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Forord 

Denne rapporten er intern sluttrapportering fra Fafos evaluering av Norsk 
Sykepleierforbunds forsøk med frikjøpte nestledere ved tre av fylkeskonto-
rene til forbundet. I 2013 ble det laget en «ståstedsanalyse», og det ble gjen-
nomført en midtveisundersøkelse sommeren 2014. Disse er tidligere rap-
portert til NSF og hovedfunn er tatt med i denne sluttrapporten. 

 På møte i arbeidsgruppen i mars 2015 ble det uttrykt ønske om at den 
avsluttende rapporteringen skulle bygges opp rundt hovedtemaene i interv-
juguiden. Det var også et ønske at fremstillingen skulle illustreres med sita-
ter. 

Takk til Solveig Kopperstad Bratseth og Olaug Flø Brekke for godt sam-
arbeid, og til kollega Åsmund Arup Seip som har lest og kommentert. En 
stor takk også til fylkesledere og nestledere i de seks fylkesorganisasjonene 
som var omfattet av prosjektet.  

Oslo 27.4.2015 
Dag Olberg 
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1 Innledning og sammendrag 

Norsk Sykepleierforbund vedtok på Landsmøte i 2011 at det i landsmøtepe-
rioden skulle gjennomføres et prosjekt med frikjøp av nestleder i fylkessty-
ret i tre fylker. Bakgrunnen var et ønske om å styrke fylkeskontorene, for å 
øke NSFs politiske synlighet og innflytelse. Prosjektet var en forsøksord-
ning der formålet var å styrke NSF politisk i fylket ved at fylkesleder fikk 
bedre anledning og større handlingsrom til å arbeide politisk, og at fylkesle-
der fikk anledning til å arbeide mer proaktivt og oppsøkende mot beslut-
ningstakere i fylket. Videre skulle styrkingen av fylkeskontoret med en eks-
tra ressurs gi bedre støtte og veiledning til tillitsvalgte, og gjøre dem tryggere 
og mer handlingsorienterte. Målet var også at NSFs politikk i større grad 
blir nedfelt i lokale handlingsplaner, og at NSFs politikk blir mer synlig 
blant medlemmene.  

Etter søknad fra fylkene pekte forbundsstyret ut Rogaland, Nordland og 
Oppland som de tre fylkene som skulle delta i prosjektet. 

Kriterier for de frikjøpte nestledernes oppgaver ble angitt i et eget pro-
sjektdirektiv: 

 
• Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå 
• Nestleder skal ikke delta på møter i vedtektsfestede organer/ 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 
 
For å sammenlikne resultater fra forsøket med situasjonen i fylkesorganisa-
sjoner uten frikjøpt nestleder, ble Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og 
Hedmark valgt ut som «parallellfylker». 

I prosjektperioden har NSF samlet inn kvantitative resultatindikatorer. 
Fafo har på oppdrag fra NSF gjennomført en følgeevaluering med dybdein-
tervjuer i 2013, 2014 og 2015. 

 
 

Sammendrag 
Sett samlet tyder ikke materialet fra følgeevalueringen i perioden 2013 – 
2015 på at forsøket med frikjøpt nestleder oppfylte målene for prøvepro-
sjektet. Det er flere grunner til å trekke en slik konklusjon. 
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For det første vurderte to av fylkeslederne i de tre forsøksfylkene det slik 
at det ikke var frikjøpt nestleder de ville prioritere om fylkeskontoret skulle 
få tilgang til ekstra ressurser (Nordland og Oppland). Dette var en vurde-
ring som ble gjort både ved midtveisundersøkelsen i 2014 og i den avslut-
tende intervjurunden i 2015. I ett av forsøksfylkene ga fylkesleder i 2015 
uttrykk for at hun ideelt sett ønsket å videreføre ordningen med frikjøpt 
nestleder (Rogaland). 

For det andre var tiltroen liten til at forsøket ville føre til at ordningen 
med frikjøpt nestleder ble permanent. I praksis ble prosjektet avviklet ved 
utgangen av 2014 i ett av de tre forsøksfylkene (Nordland). 

For det tredje erfarte både fylkesledere og nestledere i de tre forsøksfyl-
kene at mandatet for den nye nestlederrollen var for snevert utformet i ut-
gangspunktet. De forholdt seg lojale til mandatet i gjennomføringen av pro-
sjektet. Både fylkesledere og nestledere i forsøksfylkene mente imidlertid, 
uavhengige av om de ville beholde ordningen eller ikke, at en eventuell ord-
ning med frikjøpte nestledere måtte ha et annet og mindre snevert mandat 
enn det som ble lagt til grunn i prosjektperioden. 

For det fjerde viste det seg allerede i 2014 at noen av de mest ambisiøse 
planene de frikjøpte nestlederne hadde når det gjaldt å fylle den nye rollen, 
måtte nedjusteres. Det dreide seg spesielt om nye arbeidsoppgaver i tilknyt-
ning til økt støtte og systematisk kontakt med hovedtillitsvalgte. Når HTV 
henvendte seg til fylkeskontorene var det rådgivning og ikke politikk de i 
hovedsak etterspurte. 

For det femte opplevde de frikjøpte nestlederne sin rolle som «et femte 
hjul på vogna». Dette hadde ikke bare sammenheng med at mandatet ble 
oppfattet som for snevert. Det hadde også sammenheng med at de opplev-
de at de i sin nye yrkesrolle skulle virke politisk, men ikke delta i vedtekts-
festede organer der politikk ble diskutert og formet. De følte ikke at de var 
en integrert del av NSFs organisasjon. 

Momentene som er nevnt ovenfor tilsier samlet en negativ konklusjon 
når det gjelder spørsmålet om forsøket – i den formen det har hatt – bør 
videreføres som permanent ordning i alle fylkesorganisasjonene. Dette er en 
viktig erfaring som kan trekkes av forsøket. Men selv om det ovenfor er 
pekt på problemområder, kan det også trekkes mer positive konklusjoner 
fra forsøket. 

For det første har forsøket vist at den ekstra ressursen som ble tilført 
fylkeskontorene har medvirket til at NSF i forsøksfylkene har hatt økt akti-
vitet – og blitt mer synlige. Dette omfatter både deltakelse på medlemsmø-
ter og ekstern politisk markering og deltakelse Det gjelder alle de tre for-
søksfylkene. Forsøket har vært mest vellykket i ett av forsøksfylkene 
(Rogaland). 

For det andre, selv om den nye nestlederollen var uklar i oppstarten, og 
rolleutformingen ikke kan sies å ha blitt godt avklart i løpet av forsøket, sto 
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alle de tre frikjøpte nestlederne for en betydelig innsats. De ga alle uttrykk 
for at de hadde gjort nyttige erfaringer og at prosjektet hadde vært lærerikt, 
også for fylkesorganisasjonen som helhet. 

For det tredje mente informantene at prosjektet hadde bidratt til å syn-
liggjøre et ressursbehov ved fylkeskontorene. I siste del av prosjektperioden 
var vurderingene i hovedsak at fylkene kunne ha ulike behov og selv burde 
kunne vurdere hvordan eventuelle nye ressurser skulle anvendes (ekstra 
ressurser til rådgivning, til administrasjon, eller eventuelt til frikjøpt nestle-
der). 

For det fjerde kan det vektlegges at det også skjedde forskjellige endring-
er i prosjektperioden som kan ha betydning for vurderingene av prosjektre-
sultatene (ny tillitsvalgtopplæring, det nye administrative prosjektet, med 
mer). Illustrasjoner kan være økte rådgiverressurser ved enkelte kontor, og 
at økonomiske insentiver til HTV kunne bidra til at de i større grad sendte 
inn handlingsplaner, samtidig som frikjøpte nestledere også bidro til dette.  

For det femte viser evalueringen at situasjonen ved fylkeskontorene i pa-
rallellfylkene i hovedsak var uendret i prosjektperioden. To av fylkeslederne 
i disse fylkene ville ikke prioritere frikjøpt nestleder i den grad ekstra ressur-
ser var tilgjengelige (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag). I ett av disse 
fylkene ga imidlertid fylkesleder uttrykk for at hun godt kunne tenke seg å 
ha en frikjøpt nestleder ved fylkeskontoret (Hedmark). Ser vi fylkesorgani-
sasjonene under ett, er imidlertid forsøksordningen neppe den mest effekti-
ve måten å bruke ekstra ressurser på. 
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2 Opplegg og metode 

Casestudier og informantintervjuer 
Undersøkelsen ble lagt opp som en følge-evaluering med oppstart av in-
formantintervjuer våren 2013 og en siste runde med intervjuer i 2015.1 
Hensikten var å lage en «ståstedsanalyse» i 2013, tilnærmet ved oppstarten 
av prosjektet, som senere kunne brukes sammenlikningsgrunnlag. Vi foreslo 
for NSF å legge inn en midtveisundersøkelse med intervjuer i de tre for-
søksfylkene. Den ble gjennomført sommeren 2014. Det var hensiktsmessig 
å gjennomføre den siste runden med intervjuer før det ble avhold valg i 
fylkesorganisasjonene, det vil si i løpet av februar og mars 2015. 

Informantene er fylkesledere og nestledere (frikjøpte nestledere i for-
søksfylkene, nestledere uten frikjøp i parallellfylkene). I den siste intervju-
runden la vi ikke opp til å intervjue nestledere uten frikjøp (med mindre 
fylkesleder mente det ville være nyttig). Grunnen til det var at intervjuene i 
2013 viste at nestleder uten frikjøp i hovedsak fungerer på linje med andre 
styremedlemmer, uten operative funksjoner. 

Intervjuopplegg 
I informantintervjuene ble det ble benyttet en halvstrukturert intervjuguide. 
Hensikten var at alle intervjusamtalene skulle omhandle samme temaliste, 
men at det også skulle kunne åpnes for tilpasninger og utdypninger under-
veis. I forbindelse med forsøket ønsket vi å belyse følgende tema: 

• Forventinger og hypoteser
• Generelt om fylkesorganisasjonene – positive sider og problemområ-

der 
• Kontakt med og støtte til hovedtillitsvalgte
• Deltakelse på medlemsmøter

1 NSF har i perioden samlet inn rapportering fra fylkene i form av kvantitative resultatin-
dikatorer. Analyse av disse inngår ikke i denne evalueringen. Vi har imidlertid hatt tilgang 
til resultatindikatorene og har konstatert at disse støtter opp under hovedkonklusjonene vi 
trekker i den kvalitative analysen.  
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• Kontakt med og støtte til faggruppene 
• Forholdet til ledermedlemmer  
• Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer 
• Ekstern informasjon om NSFs politikk – nettverksbygging og møte-

deltakelse 
• Medlemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet 
• Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon  
 

Validitet og reliabilitet 
Når det gjelder validitet har vi tatt utgangspunkt i at intervjuguiden skulle 
gjenspeile de temaene og målsettingene som var sentrale i prosjektet. Disse 
var det blant annet referert til i prosjektsøknadene fra fylkene. De ble også 
diskutert på et kontaktmøte i Oslo vinteren 2013, der de tre forsøksfylkenes 
fylkesledere og nestledere samt representanter fra NSFs ledelse deltok. Fafo 
deltok også på dette møtet. 

I løpet av alle intervjurundene fikk informantene spørsmål om de mente 
at temaene som ble trukket frem i intervjusamtalene var de som var sentrale 
i prosjektet. Det mente de gjennomgående at disse temaene var. Det ble 
derfor gjort få endringer i intervjuopplegget. 

For å sikre reliabilitet ble det laget lydopptak av intervjuene (etter at in-
formantene hadde gitt sitt samtykke). Disse opptakene ble senere transkri-
bert. Dette materialet utgjør i overkant av 200 sider transkribert tekst.   

Forsøksfylker og parallellfylker 
Som en del av forsøksopplegget valgte NSF ut et parallellfylke for hvert av 
de tre forsøksfylkene. Tanken har vært at fylkene i utgangspunktet skulle ha 
en del likhetstrekk når det gjaldt situasjon og utfordringer. Det ville kunne 
gi grunnlagt for sammenlikning i prosjektets sluttfase, og ville kunne reduse-
re feilkilder som skyldtes særtrekk ved det enkelte fylket. Et eksempel var at 
et forsøksfylke med geografiske utfordringer i form av lang reisevei og store 
avstander mellom kommunene kunne sammenliknes med et fylke med til-
svarende utfordringer (som Nordland og Møre- og Romsdal). Andre krite-
rier var at fylkesorganisasjonen også omfatter et stort bysamfunn (som Ro-
galand og Sør-Trøndelag), eller at de generelt er ganske like nabofylker (som 
Oppland og Hedmark). 

Andre kriterier for utvelgelsen var fylkesorganisasjonens (og fylkets) 
størrelse, antallet HTV-områder, fylkesorganisasjonenes handlingsplaner, 
med mer. 
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3 Forventinger og hypoteser 2013  

Hensikten med prosjektet var å oppnå større synlighet og påvirkning når 
det gjelder NSFs politikk. Fylkesledere og nestledere i forsøksfylkene var 
godt innforstått med dette prosjektmandatet, og de planla aktivitetene i for-
hold til dette. Også i parallellfylkene hadde man forventinger til hva slags 
resultater prosjektet ville bringe. Forventningene til hva slags resultater for-
søket ville gi var i begynnelsen av 2013 litt varierende. Her er noen av vur-
deringene som ble gjort: 

 
• Jeg tror vi kommer til å bli atskillig mer synlige, vi har laget en plan 

for hvordan vi skal være mer synlige, og komme oss ut. Vi blir to 
stykker på noen plasser, til de aller fleste reiser vi sannsynligvis hver 
for oss. Jeg ser for meg at vi skal bli mye mer synlige, og at det i seg 
selv skal virke rekrutterende. Og det er jo hovedpoenget, å få politik-
ken ut, og på en forståelig måte for våre tillitsvalgte.  

• Potensialet til å være mer synlig som organisasjon er større i de fylke-
ne som har frikjøpt nestleder, enn hos oss som ikke har det. Men om 
det å ta ut vårt potensiale veier tyngre enn å ha en ekstra rådgiver, er 
vanskelig å vurdere. Men når det gjelder de som har frikjøpt nestleder, 
mener jeg det sikkert kommer til å vises. Når det gjelder de problems-
tillingene vi står oppe i, som ofte like mye er politikk som jus, så er 
det mange arenaer jeg som fylkesleder i dag ikke får vært med i, men 
der jeg gjerne skulle vært.  

• Den ekstra ressursen vil i hovedsak bli brukt henhold til planene som 
er laget, vil bli tilpasset, men ikke bli virkningsløs (ikke bare «mer av 
det samme..»). 

• Frikjøpt nestleder vil føre til at NSF blir mer politisk synlige i forsøks-
fylkene. 

• Prosjektet vil bli vellykket, men det innebærer ikke nødvendigvis at 
NSFs besluttende myndigheter vil gå inn for å innføre ordningen som 
fast ordning (for alle). En grunn er at dette vil bli kostbart for organi-
sasjonen. 

• Tror ikke dette blir stor nok suksess til at det kan gjennomføres i alle 
fylker. Det er ikke her NSFs utfordring ligger. Det må finnes bedre 
kriterier for fordeling av ressurser mellom fylkene. NSF har ikke råd 
til så mange frikjøpte politikere. 
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• For oss her i fylket er dette prosjektet en unik mulighet når det gjelder 
utøvelse av politikken – og så kan det godt hende at det er en rådgi-
verressurs vi trenger. 

