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Nestledere i fylkesstyrene på frikjøpt tid — oppfolging av LM-sak 10/2011

Bakgrunn for saken:
Landsmøtets behandling av sak 10, Endringer i NSF’s vedtekter § 48, fylkesorganisasjonen —

nestleder i fylkesstyret på frikjøp, førte til at det ble fattet vedtak om å gjennomføre et prosjekt med
frikjøp av nestleder i fylkesstyrene i tre fylker. Forbundsstyret ble gift i oppgave å utpeke fylkene som
skal delta i prosjektet (vedlegg 1). I denne sammenheng har forbundsstyret etablert en arbeidsgruppe
som er gitt i oppdrag å gjennomføre en prosess som ender opp med sak til forbundsstyret med forslag
på hvilke tre fylker som skal delta i prosjektet. Arbeidsgruppen har bestått av Knut Jørgen Rotabakk,
Oddgeir Lunde, Ragnhild Hegg, Harald Jesnes og Solveig K. Bratseth (leder). Gruppen har hatt tre
møter.

Fylkene er oppfordret til å søke om å få delta i prosjektet og få frikjøpt nestleder fram til landsmøtet
2015 (vedlegg 2). Tolv fylkesstyrer har levert søknad om å få delta i prosjektet (vedlegg 3), seks har
behandlet spørsmålet og vedtatt at de ikke vil delta (vedlegg 4), mens ett fylke ikke har sendt
tilbakemelding på henvendelsen, I arbeidet med å innstille tre fylker til prosjektdeltakelse har
arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i følgende utvalgskriterier:

- Søknaden må ta hensyn til at det er fokus på å styrke det politiske arbeidet som forutsatt i LM
- saken.

- Søknaden må være innrettet mot innsatsområder, jf landsmøtevedtatte saker.
- Merverdien som foreslås i den enkelte søknad må være faktorer som er målbare.
- Fylkene som skal delta må ha potensiale for medlemsverving.
- Fylkenes struktur og antall ansatte må synliggjøre behov for frikjøpt nestleder. Herunder:

o Antall HTV - områder
o Antall medlemmer
o Geografi
o Tariffområder

(Vedlegg 5).
- Søknadene må vurderes opp mot ansvar for:

o Sentrale funksjoner
• Ivaretakelse av yrkesskade.
• Videregående opplæring (forhandlingskurs)

o Regional koordinering.
- Det bør velges fylker som har ulik størrelse og kompleksitet.

Arbeidsgruppen gjorde sin innstilling i møte 8. august. Arbeidsgruppen velger å innstille Rogaland,
Oppland og Nordland til deltakelse i prosjektet med frikjøp av nestledere. Rogaland og Oppland scorer
godt på alle utvalgskriterier. Søknaden fra Nordland tilfredsstiller ikke kriteriene like godt.
Arbeidsgruppen velger likevel å innstille fylket fordi det har utfordringer knyttet til geografi og antall
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HTV-områder som gjør at frikjøp av nestleder vil gi økte muligheter for deltakelse i politiske prosesser
slik at NSFs politikk kan synliggjøres i fylket. Ut fra en totalvurdering velger arbeidsgruppen derfor å
innstille også Nordland.

Forslag til vedtak:
1. Rogaland, Oppland og Nordland fylker skal delta i prosjektet med frikjøp av nestledere.
2. Det må utarbeides mandat og evalueringskriterier for prosjektet som vedtas av forbundsstyret.

Saken legges fram i oktobermøtet.

Med vennlig hilsen

01aug Flø Brekke (s) Harald Jesn
Generalsekretær Forhandlingssjef

Vedlegg 1: Vedtak i sak 10 landsmøtet 2011: Endringer i NSFs vedtekter § 4B, fylkesorganisasjonen
— nestleder i fylkesstyret på frikjøp.
Vedlegg 2: Brev til fylkesstyrene - Oppfølging av sak 10 fra landsmøtet 2011.
Vedlegg 3: Sammenstilling av søknader om frikjøp av nestleder.
Vedlegg 4: Vedtak i fylkesstyrene — som ikke søker om frikjøp av nestleder.
Vedlegg 5: Fylkenes struktur og antall ansatte.



Vedlegg i

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte
7.-il. november2011

Vedtak

Sak 10: Endring i NSFs vedtekter § 4 B, fylkesorganisasjonen —

nestleder i fylkesstyret på frikjop

1. Endring i NSF sine vedtekter § 4B, tylkesorganisasjonen, nestleiar i fylkesstyret
på frikjøp vert teke opp som sak på LM 2015.

2. Det skal gjennomførast eit prosjekt med frikjøp av nestleiar i fylkesstyra ved 3
fylke. Føremålet med prosjektet er å styrke NSF politisk i fylka. Forbundsstyret
peikar ut dei tylka som skal delta i prosjektet.

— Prosjektet gjennomførastfrå 1 oktober 2012 til LM 2015
— Prosjektet skal evaluerast innan 1 april 2015
— Prosjektet skal leggast fram for LM i 2015 med forslag til konkrete tiltak
for vidare styrking av politisk arbeid i tylka.

3. De forslag til vedtak som ikke vedtas i saken, oversendes som innspill til den
evalueringen som skal gjennomføres i forbindelse med prøveordningen.

Vedtatt.
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Til fylkesstyrene

Oslo 30.05.2012

Oppfolging av sak 10 fra landsmøtet 2011.

Sak 10: Endring i NSFs vedtekter § 4 B, fylkesorganisasjonen — nestleder i
fylkesstyret på frikjop

1. Endring i NSFs vedtekter § 4B, fylkesorganisasjonen, nestleder i fylkesstyret på frikjøp
tas opp som sak på LM 2015.

2. Det skal gjennomføres et prosjekt med frikjøp av nestleiar i fylkesstyra ved 3 fylker.
Formålet med prosjektet er å styrke NSF politisk i fylkene. Forbundsstyret peker ut de
fylka som skal delta i prosjektet.

— Prosjektet gjennomføres f rå 1 oktober 2012 til LM 2015
— Prosjektet skal evalueres innen 1 april 2015
— Prosjektet skal legges fram for LM i 2015 med forslag til konkrete tiltak for videre

styrking av politisk arbeid i fylkene.

De forslag til vedtak som ikke vedtas i saken, oversendes som innspill til den evalueringen som
skal gjennomføres i forbindelse med prøveordningen

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å utrede prosess og innhold for oppfølging av
sak 10 fra Landsmøtet 2011.

Arbeidsgruppa består av:
Solveig Kopperstad Bratseth — nestleder
Harald Jesnes — konst. generalsekretær
Ragnhild Hegg — fylkesleder Akershus
Oddgeir Lunde — fylkesleder Sogn og Fjordane
Knut Jørgen Rotabakk — fylkesleder Sør-Trøndelag
Marianne Brun — Seniorrådgiver HR — sekretær for arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa har utarbeidet forslag til kriterier for nestleders oppgaver, søkeprosessen,
tidsplan, utvalgskriterier og standardisert søknadsskjema.

På bakgrunn av arbeidsgruppas innstilling har Forbundsstyret fattet vedtak om prosess for
prosjektet.

Sokeprosess:
• Alle fylkene gis mulighet for å søke om frikjøp av nestleder på bakgrunn av de skisserte

kriteriene for nestleders oppgaver
• Det skal søkes via et standardisert søknadsskjema
• Alle fylker må behandle sak om søknad om frikjøp av nestleder i løpet av juni

Saken skal behandles uansett om fylket ønsker å søke eller ikke
• På bakgrunn av innstilling fra arbeidsgruppa vil Forbundsstyret i august fatt e vedtak om

hvilke fylker som skal delta i prosjektet.

Kriterier for nestleders oppgaver:
• Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå
• Nestleder skal Ikke delta på møter i vedtektsfestede organer I arenaer
• Nestleder skal ikke ha administrative oppgaver eller ha daglig ledelse av kontoret
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• Fylket må i sin årlige handlingspian ha en beskrivelse av nestleders ansvars/oppgaver
og mål

Rammebetingelser for nestleder:
• Hovedarbeidssted for nestleder skal være fylkeskontoret — det må legges til rette for

bolig i aktuelle situasjoner

Evaluering:
• Evalueringskriterier vil utarbeides på bakgrunn av innsendte søknader.
• Det presiseres at tiltak i størst mulig grad må være målbare.

