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Innsendt fra NJFFs Forbundsstyre
Årlige landsmøter

Forslag til landsmøtevedtak:
NJFF skal endre landsmøteperioden fra treårig til årlige landsmøter. Det kommende
forbundsstyret gis i oppdrag å forberede nødvendige vedtektsendringer for behandling på
neste landsmøte.

Begrunnelse:
NJFFs regionutvalg, som avga innstilling høsten 2017, foreslo at NJFF skal gå over til årlige
landsmøter. Dersom landsmøtet tilslutter seg forslag til forbundsstyrets vedtak i sak 8 vil
neste landsmøte avvikles i 2020. I det følgende vil forbundsstyret gjennomgå konsekvensene
av dette forslaget. Spørsmålet om årlige landsmøter er relevant i sammenheng med det
videre arbeid med regionreformen, men er også uavhengig av dette. Dagens
organisasjonsmodell har et uavklart ansvarsforhold mellom forbundsstyret og
representantskapet, hvor forbundsstyret står ansvarlig overfor landsmøtet, mens
representantskapet formelt skal godkjenne, budsjett, regnskap og beretning hvert år.
Dagens ordning – deltakere, arrangement og økonomi
NJFF har siden 1991 hatt landsmøter hvert 3. år. Landsmøtet er organisasjonens høyeste
myndighet og består av 150 representanter valgt på fylkeslagets årsmøte, fordelt ut fra
medlemstall i fylkene. I tillegg kommer bl.a. fylkeslederne (representantskapet) og
forbundsstyret, inviterte gjester, den administrative ledelsen, fylkessekretærene,
informasjonsmedarbeider, redaksjonen og en stab med ansvar for det praktiske
arrangementet. Samlet involverer landsmøtet dermed rundt 250 personer.
Landsmøtet beslutter vedtekter, velger forbundsstyret for 3 år, vedtar organisasjonens
handlingsprogram og annen politikk. I landsmøteperioden har et representantskap
bestående av fylkeslederne (med én stemme hver), myndighet til å vedta
budsjett/arbeidsprogram og godkjenne regnskap og beretning fremlagt av forbundsstyret.
Forslag som skal behandles av landsmøtet må sendes inn minimum 5 måneder før møtet.
Både foreninger, fylkeslag og forbundsstyret har forslagsrett. Forbundsstyret vurderer og
innstiller på innkomne forslag og kan i tillegg fremme egne forslag senest 2 måneder før
møtet. Valgkomiteens innstilling sendes normalt ut i god tid før møtet.
Arrangementet går over tre dager, med møtestart fredag ettermiddag og møteslutt søndag
ettermiddag. Fredagen holdes en enklere middag, lørdag er det festmiddag og

underholdning. I 2015 ble det tatt i bruk elektronisk avstemning ved valgene, som bidro til
tidsbesparelse. Mange fylkesdelegasjoner holder egne delegasjonsmøter i forkant av
landsmøtet.
Delegasjonene til landsmøtet dekker selv reise og opphold for delegater. Forbundet har
dekket opphold, men ikke reise for fylkessekretærene. Forbundet sentralt bekoster
deltakelse for forbundsstyret, RS og ansatte. Forbundet dekker også banketten lørdag.
Landsmøtet 2015 belastet det sentrale regnskapet med i overkant av MNOK 1. I tillegg kan
reiseutgifter for delegatene anslås til kr 465 000,- og opphold, kr 510 000,-. De totale
kostnadene ble dermed ca MNOK 2.
Forbundsstyrets argumentasjon
Forbundsstyret foreslår årlige landsmøter med 75 delegater pluss forbundsstyret. Blant
argumentene er:
• Vil overflødiggjøre dagens representantskap og gi en ryddigere organisasjon
• Landsmøtet får mer demokratisk representasjon enn representantskapet
• Økt ansvarliggjøring av styret; de er ikke egentlig ansvarlig overfor
representantskapet
• Bredere involvering av foreninger i saker organisasjonen arbeider med
• Større politisk dynamikk i organisasjonen ved at aktuelle saker raskere kan behandles
av det øverste organet
• Det foreslås å legge landsmøtet til april/mai av hensyn til godkjenning av regnskap
mm.
Økonomiske og praktiske rammer for årlige landsmøter
Forbundsstyret foreslår utgangspunkt i 75 valgte delegater. I tillegg kommer
forbundsstyret og forbundets ledergruppe, samt teknisk/administrativt personell. Det
skulle tilsi omkring 100 personer.
Dersom det legges til grunn at saksmengden blir noe mindre, kan møtene holdes over
to dager. Som et eksempel koster en lunch til lunch konferanse på Gardermoen Airport
hotell rundt NOK 2.000, eksklusiv drikke til maten, som gir en kostnad på NOK 200.000 for
mat, møterom og overnatting. I tillegg kommer evt. ekstra kostnader for bankett,
underholdning m.m. anslagsvis NOK 150 000,-. Dette innebærer at tre årlige landsmøter over
en treårsperiode om lag vil koste det samme som et av dagens landsmøter. I tillegg kommer
reiseutgifter for forbundet sentralt og delegatene. Erfaringsmessig har dette utgjort om lag
NOK 300.000.
Representasjon og forslagsrett på årlige landsmøter
Delegatene kan ved årlige landsmøter velges som nå på fylkesårsmøtene, fordeling etter
antall medlemmer kan også fortsette uendret, men ut fra en annen ramme.
For å redusere den sentrale saksbehandling knyttet til årsmøteforslag, kan det vurderes en
ordning hvor forslagsretten begrenses til fylkesårsmøtene. Dette vil også kunne bidra til å gi

fylkesårsmøtene en mer fremtredende plass i organisasjonsdemokratiet, og gjøre det mer
relevant og interessant å delta.
Endring i landsmøtets oppgaver
For å sikre kontinuitet i styrende organer bør styremedlemmer velges for 2 eller 3 år av
gangen. Det bør innføres en rullering, som sikrer at ikke alle er på valg samtidig.
Landsmøtet vedtar etter gjeldende ordning et Handlingsprogram for tre år, de årlige
arbeidsprogrammene foreslås av forbundsstyret og vedtas av representantskapet. I tillegg
kan landsmøtet fatte resolusjoner, andre politiske eller organisatoriske beslutninger etter
innsendte forslag fra alle organisasjonsledd.
Ved overgang til årlige møter kan handlingsprogrammet fortsatt gjelde for flere år av
gangen, men et landsmøte vil alltid stå fritt til å gjøre endringer. Budsjett og arbeidsprogram
vil vedtas av hvert landsmøte som styringssignaler til forbundsstyret, og regnskapet
godkjennes.
Med et landsmøte om våren, vil det være en utfordring at budsjett og arbeidsprogram ikke
vil bli vedtatt før langt ute i året, eventuelt lang tid i forveien dersom det skal gjelde for året
etter. Det kan som et alternativ søkes om avvikende regnskapsår for den sentrale
organisasjonen.