• Aktiviteten når det gjelder å synliggjøre NSFs politikk vil øke i alle 
fylkene, ikke bare i de tre forsøksfylkene, som en følge av det ekstra 
fokuset prosjektet medfører. Også de andre fylkene vil «legge seg mer 
i selen» (de vil ikke, omvendt, være mindre aktive, for å synliggjøre at 
også de trenger frikjøpt nestleder). 
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4 Midtveisundersøkelse 2014 

Midtveisundersøkelsen ble gjennomført sommeren 2014. Disse intervju-
samtalene omfattet fylkesledere og frikjøpte nestledere i de tre forsøksfyl-
kene. Parallellfylkene ble ikke kontaktet i denne midtveisundersøkelsen. 

Vi hadde sett at de frikjøpte nestlederne opplevde at mandatet de hadde 
fått var mer snevert enn de ønsket. Dette synspunktet støttet fylkeslederne. 
Spørsmålet om endring av mandatet ble tatt opp via NSFs organisasjons-
ledd. Forbundsstyret ønsket imidlertid ikke å gjøre endringer underveis i 
forsøket. Prosjektet fortsatte da innenfor rammene av det opprinnelige 
mandatet. Det ble ikke gjort endringer, men under intervjuene uttrykte nest-
lederne skuffelse over at de ikke vant fram med sitt syn. Nestlederne var 
lojale når det gjaldt prosjektorganiseringen videre i forsøket, men rapporter-
te at de fortsatt opplevde manglende tilhørighet – at rollen som frikjøpt 
nestleder ikke var en integrert del av NSFs organisasjon. 

Sommeren 2014 var ambisjonene til nestlederne kraftig nedjustert når 
det gjaldt systematisk kontakt med, og støtte til, hovedtillitsvalgte. Dette 
skjedde i alle de tre forsøksfylkene. Den økte kontakten med HTV hadde 
vært en hovedmålsetting når det gjaldt utformingen av den nye nestlederrol-
len. Så langt hadde det imidlertid ikke skjedd vesentlige endringer i noen av 
de tre forsøksfylkene. 

Prosjektet hadde imidlertid ført til større aktivitet når det gjaldt deltakel-
se fra fylkeskontoret på medlemsmøter. Det hadde ført til økt synlighet. I to 
av fylkene hadde fylkesleder (og/eller nestleder) deltatt på flere medlems-
møter enn tidligere. I det tredje fylket rapporterte fylkesleder om høy aktivi-
tet også tidligere, men antakelig deltok kontoret oftere på medlemsmøter 
også her. 

Sommeren 2014 var fylkeslederne i de tre forsøksfylkene tydelige på at 
frikjøpte nestledere innebar en ressurs for fylkeskontoret. Men de uttrykte 
også en viss usikkerhet når det gjaldt spørsmål om i hvilken grad endringer 
kunne forklares ut fra at kontoret hadde fått en ekstra ressurs, eller hvorvidt 
endringene også hadde sammenheng med andre forhold i perioden. Her ble 
det vist til bruk av økonomiske insentiver for å få innsendt handlingsplaner 
fra HTV, NSFs nye tillitsvalgtopplæring, og – ved ett fylkeskontor – ekstra 
rådgiverressurser. 

En samlet vurdering sommeren 2014 var at det fortsatt var knyttet usik-
kerhet til prosjektet om frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene. To av de 
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tre fylkesledere helte da mot at de heller ville prioritere ekstra rådgiverres-
surser om de hadde valget, mens én fortsatt var avventende. 
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5 Generelle oppsummeringer 2015 

De avsluttende intervjurundene i perioden januar-mars 2015 ble innledet 
med et generelt spørsmål om hvordan informantene vurderte resultatene fra 
forsøket. I ett av forsøksfylkene mente fylkesleder at forsøket hadde vært 
vellykket og gikk inn for at ordningen med frikjøpt nestleder burde være en 
permanent ordning (Rogaland). De to andre fylkeslederne gikk ikke inn for 
å prioritere en ordning med frikjøpte nestledere (Nordland og Oppland). 
Kommentarene fra Rogaland var generelt de mest positive. I Nordland ble 
prosjektet avsluttet ved utgangen av 2014, da nestleder begynte i annen stil-
ling.  

I parallellfylkene ønsket to av tre fylkesledere ikke å prioritere en ordning 
med frikjøpt nestleder (Sør-Trøndelag var litt i tvil, Møre og Romsdal ville 
heller prioritert en sekretærressurs). I det tredje parallellfylket ønsket fylkes-
leder ideelt sett en frikjøpt nestleder ved fylkeskontoret (Hedmark). 

Nedenfor følger illustrasjoner i form av et utvalg sitater fra intervjusam-
talene i 2015. Utdragene fra forsøksfylkene presenteres først (Rogaland, 
Nordland, Oppland), deretter følger utdrag fra intervjuene i parallellfylkene 
(Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark). 

Generelle oppsummeringer i forsøksfylkene - 2015 
 

Da vi snakket sammen i 2014 spurte jeg hvis du kunne velge én ressurs, ville du valgt 
rådgiverressurs eller ville du valgt frikjøpt nestleder? – Du svarte at slik det så ut da, 
helte du mot å velge nestlederen, men du sa også at «men hva jeg sier i 2015, er åpent»? 

- Ja. Og hvis spørsmålet fortsatt er det samme, hvis jeg skulle få valget 
mellom to sånne ressurser, så hadde jeg valgt nestleder. Jeg er vel ty-
deligere på det nå, enn jeg kanskje var i 2014 – hvis valget er mellom 
de to. Men jeg tror ikke jeg får det valget. 

I det store og hele har dette prosjektet vært vellykket ved fylkeskontoret her? 
- Jeg opplever det, ja.  

(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Rett på sak – kort oppsummering? 
- Forsøket med frikjøpt nestleder har vært annerledes enn jeg trodde 

da jeg gikk inn i det. Det har vært oppturer og nedturer. Jeg synes 
det har vært veldig lærerikt – jeg lærer å kjenne organisasjonen, det å 
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være i et prosjekt, lærer å kjenne meg selv bedre. [-] Men hva jeg 
tenker om resultatet av prosjektet? Hvis målet er at politikken skal 
komme helt ut til de HTV, ut der som de skal påvirke, og for at den 
skal få effekt, så burde nok Sykepleierforbundet organisere [det] på 
en annen måte. Det å ha en frikjøpt nestleder som sitter på fylkes-
kontoret er ikke så effektivt som vi hadde håpet. Det er nok styrking 
helt ytterst i ledda som – det er der det mangler mest. Men det er jo 
et veldig langt lerret å bleke, for å komme dit. [-] At man trenger å 
styrke det politiske arbeidet, er jeg enda sikrere på. Men jeg tror ikke 
det å ha en frikjøpt nestleder på fylkeskontoret, sånn som det er or-
ganisert nå, er effektivt nok. 

Ditt svar når det gjelder hvorvidt ordningen blir permanent er negativt? 
- Frikjøpte nestledere i alle fylker? – da er jeg negativ. Men å styrke 

politikken, det politiske arbeidet, det har jeg tro på. Men en frikjøpt 
nestleder på 19 fylkeskontor i hele landet – da tror jeg man får litt li-
te for pengene. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Midtveis i forsøket sa du at fikk du ett valg, mellom ekstra rådgiverressurs eller frikjøpt 
nestleder, så ville du valgt rådgiveren. Hva sier du nå? 

- Jeg sier akkurat det samme nå. Jeg og nestleder har jo diskutert det. 
Vi trenger ekstra rådgiverressurs her i fylket. [-] Jeg tror at når vi får 
en rådgiver til, jeg sier når, ikke hvis, så vil det bli større mulighet for 
fylkesleder til å holde på med politikken. 

- Jeg ser jo, bare nå, de to årene nestleder har vært her, har jeg som 
fylkesleder kunnet slippe unna en del ting som hun har gjort. Hun 
har jo tatt hovedansvaret for det med HTV, hun har hengt på tele-
fonen – Da har jo jeg fått sittet og lest dokumenter, og oppdatert 
meg på politikken, og jobbet på en annen måte, sånn som fylkesle-
der skal. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Kan du oppsummere hvordan du synes det gikk med prosjektet? 
- I forhold til Bodø og det jeg fikk gjort ute, så synes jeg at prosjektet 

gikk bra. Jeg synes jeg lyktes med veldig mye, og hadde en god dia-
log både med de tillitsvalgte og med resten av organisasjonen, og jeg 
synes at jeg fikk danna noen nettverk. 

Bør ordningen skal gjøres permanent? 
- Jeg vet ikke om det er det fylket trenger. Fylket trenger veldig en 

rådgiverressurs ved fylkeskontoret. I utgangspunktet trenger de jo 
begge deler, de trenger politikk og de trenger rådgiver. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  
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Hvordan synes du forsøket med frikjøpt nestleder har gått? Hva er din oppsummering? 
- Oppsummeringen er at for vårt fylkes vedkommende, har det ikke 

gitt tilfredsstillende resultater i forhold til det vi skulle bli målt på. 
Objektivt sett, ser det sånn ut. I forhold til det vi har vært inne på 
tidligere, med mandat og måten nestlederprosjektet er inkludert i or-
ganisasjonen, så er jeg ikke fornøyd. Summa summarum – så tenker 
jeg at på landsmøtet vil, for dette fylkets vedkommende, den saken 
her ikke bli stemt frem  – det var veldig kort fortalt. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Hvordan synes du det har gått? – en kort oppsummering? 
- Det gikk ikke slik som jeg tenkte det skulle gå, i forhold til hva jeg 

trodde da vi startet. Men så har man kanskje kommet til en erkjen-
nelse om at – ja, man har vel kanskje fått til noe likevel, selv om vei-
en ikke gikk sånn som vi trodde, eller hadde tenkt. Vi hadde vel 
trodd at noen kanskje fulgte oss opp, at vi skulle tilhøre en eller an-
nen linje, eller ha en fot inn i organisasjonen. [-] Men på den andre 
siden må man kanskje se at man har jo fått til noe. Og med det pro-
sjektet som går nå angående rådgiverfunksjon, så ser man jo der at 
det etterlyses flere politiske ressurser. 

Synes du forsøket, med det mandatet de frikjøpte nestlederne har hatt, bør gjøres perma-
nent? 

- Hvis NSF hadde ubegrensede midler, hvis vi tenker at det var sånn, 
så tenker jeg at det hadde vært en mulighet, at det kunne vært et be-
hov. 

- Men ikke med det samme mandatet. Det måtte ha blitt opp til fylket, 
hva de tenkte at de skulle bruke nestlederen til. De må på en måte 
finne ut, hva er det vi trenger, hvor skal vi sette inn ressurser her i 
vårt fylke, hva skal vi bruke dem til? Men at man kan ha behov for 
to politikere, det tror jeg. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Generelle oppsummeringer i parallellfylkene 
 
Fylkeslederne i parallellfylkene fikk tilsvarende spørsmål i de siste intervju-
rundene i 2015. 

 
Sist nevnte du på spørsmål om du, hvis du kunne velge om det var en frikjøpt nestleder 
du hadde bruk for, at du var litt i tvil. Hva sier du nå? 

- Jeg sier at jeg er fortsatt i tvil. Fordi jeg også ser at vi har jo blitt et 
ganske stort fylke etter hvert. Og jeg ser at med den kompetansen 
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som er ansatt på fylkeskontoret, har jeg behov for mer oppfølging 
av tillitsvalgte og medlemmer. 

- Når det er sagt, så ser jeg nå det at de fylkene som er med i prosjek-
tet og har frikjøpt nestledere, får jo gjort utrolig mye rent politisk. 

- (Fylkesleder, parallellfylke, 2015) 

Hvordan tror du at det går med prosjektet med frikjøpte nestledere? 
- Vi har tenkt her, hele tiden, vi i vårt fylke, at det er ikke frikjøpt nest-

leder vi trenger. Vi trenger mer ressursen til å drive kontoret på et 
saksbehandlernivå.   

- Det jeg oppfatter når jeg møter de andre fylkeslederne, det er at det 
noen som ønsker å søke om å ha frikjøpt nestleder. Men det handler 
kanskje litt om størrelsen på fylkene – for eksempel Oslo, der kan 
jeg forstå det veldig godt, at de kanskje kunne tenke seg å søke sene-
re, hvis det blir en mulighet. 

- For det er jo noen som mener det at du bør ha muligheten til dét 
også. Men vi kan ikke ha 19 frikjøpte nestledere og så styrke fylkes-
kontorene også, det går ikke an. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Har du noe inntrykk av hvordan det går med prosjektet? 
- Jeg hadde større forventninger enn det som jeg mener har vist seg.  
- Nå er det vanskelig for meg å se hva som skjer i Nordland og Roga-

land, men vi har jo mye tettere kontakt med Oppland. Og jeg tenkte 
vel, at det mandatet som – begrenser aktiviteten – jeg tenker at det 
behøver det ikke nødvendigvis å gjøre. Jeg mener det går an å se 
større på det mandatet, man behøver ikke tolke det på smalest mulig 
måte. Det går an å tolke mandatet betydelig videre, og få mye mer ut 
av en 100 prosent ressurs til, enn det som jeg synes prosjektet viser. 
[-] Jeg har ikke inntrykk av at de er noe mer synlige. 

Du sier ikke at du ville ønsket deg en nestleder på frikjøp – eller?  
- Jo, jeg kunne tenkt meg dét.  

Nå er jeg jo påvirket av det andre prosjektet vi jobber med, der sitter 
jeg i styringsgruppa, det er klart at man blir jo nødvendigvis påvirket 
av det, og ser at det finnes andre muligheter. Men jeg tenker fortsatt 
på – hvordan skal vi bli en politisk mer slagkraftig organisasjon, 
hvordan skal vi få til et NSF som tenker likt i fra nord til sør, og i fra 
topp til bunn, hvordan skal vi få til en helt annen argumentasjons-
kraft og styrke enn det vi har i dag – med å styrke det administrative 
apparatet? 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
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6 Støtte til hovedtillitsvalgte 

I 2013 ble forholdet til hovedtillitsvalgte sett som svært viktig i prosjektet. 
Alle de frikjøpte nestlederne hadde planlagt oppgaver når det gjaldt støtte til 
HTV. De ville oppsøke dem, sende e-post, og invitere seg inn. De hadde 
som opplegg å gjøre dette mer systematisk enn tidligere. Økt støtte til HTV 
ble beskrevet som et viktig mål prosjektet skulle bidra til. HTV ble beskre-
vet som «krumtapper» i NSFs organisasjon. 

I 2013 ble erfaringene i en tidlig fase beskrevet som positive, mange 
HTV satte pris på å bli kontaktet. Men det var også noen som ikke svarte på 
mail eller ringte tilbake. En nestleder hadde allerede kommet til at det kan-
skje kunne være for mye at hun kontaktet HTV fire ganger i løpet av året. 
En annen var inne på at man må unngå at HTV opplever at fylkeskontoret 
stiller nye krav og pålegger dem ekstra oppgaver, for mange HTV opplever 
at de har mer enn nok med sine daglige gjøremål. 

Ett fylke uten frikjøpt nestleder forsøkte også å ha jevnlig kontakt med 
HTV, men hadde ordnet det på en annen måte. Kontakten skjedde mer i 
forbindelse med arrangementer/samlinger, og rådgiverne ringte da opp de 
HTV som ikke hadde meldt seg på. 

