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Oppfølging av landsmøtesak 10/2011 - frikjøp av nestledere i 3 
fylker, evalueringskriterier 

Bakgrunn for saken: 
 
Saken har sin opprinnelse i Landsmøtesak 10/2011. Vedtaket i denne saken beslutter antall fylker 
som skal delta i prosjektet og varigheten av prosjektet. Den beslutter også frist for evaluering. 
 
Saken ble videre behandlet i Forbundstyret i B-sak 10/2012 som vedtok søkeprosess for fylkene som 
grunnlag for valg av hvilke tre som skulle få delta. Saken inneholdt også kriterier for nestleders 
oppgaver og rammebetingelser for nestleder. 
 
Forbundstyret hadde så saken til ny behandling i sak 29/2012 der det ble besluttet at fylkene 
Rogaland, Oppland og Nordland skal delta i prosjektet med frikjøp av nestleder og at en skulle komme 
tilbake med forslag til mandat og evalueringskriterier. 
 
Mandat 
Når det gjelder mandat for prosjektet så mener vi at det er behørig beskrevet i tidligere behandling, 
både i Landsmøtesaken og i de ulike Forbundstyre-sakene og kort kan oppsummeres slik: 
 

• Det skal gjennomføres et prosjekt med frikjøp av nestleder i fylkesstyrene ved de 3 fylkene 
Rogaland, Oppland og Nordland. 

• Prosjektet skal gjennomføres i perioden 1.oktober 2012 til Landsmøtet 2015. 

• Kriterier for nestleders oppgaver er: 
o Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå. 
o Nestleder skal ikke delta på møter i vedtektsfestede organer/arenaer. 
o Nestleder skal ikke ha administrative oppgaver eller ha daglig ledelse av kontoret. 
o Fylket må i sin årlige handlingsplan ha en beskrivelse av nestleders ansvar, oppgaver 

og mål. 

• Hovedarbeidssted for nestleder skal være fylkeskontoret – det må legges til rette for bolig i 
aktuelle situasjoner. 

• Prosjektet skal evalueres innen 1.april 2015. 

• Prosjektet skal legges frem for Landsmøtet i 2015 med forslag til konkrete tiltak for videre 
styrking av politisk arbeid i fylkene. 

 
 
Evalueringskriterier 
Når det gjelder evalueringskriterier, så har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag som følger vedlagt 
som vedlegg 1 til saken. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i føringene fra B-sak 10/2012 om at 
evalueringskriteriene skal utarbeides på bakgrunn av innsendte søknader og at tiltak i størst mulig 
grad må være målbare. Arbeidsgruppen har også hatt en grundig drøfting av om det bør legges opp til 
en ekstern eller en intern evaluering. Gruppen har konkludert med at viktigste måleparameter er å se 
på om vi kan oppnå en merkbar effekt på de foreslåtte resultatindikatorene i de 3 fylkene som har 
frikjøpt nestleder i forhold til de øvrige 16 fylkene. Det er derfor en forutsetning at samtlige fylker 
rapporterer på valgte indikatorer på samme måletidspunkt som de tre forsøksfylkene. Gruppen mener 
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at de anbefalte kriteriene som nå legges frem er konkrete, i all hovedsak kvantifiserbare og dermed 
veldig enkelt kan sammenlignes, både for de ulike målepunktene i hvert fylke og fylkene i mellom. Og, 
gitt denne forutsetningen, anbefaler en enstemmig arbeidsgruppe at vi  ikke bruker penger for å kjøpe 
en kostbar, ekstern evaluering. 
 
Det er viktig for arbeidsgruppen å understreke at følgende er lagt til grunn for valg av 
resultatindikatorer: 

• Indikatorer som måler politisk og utadrettet aktivitet 

• Innsatsområder og strategisk plan for landsmøteperioden 2011-2015 

• Beskrivelse av mål/tiltak/merverdier i søknadene fra de utvalgte fylkene  

• Indikatorer som er lette å måle og rapportere på  

• Indikatorer som er lett å måle utvikling på 

• Det legges til grunn at første måling for samtlige indikatorer er satt til 31.12.2012 for å få et 
nullpunkt for status. 

 
 
Arbeidsgruppen har også valgt å legge inn et målepunkt 31.12.2015. Dette for å kunne måle en helårs 
effekt av innsatsen også i 2015 selv om landsmøtesaken legger til grunn evaluering innen 1.april. 
Uansett utfall av kommende Landsmøte sin behandling av prosjektet, mener arbeidsgruppen dette vil 
gi NSF verdifull informasjon å ha med oss videre. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forbundsstyret vedtar mandat for prosjekt frikjøp av nestleder i 3 fylker som beskrevet i saken 
over. 

2. Forbundsstyret vedtar at det skal gjennomføres en intern evaluering av prosjektet basert på 
innrapporterte resultat fra fylkene som beskrevet i vedlegg 1. Det legges til grunn at alle 
fylkene rapporterer på de samme indikatorene til samme tidspunkt i prosjektperioden. 

3. Evalueringen av prosjektet legges frem for Forbundsstyret i løpet av første kvartal 2015 som 
grunnlag for oppstart av arbeidet med en sak til Landsmøtet i 2015 med forslag til konkrete 
tiltak for videre styrking av politisk arbeid i fylkene. 

4. De tre prøvefylkene skal utarbeide prosjektplan for hele prosjektperioden i tråd med egen 
søknad og de vedtatte evalueringskriteriene innen 31.12.2012. 

Med vennlig hilsen 

Olaug Flø Brekke  
Generalsekretær  
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