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FRA: NFFs faggrupper 
 
  
  
  
 

Forslag til endringer av NFFs lover punkt 30 Faggruppelederforum 
 
Bakgrunn 
Hovedlandsmøte 2019 vedtok at leder av Faggruppelederforum skulle være medlem i Forbundsstyret. 

Landsmøte 2021 vedtok endringer av NFFs lover punkt 30 slik at Sentral valgkomité innstiller blant 

faggruppelederne en representant og en vararepresentant til Forbundsstyret, og at disse velges av 

Hovedlandsmøtet. Faggruppene fremmer en sak for Hovedlandsmøtet om endringer av NFFs lover 

punkt 30. Faggruppelederforum, slik at faggrupperepresentanten og vararepresentanten i 

Forbundsstyret kan fortsette i vervet selv om de fratrer som leder av aktuell faggruppe i løpet av 

valgperioden for Forbundsstyret. Videre foreslår faggruppene endring av siste setning i punkt 30 slik at 

ikke antall møter i Faggruppelederforum må være fire i året.  

 

Faggruppelederforum er regulert i NFFs lover punkt 30: 
 
30 Faggruppeledeforum:  
Faggruppelederforum består av lederne i NFFs faggrupper. Faggruppelederforum konstituerer seg selv 
med leder og nestleder.  
 
Sentral valgkomité innstiller blant faggruppelederne en representant og en vararepresentant til 
Forbundsstyret, som velges av landsmøtet jf. punkt 13.4.2 nr. 5. Faggruppelederen som sitter i 
Forbundsstyret kan ikke møte som delegat for sin faggruppe på landsmøtene. Den aktuelle faggruppen 
representeres i stedet av sin nestleder på landsmøtene.  
 
30.1 Formål  
Faggruppelederforum skal være en møteplass for NFFs faggrupper for å koordinere aktiviteter mellom 
faggrupper, og sikre god kommunikasjon og informasjonsdeling. Gjennom forumet skal faggruppene 
kunne sette faglige spørsmål på agendaen i NFF og bidra til å styrke samarbeidet innad i NFF.  
 
30.2 Oppgaver  
Faggruppelederforum skal:  
• koordinere aktiviteter mellom faggrupper  
• sørge for informasjonsdeling  
• bidra til samarbeid innad i NFF  
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• diskutere saker av felles interesse.  
 
Forumet skal ha fire møter i året. 

 
Vurdering 
NFFs faggrupper har to års valgperioder. Dette samsvarer ikke med Forbundsstyrets valgperiode på tre 

år. Faggruppelederforum fremmet derfor for Landsmøte 2020 forslag til endring som innebar at leder av 

Faggruppelederforum kunne inneha vervet som leder av Faggruppelederforum og 

forbundsstyrerepresentant, selv om vedkommende fratrådte vervet som faggruppeleder. Dette ble ikke 

vedtatt.  

 

Lovutvalget kommenterte i saken til Landsmøte 2020 at det bør vurderes om valgperiodene for 

Forbundsstyret og faggruppene skulle harmoniseres. Faggruppene har vurdert dette som en svært 

omfattende endring som ikke anses som ønskelig. I NFFs lover punkt 30 fremgår det at representant og 

en vararepresentant til Forbundsstyret fra faggruppene velges av Hovedlandsmøtet 2022. 

Faggruppelederne har da allerede vært faggruppeleder i minst et snaut år. Det innebærer at 

vedkommende må velges som leder for fire år. Fireårige valgperioder vil kunne innebære at mange vil 

vegre seg for å påta seg vervet som faggruppeleder. Vi erfarer at flere faggrupper har utfordringer med 

å finne kandidater til ledervervet, og en ytterligere forlengelse av valgperioden vil kunne gjøre dette 

enda vanskeligere.  

 

Da saken var oppe til behandling i 2020 ble det også påpekt at det kunne være demokratisk 
problematisk at leder og nestleder av Faggruppelederforum ikke var faggruppeledere i hele 
forbundsstyreperioden. En slik ordning innebar at lederen av Faggruppelederforum ikke var valgt av 
medlemmene i en faggruppe, og ville dermed ikke ha demokratisk forankring i medlemsmassen. Med ny 
ordning vil faggruppenes representant og vararepresentant til Forbundsstyret velges av 
Hovedlandsmøtet. Det vil dermed være en annen demokratisk forankring enn det som var tilfelle i 2020. 
De som stiller til valg som representant og vararepresentant til Forbundsstyret må på valgtidspunktet 
være leder i en faggruppe. 
 