Et annet fylke hadde ikke noe fast system for kontakt med HTV, men 
brukte mailsystemet, og opplevde at de hadde god kontakt med de fleste 
HTV.  

Også fylker uten frikjøpt nestleder var opptatt av å bedre støtten til, og 
kontakten med, HTV. Alle fylkeskontorene hadde mange flinke tillitsvalget, 
men også noen «medium», og noen de «ikke hører noe fra». 

Kontakten med HTV – mer problematisk  
i kommunehelsetjenesten 
Det var en hovedmålsetting i alle de tre forsøksfylkene å gi bedre støtte til 
HTV, i første omgang ved å kontakte dem mer systematisk. Nestlederne 
hadde allerede startet ringerunder. Noen HTV var imidlertid vanskelige å 
nå, de svarte ikke og tok ikke kontakt. 

Kontakt med HTV ble regnet som en stor utfordring i noen fylker. Det 
fantes noe mer frikjøp av HTV i sykehussektoren, men lite frikjøp i kom-
munene. Det var også mange små kommuner/ HTV-områder. Det var stort 
sett rådgiverne som fulgte opp kontakten med HTV i parallellfylkene. Leder 
uten frikjøpt nestleder hadde ikke nok tid til dette.  
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Hvorvidt HTV sendte inn handlingsplaner varierte en god del. Om lag 
halvparten, eller mer, gjorde det i noen fylker (både forsøksfylker og paral-
lellfylker). Noen fylker hadde hatt fremgang og fikk stor sett inn handlings-
planer og beretninger, men ikke maksimalt antall (Rogaland). 

Men også fylker uten frikjøpt nestleder fikk inn de fleste handlingsplane-
ne (Hedmark). En felles erfaring var at en del HTV har nok med «seg og 
sitt» i hverdagen, dessuten at ikke alle HTV er like mottakelige for det sent-
rale strategispråket. 

I 2013 pekte informantene på at HTV etterspør rådgivning, ikke politikk. 
Det ble nevnt i stort sett alle intervjusamtalene. Men det ble også pekt på at 
det ikke alltid er et klart skille mellom rådgivning og politikk. Det var stort 
sett rådgiverne som tok hånd om sakene når HTV henvendte seg til fylkes-
kontoret. 

Rekruttering av HTV kunne være problematisk, spesielt i kommunene. 
Flere fylker hadde noen kommuner uten HTV. Turnover blant HTV ble 
beskrevet som større i kommunesektoren, mens det var mer kontinuitet i 
sykehussektoren. I noen fylker var det vanlig at HTV og TV satt i to eller 
tre perioder etter at de var valgt. 

Resultater – oppsummeringer 2014 og 2015 
Regelmessig kontakt og støtte til HTV var et «flaggskip» for alle de tre fri-
kjøpte nestlederne ved fylkeskontorene. Det var dette som i stor grad var 
tenkt skulle prege rollen deres som «politisk innenriksminister» - mens fyl-
kesledere i større grad skulle ha rollen som «statsminister» eller «utenriksmi-
nister». 

I intervjurundene i de tre forsøksfylkene sommeren 2014 (midtveisun-
dersøkelsen) kom det frem at opplegget ikke fungerte etter intensjon og at 
planene måtte endres. Nedenfor følger illustrasjoner fra intervjuene med de 
tre frikjøpte nestlederne i 2014. 
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Dere hadde planer om langt tettere kontakt med HTV? 
- Jeg husker jeg fortalte deg, at det var veldig viktig, dette med telefon-

samtaler med de HTV, det å ha en tett dialog med de HTV. Jeg 
hadde planer om å ta mer hyppig og regelmessige kontakt med dem. 
Det har jeg rett og slett gått bort i fra. Jeg laget meg en strategi med 
at jeg sendte ut en e-post om at nå kommer jeg til å kontakte dere, i 
løpet av nærmeste tidsrom, og at de skulle spille inn når det passet 
best. Og så har jeg oppdaget via disse rundene, at de HTV virker ik-
ke veldig interesserte i denne telefonsamtalen. Og at de sa at hvis du 
ikke treffer meg, skal jeg ta kontakt med deg. Men de tok veldig sjel-
den kontakt igjen – og det gjør noe med min entusiasme, for jeg 
kjenner at jeg nesten plager dem litt. 

(Nestleder, forsøksfylke 2014)  
 

- Ja, jeg har jo på en måte holdt en dialog, både via mail og ringt til 
dem. Men det er ikke alltid at de responderer. På tross av at jeg er 
«på», hver gang vi møtes og samles her i byen, og har minnet dem 
om det, om muligheten for å være i en dialog. Og så ser jeg jo også 
at når problemene oppstår, så ringer de – og da er det ofte rådgiv-
ning de trenger. Jeg har ennå ikke, til dags dato, opplevd at noen har 
ringt hit, for å spørre etter NSF sin politikk, i hvert fall ikke til meg. 
(Nestleder, forsøksfylke 2014) 
 

- Ja, jeg lagde vel kanskje et litt overambisiøst mål, med at jeg skulle 
ha kontakt med HTV x ganger i året, for eksempel i forbindelse med 
det eller det eller det. Men de er jo ikke på jobb hele tida. Vi har 
svært mange uten frikjøp. Og så er de er jo på kvelden, natta, og 
dagvakt – så det var vanskelig å få tak i dem. Det finnes også tillits-
valgte som er svært lite aktive, og kanskje ikke gir noe svar. 
(Nestleder, forsøksfylke 2014) 

En ny del av nestlederrollen – bistand i forbindelse med 
handlingsplaner 
Når det gjaldt kontakten med HTV oppsummerte de frikjøpte nestlederne i 
2014 at situasjonen i hovedsak var som tidligere. Men selv om ambisjonene 
om hyppig og regelmessig kontakt var nedjustert, hadde de allerede da be-
gynt å tenke på andre områder der de kunne ha et tilbud til de HTV. Det 
dreide seg blant annet om å bistå HTV slik at flere sendte inn handlingspla-
ner. 
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Sitasjonen er den samme som da vi snakket sammen i fjor? 
- Ja. Men uansett, min oppgave var å veilede i forhold til årlige hand-

lingsplaner, og det har vi fått økt. Vi sto på 22 handlingsplaner av 
44, før dette startet. Og nå i år var vi oppe i 38, tror jeg, så vi har 
økt. (Nestleder, forsøksfylke 2014) 

Mer oppsøkende virksomhet 
Også i 2015 var oppsummeringene i forsøksfylkene ganske like. HTV hadde 
fortsatt lite frikjøp, og det de etterspurte fra fylkeskontoret var i hovedsak 
rådgivning. Det var også enighet om at man ikke hadde lyktes med de opp-
rinnelige planene om kontakt med HTV.  
 

- Helt klart. Vi har jo valgt en annen strategi nå, ved å besøke dem 
stedet. Jeg tror kanskje, i dette fylket, det er vanskelig å måle – det 
kan godt være at HTV opplever at de har mer kontakt, men det er 
ikke nødvendigvis det at de har mer kontakt med oss, som politiske 
ledere. Men i og med at vi har fått tre rådgivere, så er vi i alle fall 
mer tilgjengelige likevel. 

Det har ikke noe med nestlederprosjektet å gjøre? 
- Nei, det har ikke noe med prosjektet å gjøre. Men hadde du spurt en 

HTV «ser du forskjell på 2013 og 2015?» – på kontakten med fyl-
keskontoret, så kan det godt være at du hadde fått forskjellig svar. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

 
Nestleder ved samme fylkeskontor hadde liknende vurderinger. 
 

- Det som er min klare oppfatning, det er at det å få til en naturlig 
kontakt med HTV, jevn kontakt med samtaler som gir et resultat, 
for dem, det å ha noe å tilby  – kan være utfordrende. Jeg har noe å 
tilby dem, men det er ingen naturlig vei inn. Og det står jeg fortsatt 
ved. Og vi prøvde oss med disse telefonhenvendelsene – det opp-
levdes ikke greit, som vi har snakket om før. 

- Så det vi har begynt med nå, er at vi rett og slett reiser ut på besøk. 
Fylkesleder har vært på noen besøk, og jeg har vært på noen, seinest 
i denne uka. Da avtaler jeg med de HTV at jeg kommer, og blir en 
og en halv til to timer, og prater om det som ligger dem på hjertet. 
Og jeg har kanskje et par ting jeg lufter med dem om det er interesse 
for, litt sånn politisk aktivitet. Det er en samtale med lave skuldre, 
der vi prøver å, hva skal jeg si, kanskje tenke på nye måter å jobbe 
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på og støtte dem på at mye av det de gjør er godt. Det oppleves 
bedre. [-] 

- Men igjen, så tenker jeg det, i forhold til de HTV og hva nestleder 
har å tilby, så opplever jeg at der vi får styrket dem godt, så bruker vi 
HTV-samlingene her på fylkeskontoret, eller det kan være forskjelli-
ge plasser – at de er mer politisk retta nå. Vi er mer målbevisste når 
det gjelder hvilke temaer vi tar opp, at vi tar opp temaer som styrker 
dem politisk, bruker samlingene på en annen måte. Så de arenaene 
bruker vi bedre nå. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015). 

Vekt på mer oppsøkende virksomhet gjaldt ett av forsøksfylkene (Roga-
land). Mer oppsøkende virksomhet trenger ikke nødvendigvis bare innebæ-
re reiser for å besøke HTV. Det kan gjelde spesielt i fylker med store geo-
grafiske avstander. En av fylkeslederne kommenterte at rådgiverne kunne 
spille en litt annen rolle enn tidligere. 
 

- Vi må kanskje være litt mer proaktive, litt mer utadretta, kanskje lage 
oss noen nye rutiner. Jeg ser for meg at jeg får en rådgiver til, og at 
begge de to (rådgiverne) kan være litt mer utadretta, sette av tid – nå 
tar vi så-og-så mange kommuner hver, denne uka, så avtaler vi med 
HTV at vi skal en halv time på telefonen, og snakke om hva som er 
utfordringene på noen få punkter. Og så får de rådgivning fra rådgi-
ver rundt de her sakene, på telefonen. Før de sakene begynner å 
brenne, og blir saker som må saksbehandles og sendes til advokater. 
Så jeg tenkte at det kan være verdt å prøve. Jeg har ikke diskutert det 
i kontoret her, men jeg tror vi må begynne å tenke på en litt annen 
måte å jobbe på, og ikke bare ta sakene når de kommer til oss. For 
sånn som det er nå, er de (HTV) på en måte alene, som satellitter 
der ute. Og de lurer på mye, det vet vi at de gjør.  
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Generelt var situasjonen til HTV den samme som den hadde vært før for-
søket ble igangsatt. En annen fylkesleder var også inne på tanken om at 
fylkeskontorene selv kunne disponere ressurser for å frikjøpe tillitsvalgte. 

 
- Det er også noe vi snakket om litt om, da vi var på Gardermoen, i 

forhold til landsmøtet. Det finnes en del fagforbund som frikjøper 
tillitsvalgte selv, til en viss del, i hvert fall. Og det som hadde vært 
allright, hadde vært om hvert enkelt fylkesstyre kunne fått en sum 
penger ut i fra hvor stor medlemsmasse man har, som man kunne 
brukt til i perioder å frikjøpe utpekte tillitsvalgte. Enten til at vi bru-
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ker dem inn hos oss, eller til at de selv gjør en jobb ute. Det er også 
en måte å sikre seg mer politisk innflytelse på.  
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Parallellfylkene – kontakten med HTV 
Oppsummert var sitasjonen i hovedsak som tidligere i forsøksfylkene når 
det gjaldt forholdet til de HTV, selv om Rogaland hadde begynt å prøve ut 
nye kontaktformer. I parallellfylkene var også situasjonen som den hadde 
vært tidligere når det gjaldt kontakt med og støtte til HTV.   
 
Positive sider og utfordringer, ved fylkeskontoret? 

- Ja, sterke trekk ved fylkeskontoret, det er at vi er veldig gode på, sy-
nes vi selv, oppfølging av tillitsvalgte. Vi er blant de fylkene i landet 
som har flest møtepunkter med tillitsvalgte. 

- Vi har en veldig god kompetanse på både medlemsveiledning, i for-
hold til konkrete saker, medlemsoppfølging og tillitsvalgtoppfølging 
i så henseende. 

Er det fortsatt sånn at det er rådgiverne her som har mest kontakt med HTV? 
- Ja. Og vi har jo fordelt ansvaret sånn at de har den rådgivningen, 

selvfølgelig, som har kompetansen på det. – Men det er jeg som har 
ansvaret for, sammen med fylkesstyret, å sette tema og organisere 
disse tillitsvalgtkonferansene, og HTV-konferansene vi har gjennom 
året. Så det er jo mer den politiske siden.  

Du fortalte i 2013 at dere hadde ikke jevnlige ringerunder, men at dere kontaktet 
HTV som ikke meldte seg på arrangementer, at dere hadde kontakt med dem som 
meldte seg på gjennom arrangementene, og heller brukte litt tid på dem som ikke var 
påmeldt? 

- Ja, vi prøver å gjøre det. Men det er ikke hver gang vi får gjort det.  
- Og så har vi i tillegg, i forhold til de som er frikjøpte HTV i Trond-

heim kommune, som har kontor her, og de fire som har kontor på 
sykehuset. Vi møtes en gang i måneden og har et uformelt dialog-
møte hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger, både politiske og av 
mer avtaleart. Det er et system, det er hver første tirsdag i måneden, 
så det er på en måte et etablert forum. 

- Og så arrangerte vi jo årlig, en tillitsvalgtkonferanse i nettverk, for å 
sikre at tillitsvalgte som kommer fra mindre HTV-områder enn 
Trondheim kommune og St. Olav, også får oppmerksomhet. For 
det blir veldig fort sånn på tillitsvalgtkonferanser, at når vi har hele 
gruppa inne – at det er de tillitsvalgte fra sykehuset og kommunen 
som på en måte setter agendaen og tar fokuset. 
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Når de selv henvender seg til kontoret her? 
- Da er det til dedikerte rådgivere  – og så har jo jeg en bakgrunn som 

tillitsvalgt på sykehuset, så jeg blir jo like gjerne spurt, av dem. Og de 
tillitsvalgte fra Trondheim kommune, de er jo i lokalene her, så de 
hopper nå på dem de får tak i. 

Du sa sist at rådgiverne har lang erfaring? 
- Ja, vi feiret 25 års ansettelse nå, for hun som har vært ansatt lengst.  
- Det er på grunn av dem at vi klarer å holde et så høyt aktivitetsnivå. 

Da fungerer forholdet til HTV omtrent som sist vi snakket sammen? 
- Ja, det gjør det. 

(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
 

En annen fylkesleder i et parallellfylke fortalte om noen endringer, men 
også om at situasjonen i hovedsak var som tidligere. 
 
Støtte til og kontakt med HTV var et tema vi snakket om – i hovedsak var det rådgi-
verne som blir kontaktet? 

- Ja. Men det har kanskje forandret seg litt. Det er i hovedsak de som 
blir kontaktet nå også. Men de skal jo ringe 02409, og da blir de jo 
satt over til den som er ledig. Pluss at nå kjenner jeg dem mer, slik at 
noen av de HTV tar også direkte kontakt med meg. Og jeg synes jo 
det er helt greit, fordi at etter hvert har jo jeg mye mer kunnskap enn 
det jeg hadde da jeg begynte for fire år siden. Sånn at det merker jeg, 
at det er flere som tar direkte kontakt. 