Soknadsfrist 3016-2012

Med vennlig hilsen

Ôo&etqt’ &a&L’
Solveig Kop~rstad Bratseth Harald Jesnes
Nestleder konst. generalsekretær
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SØKNADER PÅ FRIKJØP AV NESTLEDER

Kriterier for nestleders oppgaver:

• Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå

• Nestleder skal Ikke delta på møter i vedtektsfestede organer I arenaer

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

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

Vedlagt følger søknad fra:

• Oslo

• Hedmark

• Buskerud

• Telemark

• Oppland

• Aust-Agder

• Østfold

• Nord-Trøndelag

• Nordland

• Rogaland

• Vestfold

• Troms



Vedlegg 3

18.07.2012
Hilde Ramse Berntsen
Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt Beskriv hvordan dette vil Hvilken merverdi skal dette gi Annet

innhold for styrke NSF politisk i fylket: sett i forhold til dagens
nestlederfunksjonen situasjon:

Oslo NSF Oslo vedtok på En nestleder på frikjøp vil En nestleder på frikjøpt tid - At medlemmene
tylkesstyremøte den 8.juni 2012 etter fylkesstyret i Oslo sin vil kunne gjøre NSF mer opplever at vi er
a søke om frikjøp av nestleder mening kunne gi en bedre synlige på den politiske synlige i større grad

fordeling av belastning, da arenaen og ovenfor enn i dag.
fylkesleder i dag har en medlemmene. En nestleder

- AtNSFerenmeget stor arbeidsmengde. vil også frigi ressurser til å
Oslo er som kjent det fylket kunne være mer pro-aktive organisasjon som
med størst medlemsmasse, ovenfor media. arbeidsgiver ikke kan
mange ulike tariffområder, unngå å hensynta.
Oslo Kommune med - At NSF er en
parlamentarisme i tillegg til organisasjon som er
stort personal- og

med å setterbudsjettansvar. Ved frikjøp
av nestleder vil det være dagsorden for den
mulig å gjøre en fordeling helsepolitiske
av oppgaver som avlaster debatten i Oslo.
fylkesleder og som gir
større politisk
handlingsrom. Fylkesstyret
ønsker å påpeke at
rollefordelingen mellom
nestleder og leder bør
tilpasses noe efter
bakgrunn og kompetanse.
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“Fylkesstyret
i Hedmark
vedtar at vi
sender
søknad om
frikjøp av
nestleder.
Søknaden
formuleres
av leder og
nestleder på
bakgrunn av
tidligere
innspill og
dagens
diskusjon.
Ferdig
formulert
søknad
sendes
fylkesstyrets
medlemmer
pr. mail for
godkjenning.”

Skrive debattinnlegg og
uttalelser,
pressemeldinger med
mer. Kommentarer til
aktuelle saker gis i
hovedsak av fylkesleder.
Være kontakt og
inspirator for
faggruppelederne, bidra
til koordinering mellom
faggrupper og
fylkesorganisasjo nen.
Nestleder skal også bidra
til å koordinere
faggruppenes aktiviteter
opp mot NSFs politikk.
Tettere kontakt med de
HTV/TV i kommuner og
sykehus.
Vi kan være mer på
tilbudssiden i forhold til å
delta på medlemsmøter.
Tilstedeværelse ved
styremøter i Sykehuset
Innlandet.
Være tilstede ved viktige
avgjørelser i

Flere mediainnslag knyttet til
lokale saker og nasjonale saker:
synliggjøring.
Vi har slitt med å få kontinuitet i
samhandling med faggruppene.
Vi ønsker å få til dette på en
bedre måte, så vi blir flere
lagspillere. Vi trenger større
bredde i fagkunnskapen. Vi
trenger flere å spille på for å
kunne underbygge den lokale
NSF- politikken med faglige
argumenter.
De tillitsvalgte vil få bedre og
tettere politisk skolering.
Vi vil få bredere kontakt med
medlemsmassen.
Vil skaffe oss bedre oversikt
over sykehusets aktiviteter og
utfordringer.
Vil skaffe oss oversikt over den
enkelte kommunes aktiviteter
og utfordringer.
Viser at de tillitsvalgte sjelden
er tilstede der hvor avgjørelser
tas. Hvis vi går sammen med
dem ,vil dette kunne bedres.

Vi vil få betydelig flere mediainnslag
enn vi har i dag. Vi ser at vi “taper” i
media i forhold til andre fylker som
har større bemanning enn vi har, og
ikke minst sammenlignet med de
som har vært tatt ut i konflikt. Vi
mener at den synligheten vil gi seg
utslag i økt medlemstilfredshet, i
rekruttering av medlemmer og økt
kunnskap hos medlemmene om
NSF5 politikk. Her kan vi bruke de
tallene som allerede finnes i daglig
telling. Vi mener også at vi med mer
synlighet i media, vil vii større grad
bli tatt i betraktning som en
samfunnsaktør å regne med. Vi vil bli
oftere kontaktet.

Tettere samarbeid med faggrupper
vil bedre kvaliteten på leserinnlegg,
med bredere faglig underbygging.
Det vil styrke faggruppenes posisjon,
innad i NSF og utad blant
medlemmer og avislesere. Det vil gi
større faglig autoritet.
Våre hovedtillitsvalgte er de viktigste
aktørene i forhold til NSF5 politikk. Vi

Hedmark er et forholdsvis lite
fylke da det gjelder medlemstall,
men vi er store i utstrekning. Vi
har 22 kommuner, somatisk
sykehus lokalisert på fire
geografiske steder i Hedmark, 7
FTV/DVT i Spekter og 22 i KS. Vi
deler Sykehuset Innlandet med
Oppland. Psykisk helsevern har
42 inngangsdører i Hedmark og
Oppland. Der har vi felles
divisjonstillitsvalgte og felles
foretakstillitsvalgt for
spesialisthelsetjenesten i begge
fylker.
Dette er en kompleks struktur,
også krevende politisk da vi er i
stadige omorganiseringer og
økonomiske omveltninger.
I Hedmark har vi fylkesleder med
lang erfaring som ser store
muligheter i hvordan vi kan styrke
NSFs politikk og benytte ressurser
til organisasjonens beste.
Fylkesleder har et stort nettverk,
både faglig og politisk, som ved
mer disponibel tid kan komme

Hedmark

Søker Vedtak fra Beskrivelse av tenkt Beskriv hvordan dette vil styrke Hvilken merverdi skal dette gi sett i Annet
fylkesstyret innhold for NSF politisk i fylket: forhold til dagens situasjon:

nestlederfunksjonen
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kommunestyrer.
Tilstedeværelse på åpne
møter/debatter.

Vi vil kunne dekke et større
geografisk område, f. eks i
valgkamper.

erfarer stadig at
argumentasjonsstyrken til HTV er for
dårlig. Det mener vi kan bedres med
tettere kontakt og at vi gjennom det
vil oppnå bedre lokale resultater. Vi
har for tiden HTV i alle kommuner,
men det er ikke alle vi har god
kontakt med. Vi har en håndfull
kommuner som vi burde ha fulgt opp
mye tettere, da vi aldri er helt sikre
på at medlemmene får det tilbudet
de fortjener.
Hedmark er et fylke med tradisjonelt
sterk organisasjonstilknytning. Dette
betyr at andre organisasjoner også
rekrutterer bra og er en utfordring
for oss.
Tilstedeværelse på medlemsmØter
vil kunne virke rekrutterende og
NSFs politikk vil kunne nå et bredere
publikum. Vi vil også i større grad
kunne tilby vår tilstedeværelse.
Fylkesstyret kan være tidligere og
oftere på banen i flere saker. Vi vil
også være aktivt stede med andre
tilhørere og media da viktige saker
skal vedtas, og vår interesse vil bli
lagt merke til.

Vi vil kunne opptre i flere forskjellige
aviser, møte forskjellige medlemmer
og publikum. Og vil kunne bistå flere
tillitsvalgte i politiske saker som
bemanning, kompetanse,

adskillig bedre til nytte.

Vi ser også at dersom vi får
styrket våre ressurser politisk,
kan vi være mer på tilbudssiden
ved utlån av rådgiver til sentrale
prosjekter, dele kompetanse med
andre osv.
Vi står overfor
rehabiliteringsprosjeket i våre
kontorlokaler, og vi kan lett
ivareta behovet for kontorplass til
en person til.

Vi er også et fylkeskontor som i
løpet av de to siste årene har
endret
kompetansesammensetning fra
en rådgiver og en
administrasjonssekretær til to
rådgivere, så vi vil også ha det
som sammenligningsgrunnlag.

