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Forslag til tillegg til NFFs lover punkt 14.8 Forbundsleder – samarbeid med 

regionlederne 

Bakgrunn 
Etter landsmøte 2021 er det gjort endringer som medfører at ikke alle regionledere sitter i 
Forbundsstyret. Regionledere er medlemmenes topp tillitsvalgte regionalt og er frikjøpt på fulltid. 
Forbundsleder og regionledere skal i henhold til NFFs lover punkt 14.8 ivareta forbundets 
fagpolitiske, helsepolitiske og interessepolitiske målsettinger overfor sentrale og lokale myndigheter.  

Det vil nå bli et behov for å sørge for et godt samarbeid, involvering og dialog også mellom 
forbundsleder og regionledere som til daglig sørger for det politiske arbeidet i NFF.  

Vi ønsker derfor å fremme en sak for Landsmøtet som tydeliggjør at forbundsleder har ansvar for 
samhandling og koordinering med regionlederne. NFF har behov for en samkjørt og god politisk 
ledelse. Det er forbundsleder som er den øverst valgte politiske leder, og vi mener at det er 
forbundsleder som dermed har det overordnede ansvaret for at et slik samarbeid finner sted.  

Region Osloområdet foreslår derfor følgende tillegg til NFFs lover punkt 14.8:  

Forbundsleder har ansvar for å ivareta samarbeid, involvering og kommunikasjon med regionlederne.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende tillegg til NFFs lover punkt 14.8 Forbundsleder:  
 
Forbundsleder har ansvar for å ivareta samarbeid, involvering og kommunikasjon med regionlederne.  

 

Lovutvalgets kommentar: 
Lovutvalget har ingen kommentar til saken.  

 

Forbundsstyrets kommentar: 
I NFFs lover er koordineringen mellom faggruppene regulert i punkt 30 Faggruppelederforum. 
Koordineringen mellom regionledere og forbundsleder er ikke regulert i like stor grad. NFFs lover 
punkt 14.8 regulerer at forbundsleder og regionledere skal ivareta NFFs fagpolitiske, helsepolitiske og 
interessepolitiske målsettinger overfor myndighetene nasjonalt og lokalt. Det vil være naturlig at 
dette arbeidet blir koordinert.  
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Forbundsstyret ser behovet for at kommunikasjon og politisk påvirkningsarbeid mot nasjonale, 

regionale og lokale myndigheter er koordinert og i samsvar med overordnede målsettinger, 

prioriteringer og handlingsplaner. Ansvaret for koordineringen bør reguleres gjennom 

styringsmodellen med tydelige rollebeskrivelser for regionledere og forbundsleder. Rollebeskrivelser 

bør være dynamiske og oppdateres regelmessig.  Det bør også beskrives faste samhandlingspunkter 

som f.eks møter. Ansvaret bør ligge til forbundsleder. 

Forbundsleder støtter forslag til vedtak fra NFF region Osloområdet.  

 