- Generelt driver vi på samme måten [som i 2013]. For vi har jo ved-
tektsfestet hva vi skal holde på med. Og i og med at vi ikke har noe 
mer ressurser enn vi hadde da, er det ikke så mye vi kunne utvidet 
om vi hadde lyst til å gjøre flere ting. Vi må prioritere å ha de faste 
HTV-konferansene, vi må ha styremøter, vi må ha 12. mai-
arrangement, og så videre. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
 

I det tredje parallellfylket var fylkesleder også opptatt av forholdet til HTV. 
 
Hvordan er kontakten med de HTV? 

- Den er bra, vil jeg si. Og det er noe som vi også vektlegger. Noe 
som vi synes er viktig, er at hvis vi skal ha talspersoner ute, så må vi 
ha kontakt med dem. Og vi må følge dem opp. Og det er ikke alle 
HTV som tar kontakt med oss, eller gir tilbakemeldinger, eller spør. 

24 



Innimellom er vi svært bekymret, og vi lurer på «hva skjer der ute»? 
«hva sier du i sammenhenger?» – Ikke det at vi har veldig kontroll-
behov, men vi vil jo gjerne at det er vår politikk som skal bli hevdet. 
Vi vil jo gjerne at de skal «være på», med de begrensede ressursene 
som de også har. Så vi vil jo gjerne vite hva de sier og hva de tenker. 

- En av rådgiverne er den som er best til å ta kontakt med de HTV. I 
mange sammenhenger, når det gjelder politiske saker, så er det jeg 
som gjør det. 

Når HTV tar kontakt med kontoret, er det rådgivning de etterspør? 
- Ja, det er det, og veiledning på andre, forskjellige, saker. Når det 

gjelder nedbemanning og sånne ting, så er det som regel meg de 
ringer til. Er det medlemsspørsmål, andre ting, så ringer de til rådgi-
ver. 

-  

Har dere faste rutiner for denne kontakten, eller inngår det i den daglige virksomheten?  
- Nei, vi har ikke faste rutiner, ikke sånn fire-ganger-om-året, eller noe 

sånn. Vi treffer jo de tillitsvalgte oftere enn som så. Vi har jo konfe-
ranser – noen har vi jevnlig kontakt med, noen er flinke til å ringe, 
de sender mailer, og spør. Da har vi en utveksling kanskje flere 
ganger i uka. [-] 

Sender de inn handlingsplaner? 
- Det gjør de. I år er vi ikke ferdige med å hente inn ennå, men i 2014 

hadde vi bort i mot 100 prosent i innlevering av handlingsplaner. 
Det er veldig bra. Det skyldes også at vi ringer og etterspør, og ma-
ser. Og man kan ikke si at kvaliteten på alle handlingsplanene er like 
bra, men at de leverer inn en handlingsplan, og har tenkt litt over 
hva de skal drive på med – men vi får ikke så mye tilbake hvis vi ik-
ke «er på». 

Dere har tid og ressurser til å «være på»? 
- Ja, eller vi benytter anledningene når vi likevel skal prate med dem. 

Dessuten har vi en konferanse før jul, hvor vi legger inn bestilling til 
handlingsplan, og det er en konferanse vi har stor oppslutning om. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  
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7 Deltakelse på medlemsmøter 

Økt deltakelse fra fylkeskontoret på medlemsmøter var en målsetting i alle 
de tre forsøksfylkene. Dette var et område der prosjektet var vellykket. I ett 
av fylkene økte deltakelsen mye (Rogaland), i et annet en god del (Nord-
land). Et tredje hadde hatt ganske bra aktivitet på dette området også tidli-
gere, mens det ble fortalt om lavere aktivitet høsten 2014 (Oppland). 

Forsøksfylkene jobbet i 2013 aktivt med å få til mer deltakelse fra fylkes-
kontoret på medlemsmøter. Det var i 2013 imidlertid for tidlig å si noe om 
hvordan dette ville gå. Lite oppmøte blant medlemmer på medlemsmøter 
utgjorde et problem også i parallellfylkene, men det var ikke samlet sett et 
større problem i disse fylkene. 

Ett av forsøksfylkene oppga å ha bra aktivitet når det gjelder medlems-
møter (Oppland). I fylker med høy organisasjonsgrad dreier dette seg mest 
om «medlemspleie» og ikke rekruttering («viktig å ta vare på dem vi har»). 
Fylkeskontoret hadde bra aktivitet, men hadde som intensjon å gjøre mer i 
tiden som kom. Flere nevnte at det ville bli gjort flere fremstøt i forbindelse 
med medlemsmøter fra høsten 2013.  

Fylkeskontorene i forsøksfylkene hadde lagt vekt på deltakelse på med-
lemsmøter også før forsøksperioden. Når man i 2013 var to frikjøpte ved 
kontoret regnet man med å rekke over mer. Forsøkskommunene oppga at 
de nå hadde bedre rom og muligheter, og var mer tilgjengelige. I et forsøks-
fylke pekte informantene på at de var godt i gang i 2013 (Rogaland). De 
hadde som målsetting å delta på 18 medlemsmøter i løpet av det året, og 
hadde allerede vært på 11 møter. I et annet forsøksfylke (Nordland) ble 
fylkeskontoret i liten grad invitert til medlemsmøter. I 2012 var leder bare 
på tre slike møter. I forsøksfylkene mente man at frikjøpt nestleder ville 
innebære en forskjell både når det gjaldt kontakten med HTV og mer aktiv 
deltakelse på medlemsmøter fra fylkeskontorets side. Frikjøp av nestleder 
innebar også at det kunne bli mindre overtid blant rådgiverne. 

Det var ganske varierende oppmøte blant medlemmene når det gjaldt 
medlemsmøter. Noen steder ble interessen beskrevet som «laber», uten at 
det innebar noe nytt. Andelen som møtte opp var oftest større i de små 
HTV-områdene, selv om antallet fremmøtte kunne være omtrent det sam-
me. 

Ofte var det fylkeskontoret som kontaktet HTV med tilbud om deltakel-
se på medlemsmøter. Et fylke (Nordland) hadde planer om å ringe kontakt-
personer der det ikke var HTV, for å prøve å få arrangert møte. 
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Noen fylker opererte med regional inndeling når fylkeskontoret reiste ut 
for å delta på medlemsmøter. Da ble medlemmer i flere kommuner samlet 
til møte.  

Frikjøpt nestleder kunne, sammen med resten av ressursene ved konto-
ret, gjøre at flere enkeltkommuner kunne besøkes.  

En forsøkskommune oppga at det kunne være gunstig med mer tid til 
arbeidsplassbesøk i tillegg, men det var foreløpig ikke lagt planer for dette. 

De frikjøpte nestlederne (og lederne) diskuterte også om man i dag måt-
te finne frem til andre og mer moderne fremgangsmåter enn de tradisjonelle 
medlemsmøtene for å ha kontakt med medlemmene og fremme NSFs poli-
tikk. Her ble nye måter å være synlige på nevnt, som mail, media, og sosiale 
medier. 

Ved fylkeskontor uten frikjøpt nestleder var det som regel fylkesleder 
som deltok på medlemsmøter, noen ganger også rådgiver. Etterspørselen 
ble dekket med de ressurser fylkeskontoret hadde. I ett fylke (Hedmark) ble 
aktiviteten beskrevet som «i noen grad». Det var jevnt over HTV som invi-
terte, og noen ganger inviterte fylkesleder seg selv til møte (hvis det er noe 
som «brenner»). Aktiviteten varierte i parallellfylkene. I et av dem ble møte-
deltakelsen beskrevet som «periodevis». Fylkesleder var på et eller to med-
lemsmøter året før, rådgiverne deltok på tilsvarende mange (Sør-Trøndelag). 
At det eventuelt kunne bli for mye reising for fylkesleder, gjorde det nød-
vendig å også ta i bruk nye kommunikasjonsformer. 

Heller ikke i parallellfylkene ble oppslutningen om medlemsmøtene be-
skrevet som veldig stor, noe som ble sett som en utfordring. Det var en 
balansegang mellom «ofte nok», og samtidig «sjelden nok». Tillitsvalgte på 
sykehusene kunne ha klarere ønsker om tema som skulle tas opp, sammen-
liknet med tillitsvalgte i kommunene. Tema kunne ofte være fag – faglig 
forsvarlighet, og lovgivning rundt dette. Andre tema som trakk folk til mø-
tene var lønn, turnus og pensjon. Geografi hadde ikke nødvendigvis noe å si 
for fremmøte på medlemsmøtene. 

I ett parallellfylke hadde man positive erfaringer med å ha medlemsmø-
ter rett i etterkant av dagvaktens slutt. Ellers varierte aktiviteten mellom 
HTV-områdene. 

I ett av parallellfylkene (Hedmark) var fylkesleders vurdering at med fri-
kjøpt nestleder kunne fylkeskontoret ha vært mer på tilbudssiden når det 
gjaldt deltakelse på medlemsmøter. 

Deltakelse på medlemsmøter 2015 
Nedenfor ser vi først på deltakelse på medlemsmøter i de tre forsøkskom-
munene. De hadde alle ambisjoner om at den ekstra nestlederressursen 
skulle bidra til at fylkeskontoret i langt større grad skulle reise ut og møte 
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medlemmene på medlemsmøter. Her kan forsøket vise til positive resulta-
ter. 

I et av forsøksfylkene (Rogaland) var deltakelsen på medlemsmøter langt 
høyere enn tidligere. En grunn til det, var at den opprinnelige satsingen på 
kontakt med HTV ble lagt om (jf. ovenfor). Nestleder hadde da også større 
rom for å konsentrere innsatsen på andre områder.  

- [Det opprinnelige opplegget for kontakt med HTV] det har vi bare 
parkert, rett og slett. Fordi [nestleder]har sett, at det er blitt mere til 
heft enn til hjelp. Men vi har gjort en kjempejobb med dette å være til 
stede for medlemmene, gå på medlemsmøter. Vi har ikke doblet det, 
men vi hadde 18 medlemsmøter vi var på i hele fjor, som enten jeg el-
ler nestleder var på. Og fram til sommeren nå, har vi vært på 26. [-] Ja, 
det følger jo av henne, men da tenker jeg at der har vi gjort en annen 
dreining, rett og slett, da har vi heller prioritert dét. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2014)  
 

Er økt deltakelse på medlemsmøter resultat av nestlederprosjektet?  
- Absolutt. Vi har reist hver for oss. Nå har nestleder gått ut igjen – 

Våren var jo helt eksepsjonell, det var da vi hadde det meste, og 
igjen nå i januar. Vi hadde noen som vi ikke hadde vært på, som vi 
hadde lyst til å prøve å få til. Vi er på tilbudssiden, hvis du spør meg. 
Mye mer enn de andre. Vi er ute med jevne mellomrom, ja, «vi har 
lyst til å komme ut, invitér oss gjerne» – både når vi treffer de HTV, 
og per mail. I 2014 tror jeg vi var på mer enn 30 medlemsmøter. [-] 

Det er et målbart resultat av prosjektet som er positivt? 
- Absolutt. 

(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  
 
Dere er mer synlige ute blant medlemmene nå? 

- Helt klart. Vi har vært mye mer synlige ute blant medlemmene. Vi 
var sammen på et ledermøte opp på sykehuset på Helse Stavanger. 
Ellers tror jeg ikke vi har reist to til noen plass. 

- Det har vært en økning, helt klart. Og det er noe av den kjekkeste 
delen av jobben, å komme på medlemsmøter, da er det en god dag 
på jobb. 

- Det som fylkesleder sier er den store forskjellen fra da hun var alene, 
er at vi kan tilby. Hun gikk ikke ut med å tilby, for da trodde hun at 
hun skulle drukne i etterspørsler. Det er både de som etterspør, men 
samtidig tilbyr vi. Slik at det er en fin blanding. Resultatet, at det er 
blitt så mange, er jo at vi har vært ute og tilbudt oss å komme. 
(Fylkesnestleder, forsøksfylke 2015)  
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I et annet forsøksfylke (Nordland), med store geografiske avstander, var 
deltakelse på medlemsmøter et av satsingsområdene. Også her hadde det 
skjedd positive endringer, selv om fylkesleder vektla at antallet medlemsmø-
ter de deltok på kanskje ikke sto i forhold til innsatsen nestleder hadde lagt 
ned for at det skulle bli arrangert slike møter. 
 

- Ja, vi har vært på 10 møter, og det er jo utrolig bra Og de blir jo så 
lykkelige når vi kommer ut, medlemmene er jo så fornøyd med det. 
Men rart ikke flere tar kontakt. Men nestleder tar kontakt og sier at 
vi kommer: «Hvis du bare kan sette opp en dato og sender ut invita-
sjon og ordner lokale – så kommer jo vi».  

- [Vi reiser] litt sammen, men for å nå flere plasser må vi jo dra litt 
hver for oss. Når vi har reist langt av sted har vi reist sammen. Når 
du skal kjøre fly, og leie bil, og kjøre mange mil – da synes vi det er 
greit å være to 

Frikjøpt nestleder gjør at dere får vært på flere medlemsmøter? 
- Ja, det får vi [-] De er veldig fornøyd og snakker om det. Vi tenkte 

det ville generere enda større interesse. Det har det for øvrig ikke 
gjort. Det strømmer ikke på med henvendelser, så nestleder har jo 
samme jobben. 

- Det som har vist seg som et viktig poeng de her to årene, når det 
gjelder utfordringer for de tillitsvalgte, å ha kontakt med de – vi 
trodde at «Yes!» nå har vi det her prosjektet og det her blir knallbra, 
nå får vi virkelig større kontakt, og får dem til å svare, for nå har de 
på en måte fylkesnestlederen. [-] Hun har pesa seg til at vi skal 
komme i medlemsmøter – de må avholde medlemsmøter, vi kom-
mer ut og snakker om politikken og diskuterer utfordringene deres. 

- I løpet av de to årene så har vi kanskje vært på til sammen 15-16 
medlemsmøter. Det er 44 kommuner og seks sykehus her i fylket. 

Det er flere enn da vi snakket sammen i 2013 – da hadde du året før vært på tre møter? 
- Ja. Så det har jo rent noe vann i havet siden du var her først. Men 

det er likevel et bilde på at vi har hatt en ressurs her som har vært 
tilgjengelig for de tillitsvalgte. Og likevel så er det et såpass dårlig re-
sultat, vil jeg kalle det. Jeg roper ikke «hurra» for det, i forhold til all 
den jobben som jeg vet nestleder har gjort i prosjektet. 

- Det har vært mislykket i antall møter vi har fått, og det vi trodde vi 
skulle få ut av det. Men det har vært veldig positivt at vi har fått 
frem, akkurat det her, - til tross for at vi har hatt en ressurs som har 
hatt fokus på de tillitsvalgte, i to år – så ser vi at det har ikke vært 
lett. 
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- Vi har jo vært atskillig mer på medlemsmøter enn før prosjektet star-
tet. Men så er det samtidig et paradoks at vi har hatt en ressurs, som 
har hatt den kontakten og hengt på telefonen til de tillitsvalgte, for å 
få dem til å arrangere medlemsmøter – og så er vi invitert til, kan-
skje, bare 14-15 i løpet av to år. Så det er begge deler, på den ene si-
den og på den andre siden. Men det har vært en økning, ja – fordi vi 
har hatt en ressurs som har kunnet holde den kontakten.  