Dersom vi er så heldige å bli
prosjektfylke, har sittende
nestleder sagt seg villig til å påta
seg dette. Hun bor i nærheten av
kontoret trenger ikke bolig.

Sammen mener vi at vi bedre skal
kunne ivareta NSFs
formålsparagraf bedre enn i dag,
at vi lærer mer om evaluering og
virkning av ressursinnsats, og



Nestleder skal formidle NSF5
politikk og bidra til å sette den
politiske dagsorden. Oppgaver som
i dag blir gjort av fylkesleder, kan
fordeles på nestleder og
fylkesleder. Nestleder skal jobbe
utadrettet mot medlemmer, delta på
medlemsmøter på de 4 sykehusene
og 21 kommuner, møter i lokale
faggrupper med mer. NSF
Buskerud har hatt en stor økning av
medlemmer og det er stort
arbeidspress pa fylkesleder og de
to radgiverne pa kontoret. Det er
problematisk med dagens ressurser
å gjøre en god jobb for alle
medlemmene. Frikjøpt nestleder
kan bidra til en bedre fordeling av
oppgavene til fylkeskontoret, og til
en tydelig satsing på å bygge
nettverk med politikere, KS,
arbeidstakerorganisasjoner, media
med mer. Nestleder skal også bidra
med informasjon (politisk) til
medlemmer på nettside, fylkesavisa
Buskerud Bulletinen, egen
lederinformasjon med mer. Dette er
arbeid det er alt for lite fokus på i
dag, og som vil bety mye for NSF.

NSF blir mer synlig både
internt for medlemmer
og utad i forhold til
beslutningstakere og
samfunnet generelt.
NSFs politikk blir synlig
bade internt og eksternt.
NSF vil få flere
medlemmer.

NSF er mer synlig både for
medlemmer, beslutningstakere
og andre

• NSF Buskerud får
enda flere medlemmer

• NSF Buskerud setter
dagsorden og far
større gjennomslag for
lønns- og
arbeidssosiale forhold
til beste for våre
medlemmer

Vedlegg 3 5

Buskerud

gjennomføring av utvikle NSF Hedmark til en mer
samhandlingsreformen osv. slagkraftig organisasjon, fra

fylkesledernivå til medlemsnivå.

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt innhold for Beskriv hvordan dette Hvilken merverdi skal dette gi Annet
nestlederfunksjonen vil styrke NSF politisk i sett i forhold til dagens

fylket: situasjon:

NSF Buskerud vedtok pa
fylkesstyremøte den 20.
mars 2012, å søke om
frikjøp av nestleder.
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Vedtak fra fylkesstyrets
behandling av saken:
Fylkesstyret i Telemark har
to vedtak vedr. frikjøp av
nestleder:
20.mars 2012: Sak 18/12
Landsmøte sak 10
Viktig a være et
foregangsfylke som tenker
innovativt! Vi ser ingen
store ulemper
ved a være med i et
prøveprosjekt vedr.
nestleder i fylkesstyret!
Vedtak:
Telemark melder sin
interesse for å delta i
prosjektet for å styrke NSF
politisk
i fylket.
14. juni 2012: Sak 18/12
Landsmøte sak 10- frikjøp
av nestleder, jf NSFs
vedtekter § 4 B,
fylkesorganisasjon, søknad
Vedtak:
NSF Telemark søker om
frikjøp av nestleder for gitt
periode

Bakgrunnsforståelse/perspektiv:
Innholdet forutsetter en fordeling av
arbeidsoppgaver og fremstiller
forventning og innsikt i hva
nestledervervet er tiltenkt av
innehold. Dvs, at det vil være et
samarbeid og en arbeidsfordeling
mellom fylkesleder (FL) og
nestlederen(NL). økte ressurser
innebærer mer manifest politisk
arbeid i
fylket, for medlemmer, befolkningen
og internt i organisasjonen.
Tiltenkte oppgaver:
- Mediaoppslag: Både
egenproduksjon og av andre
HTVITV/sykepleiere som formidler
casuistikk og aktuelle temaer.
- Politiske uttalelser i forbindelser
med HTV konferanse ol
- Kontakt med politikerne i fylke,
kommuner og helse og
omsorgsutvalg. Fremskaffe
informasjon, problematisere
utfordringer, tydeliggjøre
framtidens sykepleierkompetanse
- Initiere til innovativ virksomhet:
fra registrering av fakta til a

Øke medlemsdemokratiet ved:
tydeliggjøring av resultater, større
åpenhet og deltakelse
Flere medlemsmøter, og større
oppslutning
Flere møter med politikere
Flere media oppslag av ulik
karakter og politiske uttalelser
økt rekruttering, redusert
frafall av medlemmer
økt saksbehandling av
politiske karakter
økt frikjøp av TV
Enda større grad av kontinultet av
HTV/TV
Flere likestillingssaker og
tvistesaker
Deltar på flere arenaer,
etablert og deltar i flere
nettverk
LM sak 18 oppfølging: initiere
faggruppeledernes rett til
permisjon for vervet.
Flere saker bygd på anerkjente
rapporter med politisk budskap.
Bruk av videomøter i fylket og
mer tilstedeværelse i HTV
områdene
Kontinuerlig Iederinformasjon

Telemark, har 19
kommuner, et
Iangstrakt og
geografisk stort
fylke. Det er et
HF med 4
lokasioner,
en høgskole, 4
videregående
skoler som
utdanner
helsefagarbeidere
og flere private
institusjoner
med NSF
medlemmer. 27
HTV og ca 60
TV.

Telemark

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt innhold for Beskriv hvordan dette Hvilken merverdi skal dette gi Annet
nestlederfunksjonen vil styrke NSF politisk i sett i forhold til dagens

fylket: situasjon:
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Enstemmig vedtatt utprøve løsninger av de
utfordringer /behov for ny tenkning
som fremkommer, eks innen
arbeidstid /turnus
/deltidsproblematikk
- Arbeidsplass besøk sammen med
TV, dialogkonferanser med
medlemmer/ledere der
HTV/TV har meldt behov for besøk
- Følge opp lA arbeidet pa
fylkesnivå: Telemark er på topp
med antall uføretrygdede, en del
økende politisk bevissthet hos
medlemmene.
o Flere medlemsmøter
o Større deltagelse på møtene
o økt politiserende temaer
Handlingskapasitet for flere
tvistesaker. Flere saker oppdages med
økt politisk kompetanse,
følges opp og blir godt utredet sammen
med rådgiver
Handlingskapasitet til a følge opp
politikken lokalt og sentralt:
o Identifisere prioriteringer, utnytte
muligheter og trusler
o skaper muligheter for å øke
kvaliteten på saksforberedelse
o økt deltagelse pa ulike arenaer: møte
med radmenn, ordførere,
fylkesmann/fylkeslegen, valgarenaer,
UNIO samarbeid og evt.
Arbeidstilsynet
Bygge og styrke nettverk (internt og
eksternt) og bedre samarbeidet med
andre
organisasjoner
o Signalisere retning og posisjon til
andre organisasjoner og omgivelsene
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Padriver og deltager til
medlemsmøter og
medlemsaktiviteter (rekruttere,
beholde gjennom
medlemsdager, vervekampanjer
etc)
Understøtte aktivt tillitsvalgte i
forhold til NSFs politikk, eks
3.hv.helg, deltid m.mer
Ansvar for å planlegge politisk
innhold i opplæringskonferanser
Ansvar i forhold til fylkeskontorets
kontakt med lokalt fagforum
Spesielt ansvar/veilede nye
hovedtillitsvalgte politisk, utover
grunnopplæring.
Velge spesifiserte områder i
handlingsplanen som nestleder får
et gjennomføringsansvar for.
Ansvar for å veilede
hovedtillitsvalgte i utarbeidelse av
lokale handlingsplaner, herunder en
oppfølgning gjennom aret.
Være UNIOS representant i JA
rådet i Oppland
Ledelse av fk ved fylkesleders
fravær

Fylkesleder far bedre
anledning og større
handlingsrom til a
arbeide politisk.
Fylkesleder kan arbeide
mer
proaktivt/oppsøkende
mot politikere i fylket.
Bedre støtte og veiledning
vil bidra til tryggere og
handlingsorienterte lokale
tillitsvalgte
Flere politiske
handlingspianer fra htv
områdene
NSFs politikk blir mer
synlig blant
medlemmene

Antallet innsendte
handlingsplaner fra htv
områdene øker, og kvaliteten
forbedres
økt kompetanse blant
hovedtillitsvalgte og
plasstillitsvalgte og dette bidrar til
mindre utskiftning av
disse.
NSFs politikk blir synlig helt ut
på medlemmenes
arbeidsplasser, antall
medieoppslag øker
Antall yrkesaktive utmeldinger
reduseres
Større %vis økning av
medlemmer

Oppland

I I Optimalisere prestasjoner og resultater I I

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt innhold for Beskriv hvordan dette Hvilken merverdi skal dette gi Annet
nestlederfunksjonen vil styrke NSF politisk i sett i forhold til dagens

fylket: situasjon:

SAK 14/12
I hht til vedtektene §4 pkt B
nedsettes et arbeidsutvalg som
sluttbehandler saken. I tillegg til
fylkesleder og nestleder velges
Marianne Nielsen som rast
medlem. Som varamedl velges
Line Barø og
Kan Hugsted.
Arbeidsutvalgets vedtak:
NSF Oppland søker om frikjøp
av nesetleder.

