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FRA: NFF Region Vest 

 

 

Sikre muligheter for at alle medlemmer kan stille som forbundslederkandidat 
– Konsekvenser for budsjett og evt. synlighet i lovverket 

 

Bakgrunn 
I januar 2023 går vi inn i en ny landsmøteperiode. I forkant av det skal vi ha valg av sentrale ledere i 
organisasjonen, deriblant valg av forbundsleder. NFF region Vest mener det er viktig at 
organisasjonens styrende dokumenter tydelig viser at det er tatt høyde for at landsmøtet kan velge 
en forbundsleder som ikke har bosted nær Oslo. Dette innbefatter at det også er tydelig i 
økonomiplanleggingen.   
 

Vurdering 
NFF region Vest mener det i NFFs lover må presiseres at det skal legges til rette for at valgbare 
medlemmer fra hele landet kan velges til forbundsledervervet.  
 

I rammebudsjettet bør det fremkomme hvordan man kan sette av penger til bosted og 
pendlerutgifter for en forbundsleder som har bopel utenfor Oslo-området. Dette er en sak som ikke 
gjelder kun for dette kommende budsjettet, men noe som må tas høyde for i budsjettene til alle 
hovedlandsmøtene. Man kan justere budsjettet utover i landsmøteperioden om forbundsleder som 
velges bor i Osloområdet, og man slipper disse kostnadene.   
 

For å ha et reelt demokrati og like muligheter for medlemmer i hele landet til å ta ledervervet i NFF, 
må det synliggjøres at organisasjonen tar høyde for dette. Det skal ikke være rom for tvil når 
valgkomiteen er på utkikk etter kandidater - det må klart komme frem når en forbundsleder har rett 
på dekket bolig i Oslo og dekning av hjemreiser. Det må i den forbindelse utarbeides kriterier for når 
denne rettigheten utløses. Kriteriene kan knyttes til f.eks. reisetid, avstand eller andre relevante 
forhold, slik at vi unngår tvil og evt. misbruk av en slik ordning.  
 
Det vil være svært uheldig om man kommer i en situasjon på landsmøtet der landsmøtet selv må 
finne penger for å dekke inn kostnader ved å velge en annen forbundsleder enn den valgkomiteen 
har innstilt. Derfor mener vi dette må tas tak i og tydeliggjøres før vi står i en situasjon der det er 
aktuelt.  
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FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at NFFs lover punkt 14.4 får ordlyden:  

Forbundsstyremedlemmenes funksjonstid er tre år og regnes fra det første årsskiftet etter 

hovedlandsmøtet. For styremedlemmer valgt ved suppleringsvalg regnes funksjonstiden fra valget og 

til og med 31.12. det år neste hovedlandsmøte avholdes. Forbundsleder kan ta gjenvalg i inntil to 

valgperioder. Det skal legges økonomisk til rette for at valgbare medlemmer fra hele landet kan 

velges til forbundsledervervet. 

I fremtidige rammebudsjetter til landsmøtet skal det synliggjøres hvordan man dekker inn 
kostnadene med å velge en forbundsleder som ikke bor i eller nær Oslo.   
Senest i 2024 skal retningslinjer for dekning av bolig og hjemreiser for forbundsleder forelegges 
Landsmøtet og vedtas der. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forslaget har budsjettmessige konsekvenser som estimeres til mellom 200.000 og 400.000 avhengig 

av hvor forbundsleder bor. I det foreslåtte rammebudsjettet er det ikke lagt inn midler til dette 

tiltaket.  

Det vil være nødvendig å innhente informasjon og erfaringer fra andre forbund. Det vil være 

nødvendig å etablere et tydelig regelverk for en eventuell pendlerbolig og dekking av reisekostnader. 

Sett i lys av sakene knyttet til pendlerbolig for Stortingspolitikere, anbefales det at disse reglene 

etableres før ordningen trer i kraft. Forbundsstyret støtter NFF region Vest sitt forslag om at det 

utarbeides retningslinjer for eventuell bruk av pendlerbolig og at dette legges frem for landsmøte 

senest 2024.  

Region Vest foreslår at det vurderes om det er behov for endringer i NFF lover for å sikre alle 

medlemmer mulighet til å stille som forbundslederkandidat. Lovutvalget foreslår et tillegg til lovene 

punkt 14.4 der det presiseres at det økonomisk legges til rette for at valgbare medlemmer fra hele 

landet kan velges til forbundsledervervet. Forbundsstyret støtter forslaget.  

 

Lovutvalgets kommentar:  

Det er et viktig demokratisk prinsipp at medlemmer fra hele landet kan stille som 

forbundslederkandidat.  

Lovutvalget foreslår at det vedtas et tillegg til lovene punkt 14.4 hvor det kommer fram at 

forbundsleder velges særskilt og kan ta gjenvalg inntil to ganger. Det bør da også presiseres at det 

økonomisk legges til rette for at valgbare medlemmer fra hele landet kan velges til 

forbundsledervervet. 

Lovutvalget støtter Forbundsstyret i at det må utarbeides retningslinjer for eventuell bruk av 

pendlerbolig. 
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Lovutvalget anbefaler at det vurderes å finne forutsigbare økonomiske løsninger for å sikre at det er 

økonomisk mulig å stille som forbundslederkandidat for medlemmer fra hele landet (for eksempel 

avsetninger til et fond/kjøp av leilighet eller lignende). 

 

 