- Ja, jeg hadde ventet mange flere invitasjoner. Men det vi ser, er at de 
[HTV] har ikke anledning i hverdagen sin – de skal være i full jobb, 
og de skal samtidig ha et familieliv. Så de har ikke anledning til å ar-
rangere disse møtene, sende ut invitasjoner, handle inn kaffe, kaker, 
gjør at det praktiske, få tak i lokale, tilrettelegge. Det er tydeligvis 
mange som ikke får til dette. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 
 

Dere har deltatt på flere medlemsmøter? 
- Ja, vi har vært ute i mange flere kommuner enn de hadde vært før 

jeg kom inn i prosjektet. Akkurat det har jeg jo organisert, og tatt 
med meg fylkesleder ut i møter. Ja [det har vært en økning]. [-] Vi 
har jo prøvd å være på tilbudssida. Men som jeg sier, det er ikke alle 
HTV som har hatt energi og overskudd til å ta tak i det. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  
 

I det tredje forsøksfylket var det i mindre grad økt aktivitet når det gjaldt 
deltakelse på medlemsmøter. Det kom frem i intervjuene allerede i midt-
veisundersøkelsen i 2014, og senere i intervjusamtalene i 2015. 

 
Er dere mer ute på medlemsmøter, en av dere eller begge – er dere etterspurt? 

- Noe, men ikke i den grad vi hadde håpet. Jeg synes vi prøver å etter-
spørre ganske mye selv, men det er ikke alltid lett å få det til. Spørs-
målet er «hvor ligger taket», hvor mye kan man gå ut og påvirke, for 
eksempel med å få til medlemsmøter? Det merkelige er jo også det 
at de som ikke går på medlemsmøter, kan jo også klage på at det ik-
ke avholdes medlemsmøter. 

- Jeg tror ikke vi er mer aktive enn vi var året før vi begynte med pro-
sjektet. Men noe av grunnen var at da jeg begynte som fylkesleder, 
var en av målsettingene mine å trykke til skikkelig på medlemsmøter 
[var med på mange møter også tidligere]. Men tar vi årene før det 
igjen, så er det selvfølgelig mye mer. 

- Men så er det igjen – hva er resultat av hva? Det er ikke sikkert jeg 
hadde holdt oppe det samme trykket som jeg hadde første året 
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- Er det den formen man skal ha? – Vi har ikke kommet i gang, men 
tenker kanskje heller en sånn type arbeidsplassbesøk, oppsøke dem 
på den måten. 

- Jeg vil si at det er som før. Som jeg har sagt tidligere – året før nest-
lederen begynte her, så hadde vi allerede stort fokus på medlemsmø-
ter ute, hvor fylkeskontoret deltok en del ute. Så det har på en måte 
blitt litt videreføring av det, som vi har forsøkt på. Men nå ser vi, det 
siste året, nå, så har det vært vanskeligere på det med medlemsmøter 
ute. 

- Vi har vært på tilbudssida, sendt ut e-poster, bedt dem om å sette 
opp temaer, vi har satt opp uker som vi er ledige, og sånt noe, uten 
at vi har fått ordentlig napp. 

Det var i 2014, som skulle være selve «forsøksåret», i praksis? 
- Ja, det var i 2014. Spesielt høsten 2014 opplevde vi det som vanske-

lig. Vi ønsket at man skulle ha regionaliserte medlemsmøter, for å ha 
et tilbud til flest mulig. Men det viste seg veldig vanskelig. Jeg er vel-
dig sikker på at HTV har mer enn nok å drive med selv. De har for 
lite frikjøp, til å bedrive den type aktiviteter. 

- Og vi ser også at oppslutning om medlemsmøter er svært variabel, 
den også. Det er vel litt sånn som preger samfunnet i dag, at det er 
kanskje blitt litt vanskeligere å mane til dugnad, og mane til frivillig-
het og – at folk skal komme på sånne typer møter. Dessverre tror 
jeg mange tenker at de bare betaler kontingenten – og så skal vi gjø-
re jobben. 

Så langt har ikke frikjøpt nestleder hatt ønsket effekt mht. deltakelse på medlemsmøter? 
- Jeg tror ikke vi kan måle det dit. 

(Fylkesleder, forsøksfylke 2014) 
 

Forsøket og deltakelse på medlemsmøter? 
- Jeg har jo for så vidt gitt tilbud om at vi kan delta, for nå har vi jo 

økte ressurser med én, så vi kan jo delta mer ute på medlemsmøter 
og aktiviteter 

- Jeg vet ikke om det har økt. Jeg vet jo ikke helt hvordan det var før 
min tid, men når jeg snakker med tillitsvalgte, har jeg et inntrykk av 
at de er veldig glade for at tilbudet er der, selv om det ikke alltid blir 
brukt. De vet vi er her, at vi har ressurser, at vi kan brukes. Jeg tror 
det er en trygghet også, at «der er det noen vi kan spørre». 

- Jeg tror at vi kunne nok ha deltatt på enda flere medlemsmøter. Men 
da måtte det vært mer målretta, vi måtte ha fordelt ansvar og oppga-
ver her på fylkeskontoret på en litt annerledes måte. For eksempel 
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«hvem skal følge opp de tillitsvalgte, hvem skal følge opp de – hvor-
dan gjør vi det?» 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Deltakelse på medlemsmøter – parallellfylkene 2015 
I parallellfylkene hadde ikke situasjonen endret seg vesentlig når det gjaldt 
deltakelse på medlemsmøter. Nedenfor følger en illustrasjon fra hvert av 
disse fylkene. Felles for flere av dem er at de ikke har ressurser til å være så 
aktive på tilbudssiden som de kunne ønske. I ett av parallellfylkene deltok 
fylkesleder og fylkeskontoret likevel på langt flere møter enn hva tilfellet var 
i de to andre parallellfylkene (Møre og Romsdal). 
 
Du nevnte at du gjerne skulle vært på flere medlemsmøter? 

- Ja. Jeg var på to i 2014. I samme HTV-område. Jeg ble invitert – jeg 
skal dit igjen i neste uke også. 

- Mye av grunnen til [at jeg gjerne skulle deltatt på flere møter] er jo at 
jeg er jo avhengig av informasjon fra organisasjonen. Og det får jeg 
jo aller best ved å få være til stede og høre det selv.  

Er rådgiverne på medlemsmøter? 
- Ja, i større grad enn meg. Nå skal det jo ikke så mye til før det blir i 

ganske større grad, med tanke på de to jeg var på i fjor. Men på beg-
ge de to jeg var på, var det med en rådgiver. 

- Og så vet jeg at de har vært på – anslagsvis, hvis jeg sier at de har 
vært på det doble, begge to, da – tilsammen åtte medlemsmøter i 
fjor – så tror jeg at jeg er ganske nær fasiten. [-] 

- Etterspørselen er ikke så stor. Om det er fordi vi ikke rekker over 
mer skal være usagt, men vi prøver å prioritere det. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 

 
Deltar du ute på medlemsmøter? 

- Jeg kunne gjerne tenkt meg å være mer ute. Men det er jo så lite 
medlemsmøter. [-]Men mange andre plasser har de det. Og noen har 
faste opplegg også. 
  

Reiser du alene eller sammen med rådgiver? 
- Det er veldig forskjellig, alt etter hva slags tema de vil ha. Men 

egentlig så synes jeg at på medlemsmøter, hvis de ikke skal ha helt 
spesielle tema, så er det fylkesleder som kan reise. Fordi det genere-
rer så mye tid borte fra kontoret, for rådgiverne. Vi trenger dem til 
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stede her. For jeg har ikke vanlig arbeidstid, jeg skal ikke ha noe mer 
fri fordi jeg reiser ut. 

Hvor mange møter var dere ute på i 2014? 
- Jeg tror ikke det er mer enn, kanskje, ett og et halvt i måneden. Jeg 

tror kanskje, i gjennomsnitt, at hvis vi tenker på oss alle tre her, så er 
vi kanskje på 18 i året, sånn ca. Jeg er jo på noen, kanskje på ett i 
måneden, og så er det de andre. 

Ca. 18 – det er en god del? 
- Ja, men jeg synes det kunne vært mye mer, vi har 40 HTV-områder. 

(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
 

Et tema vi snakket om sist var fylkeskontoret og deltakelse på medlemsmøter? 
- Jeg tror jeg sa sist at jeg ikke tør å tilby meg så mye, og det tror jeg 

fortsatt ikke at jeg tør. Vi sitter liksom litt stille og venter, til vi blir 
etterspurt. 

Fordi det tar så mye tid? 
- Fordi det tar så mye tid, ja – vi har ikke kapasitet til mer enn det som 

er, eller at det skal eskalere voldsomt, med den kapasiteten som vi 
har. Jeg skal til Trysil i morgen – så vi er jo rundt omkring, og vi sier 
alltid ja når vi blir spurt. 

Reiser dere sammen? 
- Som regel, ja. Jeg og en rådgiver. Jeg kan tenke meg at vi var på ca. 

fire medlemsmøter i 2014, som jeg kommer på. 
- Jeg tror vi blir invitert til de kommunene som har bra besøk fra før. 

De som sliter tenker vel at «jeg kan ikke invitere noen fra fylkeskon-
toret, for det kommer ikke noen på medlemsmøtet likevel» [-]. 

- Jeg kunne vært mye mere ute, jeg synes det er veldig allright. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
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8 Støtte til faggruppene 

Intervjuene tydet på at det ikke var noen systematisk forskjell mellom for-
søksfylkene og de tre andre fylkene med hensyn til hvor aktive faggruppene 
var. Også fylker uten frikjøpt nestleder jobbet aktivt for å få bedre kontakt 
med faggruppene. Forsøket med frikjøpt nestleder hadde også noen positi-
ve resultater å vise til når det gjaldt kontakt med faggruppene, selv om end-
ringene ikke var store. Faggruppene levde «sitt eget liv», litt på siden av fyl-
kesorganisasjonen.  

Intervjurundene i 2013 viste at faggruppene var opptatt med fag, ikke 
politikk. De eksisterte «på siden av» fylkesorganisasjonen. Fylkesorganisa-
sjonene hadde langt fler forpliktelser når det gjaldt HTV enn hva tilfellet var 
når det gjaldt faggruppene. Faggruppene var ikke eget punkt i prosjektpla-
nen i alle forsøksfylkene, men de var opptatt av dem, noe også parallellfyl-
kene var.  

Fylkeslederne var opptatt av å ha en representant for faggruppene i fyl-
kesstyret. Fylkesledere som hadde faggrupperepresentant i styret var godt 
tilfreds med det (f. eks. Oppland). Men noen av fylkene manglet slik repre-
sentant, og opplevde det som en ulempe. Enkelte av fylkene uten frikjøpt 
nestleder hadde også faggrupperepresentant i styret, og mente det er utgjor-
de et positivt innslag. 

Også der faggruppene ble beskrevet som relativt aktive kunne kontakte-
ne med fylkeskontoret vært bedre. Faggruppene etterspurte lite fra fylkes-
kontoret. Der det var noe kontakt, ble det beskrevet som for lite kontakt. 
Noen faggrupper lånte møtelokaler i fylkeskontoret. 

Faggruppenes autonomi ble beskrevet som avgjørende; det er ikke hjem-
let i noen avtale at medlemmene skal ha fri for å utføre sine verv. NSF skul-
le ikke pålegge dem å gjøre politisk arbeid, med mindre organisasjonen kan 
stille opp med frikjøpte resurser. Det var likevel et synspunkt at det kunne 
innebære en politisk gevinst å få vist frem faggruppene – få vist frem hva de 
kan og hva de gjør – på konferanser og i forbindelse med forskjellige mar-
keringer. 

Det varierte ganske mye hvor aktive faggruppene var. I enkelte fylker 
hadde om lag halvparten av faggruppene kontakt med fylkesorganisasjonen, 
mens kontoret ikke hadde kontakt med, eller hadde klart å gjøre noe for, de 
andre. I enkelte fylker var det vanskelig å få til dialog med faggruppene, og 
det var bare et par av dem som ga tilbakemelding når fylkeskontoret forsø-
ker å få til dialog.  
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Fylkesleder brukte faggruppene som ressurs i en del tilfeller, for eksem-
pel når fylkesleder skulle uttale seg i media om fagspesifikke forhold. Et av 
forsøksfylkene hadde en aktiv lokal faggruppe for sykepleieledere (Opp-
land). 

Et vanlig synspunkt var at fylkesorganisasjonene kunne ha mer å hente 
også politisk, ved tettere kontakt med faggruppene. 

I den grad fylkesledere deltok på faggruppenes styremøter var det også 
en arena for å snakke om NSFs politikk, for eksempel arbeidstidspolitikk. 

Kontakten med faggruppene var blant områdene frikjøpt nestleder skulle 
forsøke å følge opp litt ekstra. Mens tillitsvalgte var opptatt av rettigheter, 
lønn og arbeidstid, kunne det bli for lite tid til fag. Vurderingen var at på 
sikt kunne prosjektet med frikjøpt nestleder ha betydning for faggruppene. 
Frikjøpte nestledere ble oppfordret til å ha litt mer systematisk kontakt med 
faggruppene, slik det ble lagt opp til når det gjaldt forholdet til HTV. Det 
var i 2013 en forventing at også faggruppene skulle ha utbytte av frikjøpt 
nestleder. Forventingene ble i noen grad oppfylt, som når ett forsøksfylke 
fikk organisert faggruppe for ledere (Rogaland), og et annet fikk inn en fag-
grupperepresentant i fylkesstyret (Nordland). 

Fylkesleder og nestleder deltok på fagkonferanser. I intervjuene ble det 
pekt på at det ikke er et helt klart skille mellom fag og politikk. Noen fylker 
hadde hatt fagdager og arrangementer der faggruppene var blitt profilert. 

Forsøket og kontakten med faggruppene – 2015 
Forsøket med frikjøpt nestleder og sammenhenger med kontakten med 
faggruppene ble også tatt opp i intervjuene i 2015. Nedenfor følger illustra-
sjoner fra intervjuene i forsøksfylkene. 

 

Hvordan gikk det med prosjektet når det gjelder faggruppene? 
- Der har vi prøvd oss i noen runder – men det har ikke vært vektlagt 

heller, i samme grad som når det gjaldt de HTV. Men vi har jo en 
drivende god faggrupperepresentant i styret nå, selv om det ikke har 
noe med prosjektet å gjøre. Vi har vært på noen møter med fag-
gruppene, men de etterspør oss lite, selv om vi er på tilbudssida. 

Dere etterspør dem? 
- Ja, men det som er utfordringen, som nok må opp på landsmøtet 

igjen, er at vi må prøve å finne en ordning i forhold til frikjøp av dis-
se. For det er vanskelig for dem å få permisjon med lønn fra ar-
beidsgiver, og da ønsker de ikke å delta. Så det er en utfordring som 
organisasjonen må jobbe med. Men vi har jo hatt god dialog med 
enkeltstående faggrupper, i det politiske arbeidet vårt. Vi hadde jo en 
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storm her i fjor høst, i forhold til at en skulle endre fra videreutdan-
ning til masterutdanning når det gjaldt intensiv anestesi-operasjon 
sykepleier. Selv om det egentlig gjaldt alle, hadde vi et fokus i for-
hold til intensiv. Den som var leder av den lokale faggruppa der, ga 
god drahjelp. I tillegg hadde jeg direkte kontakt med han som er 
faggrupperepresentant sentralt. Så der har vi hatt et godt samarbeid. 
(Fylkesleder, forsøksfylke, 2015)  

Det har vært en del av din jobb å ha kontakt med faggruppene? Lever de sitt eget liv 
fortsatt? 