Delta i vedtektsfestede organer ved
fylkesleders fravær.
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Diskusjonen på
fylkesstyremøtet er
sammenfattet i søknaden.
Vi definerte administrative
oppgaver som
personaloppgaver og ledelse
av den daglige driften på
kontoret.
Politisk arbeid definerer vi
alt som har med
medlemmer og TV apparatet
og gjøre, i tillegg til den
politiske aktiviteten utad

Støtte for fylkesleder,
arbeidsoppgaver som
beskrives vil kunne
utføres av både nestleder
og fylkesleder:
- Er med i planlegging og
utføring av politisk arbeid,
både på kontoret og ute i
felten.
- Oppfølging og veiledning
av HTV mot utfordringer i
arbeidslivet.
- Oppsøkende virksomhet
i HTV områdene.
- Ledersatsing med jevnlig
informasjon og møter i
forskjellig form.
- Medlemsverving
sammen med HTV i HTV
områder og hos
studentene.
- Støtte til Lokalt
Fagforum/ lokale
faggrupper med tanke på
økt fagfokus ut over
faggru ppene.
- Fylkesleder og nestleder
må ha et nært og tett

Hovedeffekten vil være å
styrke NSF utad. I dag
skyver fylkesleder på de
utadrettede politiske
oppgavene og mye av
arbeidsdagen går til daglig
drift og henvendelser fra
medlemmer og TV/HTV.
Nestleder vil være
behjelpelig slik at NSF i
fylket kan være mer synlig
og deltagende i media og
på politiske og
samfunnsarenaer.
Fylkes- og nestleder kan
ha oppsøkende
virksomhet til HTV
områder hvor HTV får
oppfølging og veiledning
mot utfordringer i
arbeidslivet. Noe som vil
føre til trygghet i vervet og
en mer profesjonell
samhandling med
arbeidsgiver. Fylkesleder
og nestleder kan være
med på medlemsmøter
hvor det er planlagt og

NSF er mer synlig og
delaktig i media, politiske
arenaer og
samfunnsarenaer. Det vil
kunne bety at NSF blir
regnet med på en annen og
viktigere måte enn i dag.
Oppfølging og pleie av
kontakt med fylkes- og
storti ngspol itike re.
Kontinuitet i TV-apparatet.
Medlemsøking.
Mindre overtid/merarbeid
og en bedre arbeidshverdag
for alle på FK
Politisk valgte kan forskyve
arbeidstiden sin uten at det
utløser overtid/ forskjøvet
arbeidstid, vil gi mulighet
for deltagelse på møter og
annet som er lagt utenfor
arbeidstid. En nestleder kan
brukes på en mer fleksibel
måte enn en ansatt.

Fylkeskontoret har behov
for mer ressurser for å
gjøre arbeidsoppgaver på
alle plan og nivå.
En av våre rådgivere har
regionale oppgaver som
yrkesskadesaksbehandling
og er foreleser på
forhandlingskurs, estimert
tid ca 65% av stillingen.
Fylkesleder jobber ca 150
—200 timer mer enn
normert arbeidstid hvert
år.
Det at vi søker om å være
med i en prøveordning
med frikjøpt nestleder
betyr ikke at vi mener
rådgiverressursene er
optimale. Vi ser mangler
både i forhold til “typiske”
rådgiveroppgaver og til
“typisk” politisk arbeid. Vi
ønsker å være med i
ordningen for i etterkant
kunne si noe om hvor det
vil være mest
hensiktmessig å øke

Aust-Agder

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt Beskriv hvordan dette vil Hvilken merverdi skal dette Annet
innhold for styrke NSF politisk i gi sett i forhold til dagens
nestlederfunksjonen fylket: situasjon:
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samarbeid. Utfordringen forberedt tema. Samtidig ressursene på vårt kontor,
er om “kjemien” stemmer kan de kontakte ledere i frikjøpt nestleder eller
slik at de blir et HTV området og rådgiver.

funksjonelt team som presentere NSF og TV Nestleder i fylkesstyret
samarbeider lett. rollen. har mulighet til å tiltre
-Nestleder må være med i forholdsvis raskt og
alle typer arbeid med kontorplass vil være mulig
unntak av personalsaker i våre lokaler.
og lederoppgaver på Vedkommende bor i
kontoret. Arendal og vil ikke ha
-Nestleder vil behov for bolig.
avlaste/kompensere slik
at fylkesleder ikke får så
mye merarbeid som i dag.
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NSF Østfold
ønsker å være
med i prosjektet
med utprøving
av nestleder på
frikjøpt tid.

Et mer synlig NSF
både for
medlemmer,
tillitsvalgte, media
og lokalpolitikere
Økt
møtevirksomhet i
HTV-områdene i
form av flere møter
med lokalpolitikere
etter initiativ fra
NSF, medlemsmøter
og lignende
Bedre oppfølging
av NSFs politikk,
særlig knyttet til
arbeidstid, lokale
forhandlinger og
medlemsverving

NSF Østfolds nestleder jobber som
sykepleier i turnus uten noe
frikjøpt tid til tillitsvalgtarbeid. Som
sykepleier i klinisk praksis har hun
ingen tid som hun disponerer selv,
men er styrt av avdelingens
aktiviteter. Tidligere nestledere har
hatt andre verv med frikjøpt tid og
til dels styrt egen arbeidsdag med
rom for styrearbeid. Da har det
vært lettere å komme i kontakt
med nestleder ved behov. Dagens
nestleder er ikke tilgjengelig på
mobiltelefon i arbeidstiden.
Ettersom det ikke stilles krav til at
man har noe verv med frikjøpt tid
for å bli nestleder i fylkesleddet,
må NSF selv sørge for nødvendige
ressurser til denne funksjonen.
Uten en aktiv nestleder vil det bli
ekstra sårbart ved et lederskifte,
der den eneste politiske lederen i
fylket slutter. Med det menes ikke
at en nestleder automatisk skal
velges som ny fylkesleder.
Imidlertid vil en nestleder på hel tid
i fylkesleddet også kunne ivareta
en viss kontinuitet ved et skifte.

Østfold

Søker Vedtak fra Beskrivelse av tenkt innhold for Beskriv hvordan Hvilken merverdi skal Annet
fylkesstyret nestlederfunksjonen dette vil styrke NSF dette gi sett i forhold

politisk i fylket: til dagens situasjon:

NSF Østfold ønsker blant annet å bruke sin
nestleder til å bidra til mer medlemsaktivitet
ved å delta på medlemsmøter eller andre
aktiviteter i HTV-områdene for å gjøre NSF mer
synlig på arbeidsplassen. Dette gjøres i dag i
hovedsak av fylkesleder, men det er begrenset
hva en person har kapasitet til. Til en viss grad
brukes også ansatte, men ettersom de ikke har
en politisk rolle og det utløser overtidsarbeid
for organisasjonen, brukes dette i beskjeden
grad.

Fylkesleder er Unios representant i lA-rådet i
Østfold. Det er en viktig møteplass for
arbeidsgivere og fagforeninger. Dersom
fylkesleder har forfall, har vi ingen vara å
sende, slik bl.a. LO har. Det er vanskelig å få
andre Unio-organisasjoner til å stille opp på
kort varsel. Ved et par anledninger har ansatte
steppet inn, men det er ikke ønskelig fra rådets
side.

