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Sak til LM 2015 fra Oppland fylke.  Økt politisk ressurs i fylkene 

Bakgrunn for saken burde være godt kjent og vi i Oppland vil her ta utgangspunkt i våre erfaringer 

som et av prosjektfylkene og hvilke konsekvenser vi mener dette må få i organisasjonen. 

 

Følgende mandat var lagt til grunn når fylkene søkte: 

• Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå 

• Nestleder skal IKKE delta på møter i vedtektsfestede organer/ arena 

• Nestleder skal IKKE ha administrative oppgaver eller ha daglig ledelse av kontoret 

• Fylket må i sin årlige handlingsplan ha en beskrivelse av nestleders ansvar/ oppgaver og mål 

  

3 fylker ble valgt ut: Nordland, Oppland og Rogaland. Gjennom prosjektperioden falt først Nordland 

ut – i og med at nestleder der gikk over i ny jobb, og fra midten av mars 2015 gikk også Oppland ut – i 

og med nestleder ble valgt til fylkesleder. Det betyr at fra midten av mars og ut prosjektperioden så 

er det kun Rogaland som drifter med nestleder.  

 Vi så underveis i prosjektet at mandatet slik det var utformet, gav oss til dels store utfordringer, da 

spesielt når det kom til å inkludere nestlederne i organisasjonen. Mandatet var stramt, og etter vår 

mening ikke tilpasset det å understøtte fylkesleder politisk.  

De ulike fylkene har valgt ulike strategier, avhengig av søknadene som ble sendt. Effekten, som vi i 

Oppland ser det, har frikjøpt nestleder medført til: 

• Økt deltakelse fra FL og nestleder(politisk valgte)på medlemsmøte, og økt tilbud fra FK til 

deltagelse ute i HTV områdene 
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• Bedre veilederrolle i handlingsplanarbeid, økt andel innleverte og godkjente handlingsplaner. 

• Økt kontakt med naturlige samarbeidspartnere 

• Økt deltagelse i IA-rådet, som også ga økt kontakt med naturlige samarbeidspartnere. 

• Dette har også ført til større engasjement hos HTV på IA området. 

 

Ikke minst har prosjektet avdekket flaskehalser for optimal utnyttelse av nestleder funksjonen: 

• Et sterkt avgrenset mandat, fra et prosjektfylkes synspunkt så kan det se ut til at man var 

mest opptatt av hva man ikke skulle gjøre, enn å se muligheter. 

• Alle prosjektfylkene opplever at mangel på frikjøpt tid hos HTV vanskeliggjør prioritering av 

politisk arbeid for organisasjonen – dette på tross av at det er uttrykt både fra 

forbundsledelse og fylkesleder, at man bør - og må prioritere dette. 

• Organisering innad i NSF (vi mangler organisasjonspolitikere – se punkt over) 

• Vi opplever at mange HTV trenger opplæring og bistand for i større grad å utføre strategisk 

politisk arbeid. 

 

Hva nå: 

• Vi ser at fylkene er ulike, med ulikt behov for ressurser. 

– Omgjøring av TVO (tillitsvalgtopplæring) har vist at behovet for å ivareta den delen 

av arbeidet øker behovet for rådgiverressurser. 

– Vår erfaring er at det er behov for frigjøring av ressurser ift politisk aktivitet i 

fylkene 

• Hvordan løse dette? 

– 19 frikjøpte nestledere? 

–  KOR – FK (Rådgivere og andre typer ressurser?) 

– Fylkesstyrene gis midler til disposisjon for å frikjøpe HTV/TV i perioder som 

organisasjonsTV?  

 

Vi fremmer følgende forslag for landsmøte: 

1. Frikjøp av nestleder i 19 fylker? 

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt): 

a. Fylkesstyrets leder og nestleder er i heltidsverv lønnet av NSF 

b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret 

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt) 

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, nestleder og ansatte …. osv 

 

2. Fylker tilføres midler, etter søknad, slik at fylke som har et særlig behov kan frikjøpe 

nestleder på full tid? 

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt): 

a. Fylkesstyrets leder og nestleder (der denne etter søknad er frikjøpt) er i 

heltidsverv lønnet av NSF 



 

 

b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret 

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt) 

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, (nestleder der denne er frikjøpt) og 

ansatte …. osv 

 

 

3. Fylke med medlemmer over 7000 får frikjøp av nestleder?  

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt): 

a. Fylkesstyrets leder og nestleder i fylke med mer en 7000 medlemmer) er i 

heltidsverv lønnet av NSF 

b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret 

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt) 

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, nestleder (der denne er frikjøpt) og 

ansatte …. osv 

 

4. Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, etter søknad, i perioder som 

organisasjons TV, med inntil 300 000 årlig? Det utarbeides kriterier for frikjøpet. 

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyrets mandat, nytt pkt 10 (nytt forslag i rødt) 

o 10. Kan frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, i henholdt til oppsatte kriterier, i 

perioder som organisasjonstillitsvalgte.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingunn Holtklimpen 

Fylkesleder 
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