- De lever nok sitt eget liv. Det vi har fått på plass, og som er et veldig 
godt resultat, og som helt klart har med frikjøpt nestleder å gjøre, 
det er at vi har fått lederne mer på banen. Vi har klart å få på plass 
en lokal faggruppe for ledere, som det tredje fylket i hele Norge. Det 
synes vi er veldig positivt. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Vi har tidligere snakket om faggruppene, har dere en faggrupperepresentant i fylkesstyret 
nå? 

- Ja, det har vi, så det har vært veldig positivt. Det har vi på grunn av 
at vi har hatt prosjektet med frikjøpt nestleder. Så har vi fått fag-
gruppene opp å gå. Og det er noe med det at nestleder har hengt på 
telefonen, også til dem. Det er jo en veldig treg materie, for de har jo 
heller ikke noe frikjøp. De er jo lokale, noen få er faggruppeledere, 
men de fleste er bare kontaktpersoner. Men tross alt, vi har sendt ut 
på Analyzer, dette avstemmingssystemet som ligger på data, når vi 
skulle få valgt faggrupperepresentant. Det var tre stykker som stilte 
til valg. Han som vant sitter som faggrupperepresentant. Og han sier 
også det at det er ikke noe enkelt for han å være faggrupperepresen-
tant, og få kontakt med de andre. Men da slipper vi i hvert fall det 
fra våre skuldre, for da henvender vi oss til han, da er det hans jobb 
å holde den kontakten. Vi tenker faggruppene har en viktig rolle, og 
at de skal være tilknyttet NSF. [-] 

- Jeg har kjørt en undersøkelse i alle de 44 kommunene, for å se på 
tildelingen, hva slags ressurser har de, jeg har hatt kontakt med alle 
ledende helsesøstre. – Hva slags ressurser har dere per i dag-ut i fra 
elevtall, de normtallene som direktoratet har satt? Og det ser jo rett 
og slett dårlig ut [-] 

Har du her noe nytte av faggruppene? 
- Ja, for eksempel når vi får resultatet fra helsestasjon og skole og hel-

setjeneste – så er det helsesøstrene jeg har kontakt med, faggruppe-
lederen for helsesøstrene, og vi diskuterer denne saken. Så kommer 
det et kommunevalg, de HTV får da ut resultatet av undersøkelsen 
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for hver sin kommune, og får en link til ledende helsesøster, slik at 
de kan diskutere litt, og slik skal vi hjelpe de HTV slik at de kan gå 
ut og prate med politikerne når de står på stand, i alle kommunene, 
når valgkampen starter. Så skal vi nå kjøre et nytt prosjekt om kom-
petanse – hva slags kompetanse er det som normalt sett skulle vært 
på jobb, ut fra den her arbeidslista, men hvem er det som reelt er på 
jobb – fordi at mange er borte, hvem er det som blir leid inn, er det 
ufaglærte, er det fagfolk? Vi skal gjøre en undersøkelse, slik at de har 
den også, å vise til. 

Er det noe som faggruppene er interessert i? 
- Ja, og da tar vi kontakt med faggruppa, og diskuterer tematikken, og 

får noen innspill fra dem, når jeg som fylkesleder skal ut i media, for 
eksempel. Det er kjempeviktig at jeg har linken til den aktuelle fag-
gruppa i forhold til det som er tematikken, som jeg ønsker å få ut i 
media. 

- Så det er viktig, men det er en treg materie. Frikjøpt nestleder har 
jobbet hardt, og vi har fått en faggrupperepresentant i fylkesstyret, 
så det er en seier, for å si det sånn. For dette har ligget brakk i veldig 
mange år.   
(Fylkesleder, forsøksfylke 2014)  

Faggruppene og prosjektet? 
- Ja, faggruppene har vi jo fått opp å gå i denne perioden. Dem har vi 

jobbet veldig intensivt med. Det er mange år vi har stått uten fag-
grupperepresentant i fylkesstyret. 

Dette har vært en del av din jobb? 
- Ja, dette har vært en del av min jobb. Det har nok også blitt gjort en 

del i forkant, av de andre [ved fylkeskontoret]. Så nå er det på plass 
en faggrupperepresentant i fylkesstyret, og det er mange år siden 
sist. 

- På den måten når vi jo faggruppene litt mer, og vi kan bruke han i 
kommunikasjonen ut mot faggruppene. 

Det at du har vært frikjøpt har gjort at dere har kunnet følge dem opp bedre? 
- Ja, og å få dem på plass, ikke minst.  

(Fylkesnestleder, forsøksfylke 2015) 
 
Prosjektet når det gjelder fylkeskontoret og faggruppene? 

- Den er også utfordrende. Det er så betinget av den lokale faggrup-
pelederen du har, i fylkesstyret. Det er den som er bindeleddet, i ho-
vedsak. Men vi har gjennomført fagpolitiske konferanser, disse to 
årene, med svært dårlig oppslutning fra faggruppene. Det er egentlig 
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litt rart, det er det. Jeg vet at det er dårlig oppslutning i [vårt nabo-
fylke] også – siden det er de vi sammenlikner oss med.  

- Faggruppene er ikke interessert i å drive med politikk, de er interes-
sert i å sysle med sitt fagområde. Og det skal vi nok respektere dem 
for også, tenker jeg. [-] 
 

Forsøket har ikke ført til spesielle endringer? 
- Nei. Vi fikk også bytte av faggrupperepresentant i fylkesstyret i pe-

rioden. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Vi har tidligere snakket om faggruppene – har du hatt noen spesiell funksjon når det 
gjelder dem siden vi snakket sammen sist? 

- Ja, jeg har hatt kontakt med faggruppelederen – der gikk faggruppe-
lederen vår ut, og det var en vararepresentant som steppet inn. Og vi 
har fortsatt prøvd å hanke inn faggruppeledere – få dem til å delta 
på den fagpolitiske konferansen vi skal ha, men vi lykkes ikke.  

- Så det er som før, det. Det vi egentlig har konkludert med, det er at 
dette må kanskje opp som en ny landsmøtesak – hvordan inkludere 
faggruppeledere. I og med at de ikke har, på en måte, noen paragra-
fer mht. å søke om permisjon med lønn. Når det ikke ligger i deres 
mandat, er det vanskelig for dem å delta på mer enn de gjør. De 
bruker en del frivillig innsats for å arrangere de fagkonferansene de 
selv har. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Faggruppene i parallellfylkene 
Når det gjaldt fylkeskontoret og forholdet til varggruppene var situasjonen i 
2015 i hovedsak den samme som i 2013. Den var heller ikke ulik situasjo-
nen i forsøksfylkene. De hadde faggrupperepresentant i fylkesstyret. Det var 
også skjedd enkelte positive endringer i noen av parallellfylkene (som leder-
gruppe i Møre og Romsdal). Nedenfor følger noen utdrag fra hva fylkesle-
derne i disse fylkene fortalte i intervjurunden i 2015. 

 
Vi snakket om faggruppene sist? 

- Det vi snakket om da, var at vi ønsket å få et enda bedre samarbeid 
med faggruppene i forhold til det med å holde faginnlegg på med-
lemsmøtene våre. For vi tror at kombinasjonen av «fag-mat» , altså 
«føde» på tre forskjellige måter er bra – og en måte å trekke inn folk 
på. 
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- Så det tilbudet, eller den forespørselen, har blitt stående til faggrup-
pene på hvert møte jeg har hatt med dem. Men det skjer jo ingen 
ting.  

Men du har jevnlig kontakt med dem? 
- Ja, to ganger i året. 

Dere har en representant fra faggruppene i fylkesstyret? 
- Ja, det stemmer. Det er veldig verdifullt. Det fungerer veldig bra at 

hun er der. 

Bruker dere faggruppene på arrangementer dere har? 
- Vi har prøvd å spørre om det kan være av interesse – vi har ikke 

vært helt dér.. Vi har tilbudt, blant annet, poster- og stand-plass un-
der vår fagkonferanse 12. mai, som er den internasjonale sykepleier-
dagen. Og det er et par faggrupper som er ivrige, blant annet inten-
siv-gruppa og anestesi-gruppa har pleid å komme. 

- Og vi har samarbeid med NSF Student, i forhold til å stå på stand, 
knyttet til deres karrieredag, som de selv arrangerer – og der er det 
godt oppmøte, tidvis. 

- Vi har 18 aktive faggrupper, av 34. Det er bra. Det er 18 faggrupper 
som har lokale faggruppestyrer her i [fylket]. Faggruppa for demens 
har felles styre for [nabofylket], og det fungerer også veldig godt. Da 
skal leder være i ett fylke og nestleder i det andre fylket, slik at vi kan 
bruke dem på de vedtektsfestede samlingspunktene vi har. 

Du og fylkeskontoret har ganske grei kontakt med faggruppene, og de er aktive? 
- Ja. 

Det er ikke noen ressurser som du kunne trengt her, for å integrere dem mer i fylkeskon-
torets arbeid? 

- Nei, den fagmenyen som jeg snakket om – der ønsket vi å bruke res-
surser knyttet til vårt budsjett, for å få faggruppene ut i HTV-
områdene. Vi sa at da ønsker vi å betale reisekostnader, pluss at vi 
betaler et honorar til hver faggruppe, ikke til foredragsholder, men 
til faggruppa – for på den måten å stimulere til faglig interesseorga-
nisering, og stimulere til mer fag i fagorganisasjonen, og sånn sett 
bruke pengene «to ganger». Men vi har ikke kommet dit – jeg føler 
vi står i startgropa fortsatt, på akkurat det punktet, dessverre. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Dere hadde ikke faggrupperepresentant i fylkesstyret sist vi snakket sammen? 
- Det har vi nå, og det fungerer veldig bra, hun er dyktig. Hun repre-

senterer selvfølgelig alle faggruppene, men det er jo vanskelig å re-
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presentere alle faggruppene, de er jo så forskjellige. Men vi har i hver 
fall en representant, sånn at vi har det på stell. [-]  

- Vi har prøvd oss på disse fagpolitiske konferansene, men det er 
kjempevanskelig å få til. Og vi har lagt det sammen med HTV-
konferansen, sånn at vi har utvidet den en dag. I forfjor hadde vi rå-
det for fagetikk inne – og det kom fire faggruppeledere. Og nå i år, 
[-] det var veldig bra, men det var altså veldig få faggrupperepresen-
tanter som kom. 

- Men dette handler om at de har ikke rettigheter, til å ta seg fri. Så det 
er kun de som har rettigheter i en frikjøpt jobb, som kommer. Men 
nå er det satt av penger dette året, til å frikjøpe, så alle fylkene har 
fått cirka 80 000 som vi kan bruke til fagpolitiske konferanser, da 
blir vel det i praksis til at vi kan frikjøpe folk. 

- Når vi skal ha dette fylkesmøtet nå, har vi sendt ut invitasjon, om at 
vi ønsker at faggruppene har stand. Og hvis de ikke får permisjon 
med lønn, så kan vi frikjøpe dem en dag. Og det er det noen som 
har gjort. Og så har vi fått blåst liv i faggruppa for sykepleieledere. 
Der er det nå en lokal gruppe, med en leder som er veldig engasjert. 
Så noen av disse gruppene er veldig aktive, og i andre er det ingen 
aktivitet. 

Som du fortalte i 2013, men litt bedre? 
- Ja, det er faktisk litt bedre. Den ledergruppa, som vi har fått dreisen 

på, den skal være med på å arrangere en lokal lederkonferanse nå i 
begynnelsen av juni. [-] 

Mer aktivitet – uten frikjøpt nestleder? 
- Ja, det er det. 

(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Vi snakket om faggruppene sist – har det skjedd noen endringer? 
- Vi har alt for lite kontakt med faggruppene. Men vi har i hvert fall 

hatt en stabil faggruppeperson i fylkesstyret de siste årene. Det har 
vi fortsatt. Vi har byttet person, men vi har stabilitet. Vi har 13 akti-
ve faggrupper, og har kontakt med 2-4 av dem. 

- Nei, det har ikke skjedd noen store dramatiske endringer. 
(Fylkesleder, parallellfylke, 2015) 
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9 Forholdet til ledermedlemmer 

Fylkeskontorets forhold til ledermedlemmer var ikke en sentral del av pro-
sjektet med frikjøpte nestledere, men var likevel tema i intervjurundene. 

I ett av forsøksfylkene ble det pekt på at prosjektet med frikjøpt nestle-
der hadde hatt positive effekter også når det gjaldt fylkeskontorets forhold 
til ledermedlemmer (Rogaland). 

Selv om ledermedlemmer opprinnelig ikke var tema i prosjektet, var bå-
de forsøksfylkene og de tre parallellfylkene opptatt av forholdet til leder-
medlemmer. Ledermedlemmer kan i noen tilfeller havne «mellom barken og 
veden». Fylkeslederne hadde erfaring med å takle slike situasjoner ved å 
skille mellom forskjellige roller ledermedlemmer har, det vil si den rollen de 
har som leder og den rollen de har som ansatt.  

Fylkeskontorene forholdt seg mer direkte til ledermedlemmer enn til 
vanlige medlemmer. Det var vanlig at fylkesleder ga råd når det oppstod 
konflikter. Også rådgiverne kunne gi råd i slike saker. En leder i et parallell-
fylke mente det ikke hadde vært naturlig at en eventuell frikjøpt nestleder 
håndterte disse sakene, da ville det vært bedre med en ekstra rådgiverres-
surs. 

I intervjuene ble det i 2013 vist til at medlemmer som blir ledere, stort 
sett ikke melder seg ut av NSF, men de blir mer tilbakeholdne i sitt forhold 
til organisasjonen. Utfordringene ble beskrevet som størst i kommunal sek-
tor, der ledere ofte er ledere for mer tverrfaglige grupper enn hva tilfellet er 
i sykehusene. 

Ett fylke arrangerte eget arbeidstidskurs for ledere, noe som viste seg å 
være populært. I et annet fylke sendte fylkesleder ut lederbrev hver måned, 
dette er brev med nyheter spesielt rettet inn mot ledere. Tiltaket eksisterte 
også tidligere, men ble lagt ned. Forsøket med frikjøpt nestleder hadde gitt 
rom for å ta dette opp igjen. Også i et fylke uten frikjøpt nestleder sendte 
fylkesleder jevnlig ut brev med informasjon til ledermedlemmer, dette ble 
også sendt til HTV. 

I ett forsøksfylke hadde prosjektet hatt betydning i forhold til ledermed-
lemmer fordi frikjøpt nestleder har vært pådriver for å få arrangert to leder-
konferanser. I et forsøksfylke håpet man å få arrangert et lederseminar neste 
år, dessuten å få i stand egne medlemsmøter for ledere i de største kommu-
nene. 

I et av parallellfylkene ble ikke fylkeskontorets forhold til ledermedlem-
mene beskrevet som spesielt problematisk. Det ble arrangert en lederkonfe-
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ranse i året, med god oppslutning. I et annet parallellfylke ble forholdet til 
ledemedlemmer beskrevet som en stor utfordring. Her skulle man nå gjen-
nomføre arbeidstidskurs både for ledermedlemmer og ledere som ikke var 
medlemmer, og man hadde planer om å utdele en egen pris for «årets syke-
pleieleder» (i tillegg til den tradisjonelle prisen til «årets sykepleier»). 

