3. år, og sentral/regionale valgkomiteer innstiller kandidater. NFF har ingen 
begrensninger i valgperiode for andre tillitsverv i organisasjonen. I flertallet av høringssvarene er det 
støtte for å fjerne begrensning i antall valgperioder. 

 
Forslaget fra Forbundsstyret ble ikke vedtatt av Landsmøtet.  
 
NFF region Midt foreslår at det innføres begrensninger på antall valgperioder for alle sentrale verv 
for å harmonisere valgperioder. I forslaget fra Region Midt fremkommer det ikke om begrensingen 
gjelder for sentrale verv totalt sett, eller om det kun er knyttet til spesifikke verv. Forbundsstyret 
legger til grunn at avgrensingen i valgperioder gjelder hvert enkelt verv.  
 
Forslaget vil innebære en enhetlig praksis for antall valgperioder. Det vil kunne gjøre det enklere å 
stille som kandidat enn dersom motkandidat ikke er vervsinnehaver som har lang erfaring i vervet. En 
slik ordning vil også sikre utskiftinger i NFFs råd, utvalg og i Forbundsstyret.  
 
Valgkomiteen erfarer at det til dels er vanskelig å finne kandidater til alle verv i alle NFFs råd og 
utvalg. En begrensning i antall valgperioder vil kunne gjøre dette arbeidet mer utfordrende. 
Valgkomiteen er opptatt av å sikre en kombinasjon av kontinuitet og nye medlemmer når komiteen 
vurderer sammensetningen i råd/utvalg og Forbundsstyret. En avgrensing på tre valgperioder vil 
derfor kunne virke begrensende i Valgkomiteens arbeid.  
 

Forbundsstyrets vurdering:  
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra NFF region Midt. Forslaget kan innebære at råd/utvalg og 
Forbundsstyret kan miste verdifull kompetanse og engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre en 
innsats for NFF og medlemmene. Det kan være uheldig for organisasjonen å begrense denne 
dugnadsviljen blant NFFs medlemmer. Risikoen for å miste verdifull kompetanse anses som større 
enn at det ikke slipper nye krefter til. Erfaringsmessig har det vært utskifting av styremedlemmer og 
det har vært fremmet benkeforslag og motkandidater til flere verv. Landsmøtet står fritt til å velge 
den kandidaten de har mest tillit til, uavhengig av valgperiode. Forbundsstyret har tillit til at 
Valgkomiteen sikrer en god sammensetning av råd/utvalg og Forbundsstyret.  
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Avgrensingen i valgperioder for Forbundsleder og regionledere kan begrunnes i at dette er lønnede 
verv. Samtidig er det flere verv i organisasjonen som er delvis lønnede verv/honorerte verv 
(faggruppeledere og forslag om 40% frikjøp for leder I Næringspolitisk råd i sak 5.5).  
 
Forbundsstyret støtter forslaget om å harmonisere bestemmelser om valgperioder i NFFs lover og 
vedtekter, men Forbundsstyret foreslår at begrensingen i valgperioder fjernes i NFFs lover og 
vedtekter.   
 
FORSLAG TIL VEDTAK FRA FORBUNDSSTYRET: 
Begrensingen i antall valgperioder fjernes i NFFs lover punkt 14.3 Forbundsstyremedlemmers 
funksjonstid og i Vedtekter for regioner punkt 5.2 Valg av leder og styremedlemmer.  
 
 

Lovutvalgets kommentar: 
Lovutvalget diskuterte saken og ser at det kan være grunner for å skille mellom lønnede og ulønnede 
verv. Det kan være uheldig å begrense dugnadsviljen blant medlemmene. Det er også forskjell i 
graden av innflytelse mellom forskjellige verv. Lovutvalget støtter kommentarene fra valgkomiteen 
når det gjelder forslaget fra NFF region Midt. Harmonisering av lovene som prinsipp er ikke 
nødvendigvis hensiktsmessig overalt.  
 