Videre ser vi at de fleste HTV syns det er
vanskelig å ta kontakt med sine politiske ledere
i kommunene. Vi ser at nestleder (i samarbeid
med fylkesleder) vil kunne ha en viktig rolle i
fht å oppmuntre til og legge forholdene til rette
(hjelp til forberedelser o.l) for slik
møtevirksomhet og evt bistå HTV i slike møter.

- Større kapasitet til å
følge opp tillitsvalgte
og medlemmer
lokalt, særlig i fht.
politiske møter

- At alle HTV-områder
har minst ett

medlemsmøte pr år
(vi har i dag HTV

områder som ikke
klarer å nå det
målet)

- Flere innspill i den
politiske debatten,
både internt og
eksternt

- Vervekampanjer på
utvalgte
arbeidsplasser
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I dag er det hovedsakelig fylkesleder som
produserer artikler/kronikker til lokalpressen
og NSF Østfolds hjemmeside. En viktig aktivitet
for nestleder vil være å bidra til oppdatert
informasjon på våre hjemmesider og i fht.
Medlemsbrev, samt artikler til media.

Når det gjelder forberedelser til styremøter og
andre aktiviteter som involverer fylkesstyret, er
det vanskelig å få til med en nestleder i
turnusstilling. Vi har vurdert å etablere et
arbeidsutvalg, slik en del andre fylker har.
Imidlertid mener vi at nestleder bør delta i slikt
arbeid. Uten frikjøpt tid er det ikke mulig.

Det er også viktig for NSF Østfold å sørge for at
fylkesleder får en kollega for å diskutere NSFs
politikk lokalt, både for å utvikle, justere eller
korrigere kursen.

I kriteriene står det at nestleder ikke skal delta
på møter i vedtektsfestede organer/arenaer. Vi
forstår det slik at det ikke er meningen å
ekskludere nestleder fra fylkesstyremøter, men
at man vil forhindre at både fylkesleder og
nestleder deltar på sentrale ledermøter. I de
tilfeller fylkesleder evt. har forfall, forventer vi
at nestleder kan delta nettopp for å sikre det
politiske arbeidet.

Det bygges nytt sykehus i Østfold.
Det betyr også at det prøves ut
mye nytt både når det gjelder
organisering, turnus,
oppgavefordeling, nye
yrkesgrupper med mer. Det som
skjer her, vil kunne påvirke resten
av helse-Norge — og det utfordrer
både tillitsvalgte og NSF Østfold.

NSF Østfold har saksbehandler for
yrkesskadesaker for fylkene
Hedmark, Oppland, Buskerud og
Østfold. Det er ofte
ressurskrevende saker, noe som
merkes på et lite fylkeskontor. Med
4.500 medlemmer og totalt 3.6
årsverk på fylkeskontoret, er det
behov for en person til å spille på
både i fht oppgavefordeling, ved
kursvirksomhet, ferie, sykdom og
permisjoner. Det vil gjøre fag- og
arbeidsmiljø mer robust. Et mer
robust fagmiljø med flere politikere
vil på sikt også kunne lette
rekrutteringen til verv i NSF.

NSF Østfold er også så heldig å ha
en godt egnet nestleder med 14års
erfaring som tillitsvalgt og som
ønsker å bidra som nestleder i
fylket.



Vedlegg 3

Vi har ikke et
enstemmig vedtak i
saken, men har
diskutert og drøftet
den grundig.
Nord-Trøndelag søker
på frikjøpt nestleder,
samtidig ser vi at vi har
bruk for person som
kan ta saksbehandling
/radgiving — og adm.
oppgaver.

Nestleder kan i tillegg
til FL delta i de mange
mØter med tillitsvalgte
i fylkets 23 kommuner,
Virke, Stat og to
Sykehus. Nestleder
kan delta, og styrke
til I itsva lgtopplæringen
også utenfor de
modulene som nye TV
får. Kjøre
medlemsskoler og FL
vil få en “å spille ball
med”

Jeg tror at ved styrking av
tillitsvalgte vil NSF5 politikk bli
mer tydelig, og bli brukt i
argumentasjon i møter med
arbeidsgiver. Vi ser/hører ofte
at mange av våre TV ikke er
godt nok kjent/eier budskapet
de kan bruke i drøftinger og
forhandlinger, I hele Nord-
Trøndelag har vi kun en TV
frikjøpt i 100 %,(Foretaks-tv) -og
mange har bare noen timer eller
5-10% frikjøpt tid, -da er det
viktig at de drilles i NSFs politikk
slik at dette sitter spikret. Det
er viktig at politikken vår
forstås, at tillitsvalgte (og
dermed også medlemmene) vet
hva NSF mener, hva vi står for
og forstå hvorfor vi mener det vi
gjør..

Per i dag ser jeg at mange
kommuner blir “alene” og
får for lite “innput” Det er
tydelig at mange mangler
kunnskap nok til å
argumentere med
bakgrunn i NSFs politikk og
forståelsen av den.
Ved frikjøp av nestleder vil
denne situasjonen endres
mye, når tillitsvalgte er
trygge i hva NSFs politikk
er, vil de også kunne bruke
god argumentasjon for å
rekruttere og beholde
medlemmer.
Ønsket måloppnåelse i
2015 er at våre
medlemmesmasse øker, at
tillitsvalgte kjenner til — og
kan bruke vår politikk i alle
sammenhenger i sitt
arbeid, gi dem trygghet slik
at politikken blir en naturlig
del av argumentasjonen og
at de vet hvorfor vi mener
det vi gjør.

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag
ser også at vi har en del
utfordringer ved evt. frikjøp av
nestleder. Vi har i dag ingen
mulighet til kontorplass for
nestleder, vår nestleder er
Foretakstillitsvalgt for helse
Nord-Trøndelag og ønsker å
fortsette i dette vervet. I og med
at nestleder ikke skal ha
administrative oppgaver ved FK,
så vil FL fortsatt sitte med de
samme adm oppgavene som i
dag. Det vil også være ganske
spesielt at nestleder vil kunne
bruke all sin tid og alle sine
ressurser på politisk arbeid og
politiske arenaer, mens
Fylkesleder fortsatt vil bruke mye
tid på adm oppgaver og fortsatt
få mindre tid til politisk arbeid.
Vi ønsker at det utarbeides en
opptrappingsplan for personell i
fylkesleddene, alt efter hva slags
personell det enkelte
fylkeskontor har behov for.

Når det er sagt så konstaterer vi
at det er behov for økt politisk
innsats fylket. Tillitsvalgte
trenger mer oppfølging og støtte
i sitt arbeid enn hva de har nå.

Nord-
Trøndelag

Søker Vedtak fra Beskrivelse av tenkt Beskriv hvordan dette vil styrke Hvilken merverdi skal Annet
fylkesstyret innhold for NSF politisk i fylket: dette gi sett i forhold til

nestlederfunksjonen dagens situasjon:
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Sak 12/121 fylkesstyremøtet
11. og 12. april2012:
Fylkesstyret har meldt ønske
om deltagelse i prosjektet
frikjøp av nestleder.

• Sette seg inn i politiske
saker, lese større
dokumenter
• Ta kontakt og gjøre avtaler
med myndighetsinstanser pa
vegne av fylkesstyret
• Tolke gallupundersøkelser
og lignende og sette dette i
sammenheng med situasjonen
i fylket
• Være padriver for politiske
uttalelser til media og
myndigheter.
Jeg ser et stort potensial i å
være 2 valgte politikere,
hvor den ene drar i trådene
og at man
sammen kommer frem til
løsninger.

• Vi vil kunne ha atskillig
dypere kunnskap om det
politiske landskapet i vårt
langstrakte fylke
og være i bedre stand til å
agere overfor ulike medier og
instanser akkurat når det er
aktuelt.
• Fylkesleder vil kunne invitere
seg selv til viktige arenaer i
fylket og bringe med seg mer
gjennomarbeidet
kun nskapsmateriale

• Fylkesleder frigis tid til reiser i
fylket (som tar MYE tid her i
Nordland)og er dermed fysisk
synlig i mye større grad enn nå
• Fylkesleder er fysisk støtte og
veileder for de tillitsvalgte og
bringer politikken fysisk ut til
medlemmene og
myndighetsare naer.
® Vi har pr. i dag syv HTV
områder der vi mangler HTV.
(alle i
kommunehelsetjenesten) I fem
av disse har vi
kontaktpersoner. Fylkesleder
vil kunne bruke mer tid på
rekruttering av HTV,
som jo er essensen i NSFs
synlighet både overfor
medlemmer og administrasjon
i kommuner
og sykehus.