Forholdet til ledermedlemmer – forsøksfylkene 2015 
Nedenfor følger illustrasjoner fra intervjuene i 2015. 

 
Prosjektet og forholdet til ledermedlemmer? 

- Der har vi i alle fall kunnet måle noe. Jeg har sendt ut 8- 9 nyhets-
brev til ledere som står på liste for å motta dem. 

- Vi har fått etablert og valgt nytt styre i en lokal faggruppe for ledere, 
som fylkeskontoret med nestleder i spissen tok initiativet til, og har 
pushet på. 

- Vi har planlagt to ledermøter, et i sør og et i nord – bare det i sør ble 
gjennomført, for møtet i nord hadde så lav påmelding. Og vi har 
også etablert en ordning for ledertreff/nettverk i et av nettverkene. 
Vi har et nettverk Jæren, der har vi kjørt to møter for ledere, som en 
pilot, for å se om de kan danne et nettverk. 

- Så der opplever jeg vel at vi har gjort en god del, knyttet til prosjek-
tet. Det er [frikjøpt nestleder] som har hatt ansvaret for det, sammen 
med en av rådgiverne. 

- Lederbrevene lå jo nede, mer eller mindre [-] frem til [frikjøpt nest-
leder] begynte.  
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Forholdet til ledermedlemmer? 
- Vi har også klart å dra i gang ledernettverk, der fire-fem kommuner 

går sammen. [-] Vi har fått tilbakemelding på at det er veldig bra, så 
nå holder vi på og skal dra i gang flere plasser også. 

Hvordan har du gjort det? 
- Jeg har rett og slett bare tatt initiativet, snakket med de HTV. De har 

loddet stemningen, har tatt kontakt med ledere lokalt, og prøvd å 
dra dem med. Så det var et fint samarbeid, mellom lederne, de HTV, 
og oss her på fylkeskontoret. Men det er jo fylkeskontoret som drar 
dette. 
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- Det er meningen at det skal ut, sånn at den HTV skal være driveren, 
den som tar initiativet, ber inn, og får på plass foredragsholdere og 
sånn. Men så langt er vi ikke kommet ennå, det er fylkeskontoret 
som er «nav» ennå. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

I prosjektet her var frikjøpt nestleder ikke tiltenkt noen spesiell rolle når det gjaldt for-
holdet til ledermedlemmer? 

- Nei. Hun har ikke hatt noen tiltenkt rolle, men vi har jo diskutert 
tematikken, i lederkonferansene som vi har arrangert, hva er NSF 
sin politikk når det gjelder ledere? Vi har jo de syv politiske platt-
formene. Da har vi satt oss inn i den for ledelse, og funnet hva som 
skal være tema. 

- Vi har hatt lederkonferanser, to dager på rad, en i nord og en i sør – 
forskjellige plasser, i disse to årene. Det har vært veldig bra, veldig 
spennende. 

- I år har vi ikke fått tildelt budsjett til dette, så da har vi kuttet ut le-
derkonferansen, det er kjempesynd. [--Kostbart med reiseutgifter i 
nord, dessuten skal det være landsmøte i år] 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Har forholdet til ledermedlemmer vært blant dine arbeidsoppgaver? 
- For så vidt, men ledermedlemmene er jo alltid en utfordring. Vi har  

i noen kommuner fått organisert det sånn at vi har hatt egne møter 
med ledermedlemmer i forkant av medlemsmøtet. 

- De er jo ei gruppe som ikke har følt seg veldig godt ivaretatt, på 
grunn av at de er i en veldig spesiell situasjon. 

- Nå sitter jeg jo som leder selv, - du sitter jo i midten av en skvis, 
med medlemmene på «bånn», og de over deg. Sånn at ledermed-
lemmene er det nok veldig viktig at NSF tenker på hele tiden, for å 
klare å beholde dem i organisasjonen. 

Men de har kanskje ikke vært en del av prosjektet? 
- Nei, jeg har ikke hatt noe spesielt fokus på dem. Det er når HTV har 

etterlyst det, at jeg på en måte har kommet på banen. 
(Nestleder, forsøksfylke, 2015)  

Forholdet til ledermedlemmer – her var kanskje ikke prosjektet tiltenkt noen sentral 
rolle? 

- Fylket er spesielt, for vi har den desidert største faggruppen for sy-
kepleieledere. Den består vel av omtrent en tredjedel av alle leder-
gruppemedlemmer i Norge. Tror det er cirka 500 i alt, vi har vel 160 
medlemmer i vårt fylke. I forhold til handlingsplanen, har vi hatt en 
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innsats mot ledere, i forhold til type kurs – på omstilling, når det 
gjelder turnusplanlegging – og en lederkonferanse. 

- Prosjektet har ikke endret dette, i noen spesiell grad. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Forholdet til ledermedlemmer var ikke et tema som var sentralt i prosjektet? 
- Ikke her i hvert fall. Vi har vel den mest aktive ledergruppa blant 

fylkene. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Forholdet til ledermedlemmer – parallellfylkene 2015 
I de tre parallellfylkene hadde det skjedd få endringer når det gjaldt forhol-
det til ledermedlemmer. Ett av disse fylkene hadde faggruppe for ledermed-
lemmer (Møre og Romsdal), de andre to hadde ikke en slik faggruppe. Ett 
fylke rapporterte at det ikke var spesielle utfordringer knyttet til ledermed-
lemmer (Hedmark). Nedenfor følger illustrasjoner fra intervjuene med fyl-
keslederne. 

 
Finnes det faggruppe for ledere? 

- Nei, men vi håper å få opp den i løpet av året. Vi hadde for første 
gang i fjor, en lederkonferanse, som var et rent medlemstilbud for 
ledere. Det arrangerte vi sammen med fylkeskontoret i nabofylket.. 
Det kom over 100 stykker. Vi kjørte evaluering på den konferansen, 
og vi fikk særdeles god tilbakemelding. Og vi har allerede begynt å få 
forespørsler – «skal vi ha en ny?», også fra folk som ikke var til stede 
selv. Det var i fjor. Så nå planlegger vi en ny lederkonferanse til høs-
ten igjen. Da har vi tenkt å spørre programkomiteen som var med 
oss i fjor, de er med videre i år, de syntes dette var svært morsomt, 
så de ønsket gjerne å være med videre. Vi har tenkt å utfordre dem 
til å være et interimsstyre for en lokal faggruppe for ledere.  Det gjør 
vi etter samme mal som vi brukte da vi fikk til en faggruppe for ge-
riatri og demens, for tre år siden. 

Har fylkeskontoret noen rolle når det gjelder ledermedlemmer – tar de kontakt, med deg 
eller rådgiver? 

- Egentlig litt begge deler. Men vi sier at ledermedlemmer må gjerne 
bruke oss som en refleksjonsarena. Fylkesleddet i NSF har jo ingen 
formell rolle i henhold til hovedavtalen, det er det jo HTV som har. 
I de tilfellene hvor ledermedlemmer har noen utfordringer knyttet til 
sin ansettelse, så er det jo HTV som skal kjøre det. 

- Men vi har sagt det, at hvis de synes det blir nært, må de gjerne kon-
takte oss, for en type refleksjon rundt – fremgangsmåter – «spille litt 
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ball». Og det er det flere som har gjort. Og så får jeg jo av og til no-
en telefoner fra ledere som er litt «gruffen» over framgangsmåten til 
HTV. Det må vi bare ta, men stort sett har vi et godt samarbeid.  

- Og så er jo det nyhetsbrevet jeg sender ut hver måned egentlig myn-
tet på ledermedlemmer. Det er 150 ledermedlemmer som får det 
nyhetsbrevet hver måned. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Ledermedlemmene og forholdet til fylkeskontoret – er det i hovedsak fylkesleder som tar 
de sakene? 

- Vi har ikke så mange ledermedlemmer som tar direkte kontakt hit. 
Det er egentlig et veldig lite tema. Vi har fått blåst liv i faggruppa for 
sykepleieledere. Der er det nå en lokal gruppe, med en leder som er 
veldig engasjert. Vi har sagt at vi ønsker å satse på sykepleielederne, 
blant annet har vi gjort grep for å få aktivitet i den gruppa, her i [fyl-
ket], og vi har satt av penger og tid til å arrangere lederkonferanse. [-
] Vi må få med oss lederne, for det er på mange måter de som legger 
føringa – så hvis vi greier å få NSF-politikken inn i dem, så tror jeg, 
det blir bra. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 

Et annet tema vi snakket om i 2013 var fylkeskontorets forhold til ledermedlemmer? 
- Vi har ikke faggruppe for ledere. Vi arrangerer en lederkonferanse 

årlig, sammen med nabofylket. Vi sender ut medlemsbrev – vi har 
sluttet å gi ut medlemsblad. Vi sender ut medlemsbrev per mail, vi 
vet at vi har større leseroppslutning på det. Vi skiller ikke mellom 
ledere og medlemmer. 

Du beskrev ikke ledermedlemmer som noe problemområde i 2013? 
- Nei, vi opplever ikke det. Det er ingen synlige pågående konflikter 

mellom ledermedlemmene våre og oss, eller noen i vår organisasjon 
– slik som det vi har sett tendenser til andre steder. [Noen ganger er 
det en fordel at ting kommer litt seint hit til Hedmark] Vi slipper 
unna en del, ja. Og det hender seg at det går over også, før det 
kommer så langt som hit til fylkeskontoret. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
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10 Informasjon til tillitsvalgte  
og medlemmer 

Informasjon til medlemmene gis på medlemsmøter (jf. over), gjennom 
medlemsavis (varierer mellom fylkene, også mht. omfang) og på egne netts-
ider. Noen bruker også sosiale medier.  

Ut over dette var det i 2013 lite direkte kommunikasjon fra fylkeskonto-
ret til medlemmene, men man hadde muligheten til å bruke masseutsendel-
ser på e-post, selv om dette sjelden ble gjort. Det var hovedsakelig HTV 
som informerte medlemmene. Det innebar en balansegang å vurdere hvor 
mye informasjon som skulle sendes til medlemmene. 

Frikjøpt nestleder innebar i hovedsak ikke noen praktisk endring når det 
gjaldt medlemsinformasjon, men frikjøpt nestleder ville ha mer rom for å 
skrive innlegg i medlemsbladet. 

Et forsøksfylke hadde egne «fredagsbrev» som var et nyhetsbrev som ble 
sendt HTV, faggruppeledere, fylkesstyret, med mer (om lag 200 hver uke). 
Dette ble stort sett laget av rådgiver og leder.  

Prosjektet hadde i 2013 ført til mer aktivitet ved fylkeskontoret i forsøks-
fylkene. Det innebar bedre muligheter til å få skrevet innlegg, dessuten mer 
rom for å reise ut og møte medlemmer på medlemsmøter. Det var planlagt 
å få til mer av dette i løpet av neste år. 

At forsøksfylkene satset på å gi bedre støtte til HTV, også ved at man 
kunne reise ut for å treffe dem, ville også kunne bidra til å gi informasjon til 
medlemmene. 

I et av parallellfylkene ble det pekt på at lederbrev til ledere og HTV 
også indirekte var informasjon til medlemmene. Dessuten fikk alle HTV og 
faggruppeledere fylkesstyrepapirer og protokoller, som også formidlet in-
formasjon. 

Samlinger og konferanser var også egnet til å gi informasjon om NSFs 
politikk, det gjaldt både i forsøksfylkene og parallellfylkene.  

 

Intern informasjon – forsøksfylkene 2015 
Informasjon til medlemmene om NSFs politikk var tema i alle de tre run-
dene med informantintervjuer. Her var deltakelse på medlemsmøter viktig, 
likeså kontakt med og støtte til HTV (jf. over). I tillegg handlet dette om 
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informasjon via medlemsavis eller andre fora, som nyhetsbrev og, etter 
hvert, sosiale media. 
Angående intern informasjon, med sosiale medier, bla., deltakelse på medlemsmøter, 
innlegg i media – er det du som tar deg av dette? 

- I prosjektsøknaden var vi tydelig på det, hva slags ulike roller vi 
hadde – hvor nestleder var innenriksminister og jeg var utenriksmi-
nister.  

- Jeg har noe som heter fylkesleders blogg, jeg er vel den eneste som 
har det blant fylkeslederne. 
 (Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Et annet tema vi har snakket om – informasjon til medlemmene? 
- Veldig mye går via de HTV, det jo de som skal ha kontakten med 

medlemmene. Det vi får med oss er at de HTV løser dette veldig 
forskjellig. Noen sender veldig mye informasjon videre til medlem-
mene, andre holder kanskje tilbake mer enn vi skulle ønske, slik at 
medlemmene lurer på hvor er NSF, de hører ikke noe fra dem.  

- Ellers har vi fortsatt disse fredagsbrevene som vi fortsatt sender ut. 
[-]Og så har vi fortsatt NSF Lokalen, bladet vårt som vi sender ut. 

- Og så er det jo face-book. Der vi er blitt mer og mer flinke til å legge 
ut lokale saker, og bruker face-book siden vår hyppig og målretta. Så 
har vi en liten instagram-profil, men den er vi ikke flinke til å bruke. 
Og så twitrer sykepleierforbundet her lokalt, men via min twitter-
konto, sånn at vi får ut en del der. 

Hvem skriver på face-book? 
- Det gjør vi alle sammen. Nå har vi begynt med morgenmøte, det er 

noe vi bestemte for et par måneder siden. Hver morgen, fra kvart på 
ni til ni, samles vi ved det runde bordet her ute – da har vi en fast 
agenda vi alltid skal innom, som dagens sak på face-book, eller-- ja, 
hva legger vi ut i dag? Og det vi også har begynt med, som jeg fak-
tisk er veldig stolt av, er at vi begynte med «dagens klapp på skulde-
ren». Er det et medlem, en HTV, en leder, en eller annen som har 
gjort noe ekstra, eller som bare har det litt tungt, som akkurat nå står 
i litt tunge ting? Hver eneste dag prøver vi å finne en eller annen 
som vi skal «klappe på skulderen». Det har vi fått rørende tilbake-
meldinger på – de synes det er så herlig å bli sett. Så dette er kanskje 
også et resultat av det gode samarbeidet vi har fått til på fylkeskon-
toret. Rent praktisk skjer det via mail, eller via telefon, eller vi sier 
det, hvis det er noen vi treffer på et møte eller liknende. Så det er 
forskjellige kanaler. 
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Det var en god del, under informasjon? 
- Ja. Men likevel, vi hadde introduksjonsdag her, på onsdag, og da var 

det tilbakemeldinger på at noen mente de hadde for lite, og andre 
som opplever at de bare leser overskriften. Men de tillitsvalgte er så 
forskjellige. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Informasjon om NSFs politikk, internt til medlemmene, var tema i prosjektet? 
- Vi har jo nyhetsbrev, som vi sender ut fire ganger i året. Vi har 

prøvd å sende ut hver måned. Alle får dessuten en gang i måneden 
fra NSF sentralt – det ble for mye, så da bestemte fylkesstyret at vi 
skulle sende ut fire ganger i året. 