En endring av NFFs lover som innebærer at man kan være faggruppenes representant og 

vararepresentant i Forbundsstyret selv om man går av som leder i faggruppen, vil kunne bidra til å sikre 

kontinuitet i faggruppenes representasjon i Forbundsstyret. Det vil også kunne innebære at 

representanten og vararepresentanten har mer tid til forberedelse til styremøtene fordi man kun har ett 

verv. Samtidig vil man ikke lenger være like tett på faggruppenes hverdag. Dette kan kompenseres ved 

at faggruppenes representant og vararepresentant har møterett i Faggruppelederforum.  

Faggruppelederforum ønsker å presisere at foreslått endring åpner for en mulighet for å fortsette vervet 

i Forbundsstyret, men at det må være mulig å fratre vervet dersom man går av som faggruppeleder. I en 

slik situasjon vil regler som suppleringsvalg gjøres gjeldene.  
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Faggruppene foreslår videre endring av siste setning i punkt 30: Forumet skal ha fire møter i året. 
Faggruppene foreslår at dette endres til at Faggruppelederforum skal ha minimum fire møter i året. Med 
bedre muligheter for digitale møter anses det som lite hensiktsmessig å avgrense antall møter i NFFs 
lover. Faggruppene mener likevel det er hensiktsmessig at det er regulert et minimum antall møter for å 
sikre at disse møtene avholdes. Faggruppene opplever dette som en viktig arena for informasjonsdeling, 
koordinering og som felles diskusjonsarena, også med deltakere fra andre organisasjonsledd.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endringer av NFFs lover punkt 30 Faggruppelederforum: 

 
1. Tillegg til NFFs lover punkt 30, andre avsnitt:  

 
Representant og en vararepresentant til Forbundsstyret fratrer ikke vervet dersom de fratrer vervet som 

faggruppeleder. Dersom en slik situasjon oppstår, må forbundsstyrerepresentanten og 

vararepresentanten inneha medlemskap i aktuell faggruppe i hele valgperioden. Representanten og 

vararepresentanten til Forbundsstyret har møterett i Faggruppelederforum ut valgperioden. 

 

2. Endring av NFFs lover punkt 30 siste setning: Forumet skal ha minimum fire møter i året. 

 
 

Forbundsstyrets kommentar: 
Faggruppene foreslår at faggruppenes representant og vararepresentant i Forbundsstyret skal kunne 
inneha vervet selv om de fratrer som faggruppeleder. Landsmøtet 2019 vedtok at leder av 
Faggruppelederforum skal inngå som forbundsstyremedlem. Leder ble valg av og blant 
faggruppelederne. Dette er endret fra Hovedlandsmøtet 2022 hvor hovedlandsmøtet skal velge et 
medlem og varamedlem til Forbundsstyret fra faggruppene. Det innebærer at forbundsstyremedlemmet 
fra faggruppene har en annen demokratisk forankring enn tidligere, og det bidrar til at Forbundsstyrets 
sammensetning ikke endres i landsmøteperioden.  Forslaget fra faggruppene ivaretar at 
forbundsstyremedlemmet har møterett i Faggruppelederforum selv om vedkommende frater vervet 
som faggruppeleder. Dette vil kunne sikre at vedkommende holder seg oppdatert på saker som angår 
faggruppene.  
 
Faggruppene foreslår videre å endre siste setning i punkt 30 til minimum fire møter i året. Faggruppene 
har i 2021 og 2022 gjennomført kveldsmøter i forkant av Forbundsstyremøtene. Det har dermed vært 
avholdt vesentlig flere møter. Det er i NFFs lover ikke fastsatt antall møter for noen av NFFs 
organisasjonsledd, men det er derimot fastsatt at det skal avholdes ett til to ledermøter per år.  
Da Faggruppelederforum ble opprettet var det et ønske fra faggruppenes side å sikre mer systematisk 
samarbeid mellom faggruppene, samt at faggruppene fikk en tydeligere plass i organisasjonen. For å 
sikre dette ble det ansett som nødvendig å lovfeste antall møter.  
 
Vi har erfart at å lovfeste antall møter kan være uhensiktsmessig da dette henger nært sammen med 
budsjettet som NFFs landsmøter vedtar. Det anbefales derfor at setningen om antall møter strykes og at 
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det i rammebudsjettet og årlige budsjetter legges til rette for gjennomføring av møter i 
Faggruppelederforum.  
 
 

Lovutvalgets kommentar: 
Lovutvalget har ingen kommentar til saken.  