Jeg anser det
som viktig at et
fylke med såpass
geografiske
utfordringer som
bl.a. Nordland,
blir tildelt plass i
prosjektet.

Nordland

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt Beskriv hvordan dette vil Hvilken merverdi skal dette gi Annet
innhold for styrke NSF politisk i fylket: sett i forhold til dagens
nestlederfunksjonen situasjon:
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Søker Vedtak fra Beskrivelse av tenkt innhold for nestlederfunksjonen Beskriv hvordan dette vil Hvilken merverdi skal Annet
fylkesstyret styrke NSF politisk i dette gi sett i forhold til

fylket: dagens situasjon:

Rogaland Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Rogaland ser at en nestleder i fylket vil • Større synlighet utad, • NSF Rogaland er
Rogaland kunne bidra på flere områder, men fylkesstyret har vurdert at vi er på arenaer hvor tilstede på
vedtar at det følgende områder er ikke prioritert først i og med at det kun er 1 viktige saker beslutningsarenaer
sendes
søknad om å politisk fulltidsstilling i fylket, vårt fokus blir derfor å sette inn diskuteres og hvor
ta trikjøpt ressurser på disse områdene: besluttes. Vi kan gjøre sykepleietjenesten
nestleder og “kapillærene”
tylkesleder tar Vi ønsker å etablere og videreutvikle kontakt med KS i fylket: dyktigere, mer politisk er tema.
mandat til a • Dette er viktig i og med den pågående og strategirettet i sitt • Alle HTVene har fått
utforme
søknaden samhandlingsreformen. KS her i fylket har i de seinere år HTVarbeid. innføring i
basert pa hatt ett større fokus rettet mot helsetjenesten og vi har • Vi får en økt retorikkteknikk og
elementene ikke benyttet oss full ut av dette ennå. kontaktflate og bruker denne
som kom trem nettverk, gjennom

metoden aktiv for åi møtet. • I reformen vil sykepleierne få en endra rolle, denne er dette større
viktig å fremme også for arbeidsgiverorganisasjonen lokalt. påvirkningsmuligheter. utøve påvirkning i
De har bredt nettverk inn mot kommunene og vi må være • Vi vil i større grad eget område til det
med å forme “meldingene” som går ut. være der hvor beste for pasientene

• Kontakten er viktig for å sikre at kommunene er på medlemmene er. og medlemmer.
• Vi vil dra nytte av • i virksomhet i fylket“hogget” når det gjelder å rekruttere sykepleiere til sine

tilegnet kunnskap som er akkreditert som
kommuner — omdømmebygging.

vi vil omsette til det
Være en sparringspartner for HTVene, spesielt ift til politisk beste for pathway virksomhet
påvirkningsarbeid: medlemmene i en innen 2015

• Viser muligheter politisk rammeverk. • 50% av HTVene i NSF

• “drilles” i retorikk • Vi blir mer proaktive, Rogaland blir i vervet

• Motivatør/inspirator altså er i forkant i min 2 perioder.
Følge opp prosjekter i virksomheter som er i tråd med NSF5 istedenfor at vi til tider • 90% av alle
innsatsområder. løper etter og driver tillitsvalgte har

• For oss i Rogaland vil det være naturlig å følge brannslukking. gjennomført modul
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virksomheter som vil starte en reise ift Magnet eller 1 innen 8 måneder
Pathway programmene, imf vårt engasjement i det nå • Alle
ferdigstilte prosjektet — Prosjekt Magnet. kommuner/foretak

• Vi har allerede 2 virksomheter som er i gang med Pathway, har hatt besøk på
hvor av den ene har som mål å bli akkreditert i 2014. medlemsmøte av

enten fylkesleder
Avlaste fylkesleder ved a delta pa medlemsmøter: eller nestleder innen

• Gjennom å være to så har vi større mulighet til å delta på mars 2015.
medlemsmøter i hele fylket, fordelingen må bli i henhold
til tema/program.

En større oppsøkende virksomhet i HTV-områdene:
• Politisere HTV ytterligere.
• Motvirke “ensomheten” til HTVene.

Avlaste fylkesleder ift TV-opplæringen:
• Imøtekomme TV behov for rask opplæring

• Imøtekomme forbundsstyrets mål om å få rask fungerende
tillitsvalgte.

Økt tilstedeværelse i HF/RHF styremøtene(fortrinnsvis
fylkesleder):

• Viktig arena for påvirkning og meningsutveksling
• Være tilstede der beslutningene tas
• Viktig for våre ansattrepresentantene å spille ball med oss,

men da kreves det at vi er tilstede og er forberedt.
UNIO samarbeid lokalt:

• Viktig å bli kjent og ta gode diskusjoner rundt uenigheter i
fredstid

Systematisk kontakt med Universitet/Høyskole.
• Dette er både en viktig kunnskapskilde og påvirkningsarena

for NSF. Vi deltar jevnlig på medlemsmøter, men ønsker å
få et mer formelt samarbeid med UiS/Høyskolen i



Vedlegg3 17

Haugesund. Det blir enklere å få til med to politisk valgte i —

fylket.
Systematisere kontakten med Helsetilsynet i fylket:

• Bli over samme lest som kontakten med
Universitetet/høyskole. Nå er den sporadisk, vi ønsker å få
den mer i ordna former. På den måten kan vi større grad
være proaktiv ift saker.

Enkelt sagt:
Fylkesleder blir “statsminister” og ekstern frontfigur
Nestleder blir innenriksminister m/et spesielt fokus på
kommunene
Vi blir to som er tilgjengelig for hverandre og kan stille de
vanskelige spørsmålene, på denne måten blir NSF politikk blir klart
og tydelig og med minst mulig “stammespråk”.

Avslutningsvis:
Dette er basert på hvordan hverdagen er i dag, i tillegg har vi prøvd
å tenke fremover, men vi ber om at forbundsstyret har forståelse
for at enkelt oppgaver kan bli endret på for å sikre at vi til enhver
tid er der hvor sykepleietjenesten er tema.
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Sak 09/2012
Vedtak: NSF
Vestfold
ønsker a delta
i prosjektet
som et av tre
prøvetylker.

Sak 1512012
Vedtak: Det
nedsettes et
ad hoc utvalg
som utarbeider
søknad om
deltakelse i
prosjektet
“frikjøp av
nestleder’.
Møtet avtales
til 15.juni kl. 9
—12 pa
fylkeskontoret.
Deltakere er
Lisbeth
Rudlang,
Asbjørg Tåtøy,
Janne Egtvedt
og Inger
Stulen

NSF5 politikk vil styrkes gjennom
å utøvelse og synligliggjøring på
alle nivåer i fylket, “helt ut i
kappilærene”. Medlemmene
setter stor pris på å bli “sett”
lokalt av fylkesleder og andre
sentrale politikere
NSF5 politikk når i større grad ut i
medlemmer og befolkningen,
gjennom bruk av
tillitsvalgtsapparatet og medier.
Innlegg i lokalaviser av lokale
tillitsvalgte oppleves som et
synlig NSF lokalt av
medlemmene, og svares ofte opp
av lokale partipolitikere.
NSFs politikk tydeliggjøres i lA og
Unio-samarbeid.
NSFs politikk styrkes ved at
faggruppene er aktive som en
naturlig del av organisasjonen, og
bidrar med sin faglige
argumentasjon inn i politiske
saker, i de ulike tariffområder.
Dette gjennom intensjonen ved
“Lokal fagpolitisk konferanse” og
representasjon i fylkesstyret.
Økt politisk bevissthet i alle ledd
synliggjør overfor medlemmene i

Noe måloppnaelse vil
kunne måles i Bl, andre
vil vi foreta måling av
her og nå status, og
årlig måling frem til
evalueringen.
Rekruuere og beholde
medlemmer; større
prosentvis
medlemsvekst, (måles)
Alle tilllitsvalgtverv for
NSF i Vestfold er besatt
og det er mindre
turnover på HTV)TV,
(måles)
HTV har forhandlet frem
mer frikjøpt tid basert på
medlemsvekst og
forhandlinger, (måles)
Flere medlemsmøter i
HTV-områdenen, med
større antall deltakere,
(måles)
Flere medieoppslag i
NRK Vestfold og alle
fylkets aviser, ved FL og
HTVer (måles)
Et “politisk årshjul” er
utarbeidet av
Fylkesstyret, og
gjennomføres hvert år
knyttet opp mot
handlingsplanen.
Lokalt facjforum er

Vestfold har korte
reiseavstander, er
et oversiktlig fylke
med en grei
geografi. Fylket har
ett HF, 14
kommuner,
høgskole og øvrige
tariffområder er
representert. Det
lille fylket har fem
byer, og 6-7
lokalaviser. Ved å
innlemme avd.
Vestfold som et av
tre fylker i
prosjektet, vil
måloppnåelse
kunne være relativt
lite
kostnadskrevende.
Dersom Vestfold
blir et av
prøvefylkene, vil
denne søknaden
legges til grunn, når
fylkesstyret skal
oppfylle kriteriet
om nestleders

Vestfold

Søker Vedtak fra Beskrivelse av tenkt innhold for Beskriv hvordan dette vil styrke Hvilken merverdi skal Annet
fylkesstyret nestlederfunksjonen NSF politisk i fylket: dette gi sett i forhold til

dagens situasjon:

Nestleder, (NL), skal understøtte
fylkesleder, (FL), politisk, ved å være
politisk samtalepartner/støttespiller og
sammen med fylkesleder, (FL), og
fylkesstyret legge, og følge opp politiske
strategier i Vestfold, for å nå strategiske
mål. NSF Vestfold skal være en
samfunnsaktør og godt synlig i det
helsepolitiske bildet i fylket samt utøve
NSF5 politikk “helt ut i kapillærene”.
NL skal være vara for FL ved møtekollisjon
mellom ulike arenaer, og annet forfall iht
vedtektene.
NL skal i samarbeid med Fl. bearbeide og
tilpasse til lokale forhold; politiske utspill,
undersøkelser og faglig støtte gitt fra
Hovedkontoret.
NL skal i samarbeid med FL bearbeide og
tilpasse tilsendte kronikker og artikler fra
kommunikasjonsavd., til lokale medier.
NL skal i samarbeid med FL skrivet eget
materiale til bruk av tillitsvalgte, andre
fylkesstyremedlemmer og faggruppeledere
i Vestfolds lokale aviser, basert på NSF5
politikk
NL skal ha ansvar for å stimulere og
integrere faggruppene i Vestfold i større
grad, i samarbeid med faggruppenes
valgte felles representant.
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større grad hva NSF “gjør for
dem”, det skal lettere mobilisere
medlemsmassen til
medlemsmøter, politiske
markeringer; “til å gå i samme
retning”.
FL vil ha mer tid til å være godt
forberedt og delta på arenaer
knyttet til
Samhandlingsreformen, og
fremme NSF5 politikk. Særlig
viktig fremover blir påvirkning til
utviklingen av lokalmedisinske
sentra, og hvordan de lovpålagte
avtalene overholdes, virker og
følges opp, på de ulike nivåer.
HTV vil være bevisste på og bedre
rustet til å delta på tilsvarende
arenaer lokalt gjennom støtte og
veiledning fra FL.
FL vil ha mer tid til og være godt
forberedt til møtearenaer hos
fylkesmannen, fylkeslegen, styret
i 12K, (12 kommuners
samarbeidet), Utviklingssenteret
for sykehjem og hjemmetjenester
og de politiske partiene.

FL vil ha mer tid til å forberede,
gjennomføre og følge opp ulike
strategier, f.eks foran kommune-
og Stortingsvalg

utvidet med faggruppe
for ledere og
rus/psykiatri.
Faggruppelederne har
lik mulighet til å få
permisjon og delta pa
møter i kraft av sitt verv.
FL deltar med politisk
appell i
årsmøtene/fagdagene
hos faggruppene
Det utgis
“Lederinformasjon” til
alle ledere som er
medlem av NSF 6
ganger pr. år.
NSF Vesifold arrangerer
lederkonferanse med
minst 80 deltakere hvert
år.
Medbestemmelse iht
lov- og avtaleverk,
etterleves i større grad
pa alle arenaer NSF5
tillitsvalgte skal være, og
er representert.
Færre medlemssaker
knyttet til omstilling og
oppsigelse, (pga et mer
synlig NSF og større
grad av
medbestemmelse pa
arbeidsplassene)

ansvar/oppgaver
og mål, som
innhold i
handlingsplanen

NL skal følge opp NSF5 Pensjonistforum i
Vestfold, og bidra til politisk innhold på
deres møter.
NL skal representere Unio i lA-rådet i
Vestfold, og følge opp aktuelle lA-saker ut i
tillitsvalgtsapparatet. I tillegg delta på
møter i Unio Vestfold, sammen med/som
vara for FL.
NL skal sammen med AU legge, og følge
opp FK5 “politiske årshjul” i samarbeid med
FL ved å forberede innholdet i
fylkesstyremøter, HTV-konferanser,
oppdateringskonferansen, fagdager og
lederkonferanse.
NL skal skrive utkast til “Lederinformasjon”
til ledermedlemmer, og organisere
utsendelse.
NL skal i samarbeid med FL reise ut på
“dialogmøter” i HTV-områdene og møte
TV, HTV, ledere og medlemmer med NSF5
politikk.
NL skal i samarbeid med FL lage utkast til
politisk innhold i “Medlemskontakten”.
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29/12
Frikjop av nestleder i

fyl kesstyret
Vedtak:
Fylkesstyret vedtar å
sende søknad om
frikjøp av nestleder, og
viser til begrunnelse i
søknaden.

Enstemmig vedtatt

Fylkesleders timeplan er tettpakket med et arbeid
som gjør det umulig å gjøre alt på en
tilfredsstillende og god måte. I alle år har jeg
måttet ta et helikopterblikk på fylket og seil på hva
er viktigst og mulig å gjøre nå. Nestleder kan
også vurdere effekten av tiltak som iverksettes.

Nestledere oppgaver må sees sammen med
fylkesleders sterke og mindre sterke sider, slik at
en til enhver tid får best mulig nytte av de to
personers samlede sterke sider.
Nestleder må understøtte fylkesleders arbeid på
en god måte. Nestleder får arbeidsoppaver eller
fylkeslederens nærmere bestemmelse.
I dagens situasjon tenker jeg dette er viktig:

KOMMUNIKASJON OG MEDLEMSPLEIE

Arbeide med kommunikasjon ut i mediebildet.
Arbeide nært til medlemmer og i sterkere grad
bidra til at NSF blir en synlig samfunnsaktør i hele
fylket.

Ansvarlig for deler av konfliktberedskapen (Troms
er nesten alltid med fra dag i i alle tariffområder i
off sektor)

Nestleder skal være TV behjelpelig slik at
dagsaktuelle politiske saker fra lokalt hold
kommer godt frem i lokalpressen. Greie å fange
opp saker og hjelpe TV til å bli god på strategisk

Gjennom en nestleder
ressurs ønsker NSF
Troms å styrke
samfunnsaktør rollen.
Mere oppfølging til
HTV vil garantert bidra
til mindre turn over i
vervene, og gjøre
vervet betydelig mere
interessant.
Medlemstallet vil øke.
Vi ser av prosjektet
NSF Fordel at de
områder som ble gitt
ekstra oppfølging har
større aktivitet på
medlemsmøter (flere
som kommer) og
økning i
medlemstallene.
Bidra til at vi blir en
sentral samfunnsaktør
for utvikling av det
helsepolitiske
samarbeidet i
Nordområdesatsingen.
Det vil gi oss en
omdømmebygging
som vil bidra som
positiv effekt.

Troms

Søker Vedtak fra fylkesstyret Beskrivelse av tenkt innhold for nestlederfunksjonen Beskriv hvordan dette vil Hvilken merverdi skal Annet
styrke NSF politisk i dette gi sett i forhold til
fylket: dagens situasjon:

ønsket måloppnåelse i
2015 som er
annerledes enn i dag.
Synlighet i media — øke
antall oppslag hvor NSF
er medvirkende til
oppslag.
Stabilitet i TV apparatet
økt medlemstall
Et synlig resultat er
deltakelse/medvirkning i
nordområdesatsinga.
Tydelig samfunnsaktør
Mer deltakelse i
konfliktberedskapen og
tydeligere
tilstedeværelse i evnt.
kommende konflikter.
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langsiktighet for eks lage lokale undersøkelser —

som gir et bilde av situasjonen i sine kommune.
F.eks: hvor forberedt er kommunene på
samhandlingsreformen. Gi nyttig input og
skolering av TV.

Nestleder skal lage faste treffpunkt ved hjelp av
video og telefon. Her gjennomgås tema eller sak
for sak og det legges opp til læring av hverandre.
Da tenker jeg 4-5 ulike regioner i fylket som kan
jobbe sammen.

Bistå TV i kontakten med sine politikere. Vi har 25
kommunestyrer å samhandle med. I tillegg til alle
andre områder. Slik det fungerer i dag er det ikke
mulighet å drive tett samarbeid med så mange
kommunestyrer og eller holde seg oppdatert på
hvilke saker som skal opp til politisk behandling til
en hver tid. Erfaringsmessig er det og slik at når
det oppstår saker som vi absolutt burde mene
noe om i mediebildet, så er jeg opptatt med annet
viktig arbeide og gang på gang har jeg ikke fått
mulighet til å svare ut saker. De fleste ganger
prøver jeg med kontakt med HTV for å ta denne
saken, men også det krever mye tid og klokskap.

I større grad drive med oppsøkende virksomhet
som en del av skolering når vi har utskifting av
TV. Jeg ser at Fagforbundet driver oppsøkende
virksomhet helt ned på arbeidsplassnivå, og det
funker. Det er til slutt den enkelte sykepleier som
selv avgjør hvilket forbund en velger medlemskap
i. Vi trenger å få ut til medlemmene i langt større
grad enn i dag hva vi gjør og hva vi kan gjøre for
dem.
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Vi trenger en bevisstgjøring av faglig forsvarlighet
og da særlig til våre ledere.

Tromsø by er utpekt som arktisk hovedstad og
spiller en aktiv rolle i nordområdesatsingen.
Underforstått er det lagt opp til medvirkning fra
nord i denne satsingen. Denne satsingen er
politisk forankret og pågår nå. Jeg mener NSF må
med i ufformingen av helsetjenestesamarbeid i
nordområdene.

I tillegg er det et mangeårig arbeid tilknyttet
universitetet og Unn med bistand og oppfølging i
Arkangelsk fylke. Dette arbeidet har NSF Troms
blitt invitert inn i ved flere anledninger. Men
foreløpig har jeg ikke kunnet delta der grunnet
mangel på tid.

Interkommunalt og regionalt samarbeid.
Vi har en del arbeidsoppgaver som går på tvers
av Hovedavtalen f.eks i forbindelse med
samhandlingsreformen der samarbeidsavtaler
skal på plass (KSU). Der NSF skal på vegne av
flere kommuner og sykehus (TV) utarbeide
samarbeidsavtaler. Slike ordninger løses ikke i
gjeldende avtaleverk og medfører deltakelse fra
fylkesnivået.
Det samme gjelder Kompetanseløftet via
Fylkesmannen og Arbeidstilsynets råd. I tillegg
har vi nå Funkeprosjektet via Nasjonalt senter for
Telemedisin hvor vi er deltaker på vegne av NSF i
regionen. Dette er en opplisting av nåværende
oppgaver, men jeg tenker det kan komme flere
slike opodraa.
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VEDTAK I FYLKESSTYRENE SOM IKKE SØKER OM FRIKJØP AV NESTLEDER

FYLKE VEDTAK

Hordaland Fylkesstyremøte 18. juni2012
Sak 30—12 B Oppfolginci av sak 10.
Vedtak: Fylkesstyret i Hordaland har nøye vurdert innholdet i prøveprosjektet,”Frikjop av nestleder 2012-2015.” Det er
konstatert og videreformidlet at fylkesleder sitt politiske arbeid i fylket i perioder er marginalisert grunnet mye administrativt
arbeid. Det er behov for økte administrative ressurser ved fylkeskontoret. Fylkesstyret ser viktigheten av å styrke det politiske
arbeidet i fylket men begrensningene i prosjektet vil ikke styrke fylkesleders politiske rolle.
Hordaland fylke vil avvente evaluering av prøveprosjektet i 2015 og ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å delta i
prøveprosjektet slik det nå foreligger.

Møre og Romsdal Fylkesstyret i Møre og Romsdal søkjer ikkje om å delta i prøveprosjektet med nestleiar i fylka på frikjøp.

Vest-Agder Vedtak fra fylkesstyremote 20. mars 2012 SAK 14/12 FRIKJØP NESTLEDER SAK 10 LMS
Etter diskusjon har fylkesstyret kommer frem til at Vest-Agder ikke er aktuell for å være med i prosjektet i første omgang

Vedtak fra fylkesstyremote 11. juni2012 SAK 20/12 FRIKJØP AV NESTLEDER:
Fylkesstyret i Vest-Agder har på nytt hatt saken oppe til behandling. Fylkesstyret konstaterer at det er et behov for økte
ressurser på kontoret. Men et økt antall personer på fylkeskontoret vil bety et økt behov for kontorareaL I de lokaler vi
disponerer i dag er dette ikke mulig.
Fylkesstyret har funnet at Vest-Agder ikke ønsker å delta i prøveprosjektet i denne omgang.

Sogn og Fjordane Fylkesstyret i Sogn og Fjordane hadde fylkesstyremøte 14juni2012

I fylkesstyresak 04/2012 — Frikjøp av nestleiar— prøveprosjekt 2012— 2015, vart det gjort følgjande vedtak:

Sak 4/2012 Frikjop av nestleiar — prøveprosjekt 2012-2015

Vedtak: Fylkesstyret i Sogn og Fjordane har vurdert innhaldet i prøveprosjekt Frikjøp av nestleiar 2012-2015.
Fylkesstyret har via årsmelding konstatert og vadareformidla at fylkesleiar sitt politiske arbeid i fylket er
marginalisert grunna mykje administrativt arbeid.

Fylkesstyret konstaterer eit behov for auka politisk innsats i fylket, men dette bør først skje efter at ein
har auka opp administrativ ressursar ved fylkeskontoret.

Auke i tal frikjøpt eller fast tilsett ressurs vil også krevje auke av kontorareal ved fylkeskontoret.

Fylkesstyret ynskjer ikkje at Sogn og Fjordane skal delta i prøveprosjektet.

Samrøystes vedteke.

17.07.2012
Hilde Ramse Berntsen
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Sør-Trøndelag FST/sak 14/12 Oppfølging av LM-sak 10.

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag søker ikke om frikjøp av nestleder i prosjektperioden. Dette begrunnes med at vår nestleder
Signe Knutsen ikke har mulighet til frikjøp på heltid grunnet studier. Det blir påpekt av fylkesstyret at Signe Knutsen er viktig
å ha som nestleder grunnet hennes tillitsvalgterfaring og kontinuitet som nestleder i fylkesstyret.

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag presiserer viktigheten av en gjennomgang av personalressursene ved fylkeskontorene.

Akershus Sak 3012012 Oppfølging av LM-sak 10.

Frikjop av nestleder
Vedtak:
Fylkesstyret i Akershus velger i denne omgang a ikke soke om deltagelse i prosjektet frikjop

av nestleder.
Fylkesstyret i NSF Akershus forutsetter at frikjopt nestleder kan fungere som stedfortreder
for fylkesleder.

17.07.2012
Hilde Ramse Berntsen
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Fylkenes struktur og antall ansatte

Fylke Antall medlemmer Antall HTV områder Antall kommuner Tariffområder Reglonalkoordinatorfunksjon Ansattelstilllnger Annet

Østfold 4311 26 18 Alle X 3/2,6

Akershus 6430 42 22 Alle 4/3,5

Oslo 14278 71 1 AlIe÷Ol( 6

Hedmark 3844 34 22 Alle 2

Oppland 3684 47 26 Alle 2

Buskerud 4915 37 21 Alle 2

Vestfold 3896 24 14 Alle X 2

Telemark 3261 30 18 Alle 2

Aust-Agder 2283 20 15 - Virke 2

Vest-Agder 3494 22 15 Alle 2

Rogaland 7295 45 26 Alle 413,1

Hordaland 9668 57 33 Alle 4

Sogn og Fjordane 2247 36 26 Alle X 2

Møre og Romsdal 5542 50 36 Alle 2

Sør-Trøndelag 6701 37 25 Alle X 3

Nord-Trøndelag 3516 36 23 Alle 2

Nordland 4734 62 44 Alle 2

Troms 3824 37 25 Alle X 2

Finnmark 1518 - 37 19 I Alle 2

19.07.2012 - Oppdatert 09.08.2012 - HAP
Hilde Ramse Berntsen