- Og jeg har begynt å bruke face-book i mye større grad, og bladet Sy-
kepleieren, for de legger ut på nettsidene sine. Nå har vi hatt en 
greie, der jeg skrev en kronikk vedrørende Robert Erikson og end-
ringene i arbeidsmiljøloven. Jeg skrev en kronikk henvendt direkte 
til han, sendte det til Sykepleieren som la det ut på nettsiden – og 
her kommer det da, i Lofotposten, svar fra Robert Erikson. Så det 
var kult! Og så la jeg ut linken ikke bare på min egen face-book side, 
men også til NSF i fylket, og til de tillitsvalgte som har sine egne si-
der. [-] Jeg har skjønt at dette mediet må brukes. [-] Det har en helt 
annen effekt, å legge ut på face-book, å være åpen med informasjon. 

Det er dette noe som fylkeskontoret og du kan gjøre, hvis du har tid nok – en ekstra 
rådgiverressurs eller en frikjøpt nestleder, kommer det ut på ett – når det gjelder informa-
sjon til medlemmene? 

- Ja. Det tenker jeg at den informasjonen, det får man gjort, likevel. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Informasjon til medlemmene – deltakelse på medlemsmøter er eksempel på informasjon, 
er det andre ting som har skjedd i perioden? 

- Nei, vi har jo omdelt dette fagpolitiske, og HTV-samlinger, en på 
våren og en på høsten. Ellers så har vi jo en kommunikasjon via 
mail, veldig mye, og via telefon. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Et annet tema – informasjon til medlemmene? 
- Vi har kuttet ut papiravis, nå. [-] Det var penger vi mente vi kunne 

bruke annerledes – Vi har fått muligheten til å sende ut nyhetsbrev, 
på e-post. [-]  
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Har prosjektet hatt noen innvirkning når det gjelder informasjon til medlemmene? 
- Nestleder har bidratt i medlemsbladet, så det har det. I forhold til de 

fokusområdene hun har, så har det det. Hun har skrevet om inklu-
derende arbeidsliv, og om uønsket deltid, og annet. Så, ja noe. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  
 

Dere har ikke lenger medlemsavis, men dere har nyhetsbrev? Hvordan har din rolle vært? 
- Når det gjelder medlemsavisen ga vi ut den siste for ikke så veldig 

lenge siden. Jeg hadde oppgaver med å lage en del innlegg i det bla-
det. Og nyhetsbrev har vi vel nesten ikke sendt ut ennå, det er i 
hvert fall svært få. Men jeg hadde fast at jeg la inn noe om inklude-
rende arbeidsliv, og skrev om litt andre ting. 

- I forhold til informasjon ellers, hvis du tenker på nettmedia, så blir 
det å legge inn nytt om medlemsmøter, nytt fra forskjellige områder 
på face book-siden. Fra tidligere har det vært rådgiver som har an-
svaret for selve nettsiden. [-] Flere kunne kanskje lagt inn ting, så 
hadde vi kanskje vært litt mer aktive. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Informasjon til medlemmene – parallellfylkene 2015 
Informasjon til medlemmene var tema også i parallellfylkene. Nedenfor 
følger illustrasjoner fra intervjuene med fylkeslederne i disse fylkene i 2015. 

 
Informasjon til medlemmer, du har nevnt lederbrev, og face-book?  

- Og hjemmeside. Vi bruker ikke ressursene på medlemsavis.  

Får dere ut informasjon til medlemmene, sånn at du synes det er greit? 
- Ja, det synes jeg. 
- Og jeg synes den streiken som var – [ang. endringene i arbeidsmiljø-

loven] –nå fikk vi jo mye hjelp av sentral aktivitet også – men opp-
slutningen der viser jo at vi har et apparat for å nå ut. Så det opple-
ver ikke jeg som noe problem. 

- Det varierer litt, jeg er usikker, når det gjelder noen HTV, om hvor 
flinke de er til å dele ut informasjonen de får. Men det er mer per-
sonavhengig enn det er organisasjonsavhengig, tror jeg. 

- Inntrykket mitt er at vi har gode kommunikasjonslinjer. Jeg opplever 
ikke at det er et udekket behov. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  
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Angående informasjon til medlemmene – du nevnte medlemsmøter, dere har medlemsavis, 
andre ting? 

- Vi har hjemmesiden vår, og vi har laget en face-book side. Vi linker 
det, ting som ligger andre plasser på nettet [-] 

- Og vi har diskutert dette med nyhetsbrev, vi kom til at vi skal heller 
prøve å gjøre det vi har litt bedre, i hovedsak nettsiden. Og med-
lemsavisen er ikke så verst, da! 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 

Når det gjelder informasjon til medlemmene – du nevnte at dere har sluttet med med-
lemsblad i perioden? 

- Ja, vi hadde papiravis, 2013 var vel siste året. Vi så at innholdsmessig 
var det vanskelig å skape gode saker for en papiravis. Og vi brukte 
utrolig mye ressurser på porto, og informasjonsverdien var ganske 
lav. 

- Vi har nyhetsbrev, det går til alle. Det sendes ut 4-5 ganger i året, det 
er også mye mer fleksibelt, så vi kan sende det ved akutt behov.  
NSF bruker også den metoden, de sender ut hver måned. 

- Vi føler at vi får ut mer informasjon nå, enn det vi gjorde med pa-
piravisen. Jeg bruker min face-book profil til NSF-stoff, og veldig li-
te privat. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
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11 Medlemsverving og konkurransen  
på organisasjonsmarkedet 

Prosjektet om frikjøpte nestledere hadde liten betydning når det gjaldt med-
lemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet. Organisasjonsgra-
den var relativt høy i fylkene, med ett unntak (Rogaland). 

I 2013 oppga et par forsøksfylker at medlemsdekningen var god, og 
nestlederfunksjonen ville bli vektlagt mer når det gjaldt medlemspleie enn 
direkte medlemsrekruttering. Et annet forsøksfylke hadde en utfordring, 
spesielt i kommunal sektor. Her var man i gang med å planlegge i forhold til 
rekruttering neste år, og man regnet med at nestlederfunksjonen kunne ha 
en effekt. Et spørsmål som ble reist var om man måtte begynne å tenke på 
nye måter når det gjelder rekruttering. 

Det var flere årsaker til at medlemmer meldte seg ut. Ofte skjedde det 
ved svangerskapspermisjon, når ansatte gikk over i ny stilling, byttet ar-
beidsplass, begynte å studere, eller når det hadde vært konflikter og det var 
misnøye med tillitsvalgtes innsats, med mer.   

At prosjektet med frikjøpt nestleder kunne bidra til å gjøre fylkesorgani-
sasjonen mer synlig, og at man støttet bedre opp om HTV, kunne også ha 
som indirekte effekt at det ble lettere å beholde medlemmene. 

I forsøksfylket med lavest organisasjonsgrad var medlemsverving tatt inn 
i prosjektplanen, med hovedvekt på innsats i 2014, men uten at det skjedde 
spesielle endringer. I et annet forsøksfylke ble ikke medlemsverving sett på 
som noe stort problem, men det kunne oppstå en «flaskehals» når med-
lemmer som hadde vært studenter etter to år skulle begynne å betale full 
kontingent.  

HTV og plasstillitsvalgte ble sett som viktige når det gjaldt medlemsver-
ving og medlemspleie i både forsøksfylkene og parallellfylkene. Politisk syn-
lighet ble sett som viktig også når det gjaldt medlemsverving. Tilstedeværel-
se ved høyskolene ble sett som svært viktig. Konkurransen på 
organisasjonsmarkedet ble generelt ikke beskrevet som sterk, verken i for-
søkskommunene eller parallellkommunene. For NSF kunne konkurranse 
fra Fagforbundet være en utfordring noen steder i kommunesektoren. Fag-
forbundet Delta ble sett som en mindre utfordring, mens Den norske 
jordmorforening organiserte de fleste av jordmødrene. De frikjøpte nestle-
derne hadde ikke en definert rolle i forbindelse med organisasjonskonkur-
ranse, men man antok i 2013 at målsettingen om større politisk synlighet og 
bedre støtte til HTV og tillitsvalgte kunne spille en rolle også her. Sett sam-
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let tyder intervjuene i 2015 ikke på at prosjektet med frikjøpte nestledere 
fikk en slik betydning. 

Konkurranse mellom organisasjonene var tema også der NSF har høy 
organisasjonsgrad. I et av forsøksfylkene ble Fagforbundet beskrevet som 
en stor konkurrent i deler av fylket. Dette er et industriområde der LO tra-
disjonelt står sterkt. Fagforbundet er det største forbundet ute i kommune-
ne, og har ressurser til å markere synlighet og til å bruke på rekrutterings-
kampanjer. 

Det var ikke mange NSF-medlemmer som meldte overgang til Fagfor-
bundet, men Fagforbundet beholdt gjerne medlemmer som hadde tatt vide-
reutdanning gjennom forbundets sykepleiersatsing. Organisasjonskonkur-
ransen varierte ellers mellom kommunene. Det fantes også flere eksempler 
på samarbeid mellom organisasjonene i fylkene, det omfattet også lege-
foreningen. 

Medlemsverving og konkurransen  
på organisasjonsmarkedet - 2015 
I 2015 var vurderingene i hovedsak at det hadde skjedd få endringer når det 
gjaldt medlemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet. Det 
gjaldt forsøksfylkene og parallellfylkene, men ett av fylkene registrerte at 
medlemstallet økte (Nordland).  

 
Har prosjektet hatt noen betydning?  

- Vi har nok de samme utfordringene på rekruttering av medlemmer, 
og kanskje spesielt når det gjelder å beholde dem. 

- Der skiller Boknafjorden veldig, på hva som er grunnlaget for at 
man er medlem, eller velger ikke å være medlem. I nord er det ofte 
konkurrerende organisasjoner, i sør er det det at de velger å være 
uorganisert. Det har nok litt med kulturen å gjøre, litt med hva slags 
miljø vi lever i. Så der har vi ikke hatt den ønskede effekten, sånn 
sett, det har vi ikke. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Temaet medlemsverving, er kanskje mer problematisk? 
- Ja, det er veldig problematisk. Fordi det som har vist seg, via disse 

prosjektene, både i Oslo og i Hordaland, er at for å verve medlem-
mer så må du være synlig, du må være målretta, og du må ha fokus 
på det. Og det de også sier, er at sånne sporadiske små «pingletiltak», 
som jeg kaller det, det har liten effekt. 

- Og så var det synd, at i høst var vervingen av sykepleierstudenter ik-
ke så godt organisert. Vi bommet ganske kraftig på vervingen av sy-
kepleierstudenter. 
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- Vi søkte om ekstra midler for å drive et verveprosjekt der vi skulle 
lære opp tillitsvalgte, men der fikk vi ikke penger. Så når det gjelder 
verving må jeg bare si at vi har ikke gjort mer enn det vi har gjort 
før. 

- Det eneste vi håper skal virke, er at vi på hver eneste introduksjons-
dag med nye tillitsvalgte snakker om medlemsverving. Vi ser på for-
deler og ulemper ved sykepleierforbundet, vi snakker om hvordan 
de skal gå fram for å verve, og motiverer dem virkelig til å jobbe 
med det. Vi viser dem de dårlige medlemstallene i Rogaland i for-
hold til resten av Norge. Det er det ene nye tiltaket, som vi håper 
kanskje kan virke. Vi håper at når NSF får evaluert verveprosjekte-
ne, at dette vil hjelpe oss. For vi trenger drahjelp der. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Dere hadde høy organisasjonsgrad? 
- Vi hadde høy organisasjonsgrad. Vi har økt medlemstallet uten å ha 

noen vervekampanje. Det er spennende. Vi har ikke hatt noen kam-
panje nå. Det vi vet er jo at de HTV verver på arbeidsplassene sine. 
Da sier de at når det er større saker, og det er mye blest i media, og 
de er synlige som tillitsvalgte, så har de klart å få som medlemmer 
folk som har stått som medlemmer i Fagforbundet. Fordi de har 
forstått at det å kunne være her, stå i et forbund som er for og med 
sykepleiere kontra et forbund som har veldig mange faggrupper. [-] 

- Vi kunne hatt en kampanje, men vi venter på noen prosjekter som 
NSF holder på med sentralt [-]. Vi har ikke valgt å bruke ressurser 
på det, for å si det sånn. 

- Rekrutteringskampanje har ikke vært en del av nestleders jobb, men 
jeg tror nok at nestleder har vært på telefonen, med de HTV, og dis-
kutert politiske ting, som har gjort at de ser på en annen måte på 
ting.  
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Medlemsverving – konkurransen på organisasjonsmarkedet? 
- Nå har jo vi en ganske høy organisasjonsgrad. Det er ikke så mange 

som ikke er medlem av NSF. Det er en kultur for organisering. Vi 
har jo økt noe i medlemstall, men hvor mye som er en konsekvens 
av nestlederprosjektet, det vet jeg ikke. 

- Det er de ute i HTV-områdene som vet hvem som er organisert el-
ler ikke organisert, det er veldig vanskelig for oss å vite noe om dét. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  
 
 

53 



Har nestlederfunksjonen hatt noen spesiell rolle når det gjelder medlemsverving, medlems-
pleie? 

- Nei, det kan vi egentlig ikke si. 
- Vi hadde noe dårligere verving på studentsiden nå, men det kom rett 

og slett av at kontakten med studentrepresentanten, som nå har gått 
av, ble litt dårligere en stund [-] 

- Vi profilerer oss ved at HTV kan kjøpe artikler i medlemsbutikken. 
Det er populært. De får kun lov til å handle i medlemsbutikken hvis 
de leverer inn handlingsplan. Jeg sa vel at vi har fått en stor økning i 
innlevering av handlingsplaner – det er vel en del av bilder, at det er 
knyttet noen økonomiske insentiver til det. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Dere har ganske bra dekning og er heller ikke særlig utsatt for konkurranse? 
- Vi har egentlig ganske bra dekning. Jeg synes vi har veldig bra kon-

takt med de nye tillitsvalgte vi har fått, i denne perioden. Mange av 
dem er veldig oppegående, og veldig «på». Litt fordi de er på iPad, 
med lett tilgjengelig informasjon – og de ser, blant annet, hvor 
mange medlemmer har de? –hvem er medlemmer: «- her har vi noen 
som ikke er medlem, vi prøver å få dem inn» – og det har de klart. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  
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12 Ekstern informasjon, nettverksbyg-
ging og møtedeltakelse 

Prosjektet om frikjøpte nestledere kan vise til flere positive erfaringer og 
resultater når det gjelder ekstern informasjon, nettverksbygging og møtedel-
takelse. Det var igjen Rogaland som i størst grad pekte på gode resultater. 
Vurderingen er at i tillegg til økt deltakelse på medlemsmøter, er det på det-
te området prosjektet har hatt størst betydning. I parallellfylkene var sitasjo-
nen stort sett uendret. Flere av disse fylkeslederne pekte på at det kunne 
vært nyttig å delta mer. 

I alle forsøksfylkene mente fylkesleder og nestleder i 2013 at prosjektet 
med frikjøpt nestleder ville gi mer tid og større rom for nettverksbygging og 
møtedeltakelse, og bedre muligheter til å fremme NSFs politikk. I fylker 
uten frikjøpt nestleder var dette i hovedsak fylkesleders oppgaver alene. 

I et av forsøksfylkene hadde leder ønsket å komme bedre i gang når det 
gjelder mediedekning, men hadde kommet godt i gang med nettverksbyg-
ging mot arbeidsgiversiden. Dette ble beskrevet som nytt i forhold til fjor-
året. Dette tok tid, så frikjøpt nestleder kunne innebære en avlastning. Det 
hadde vært lite tid til deltakelse på politiske møter og prosjektdeltakelse, 
men det ble lagt planer for økt aktivitet. Med en ekstra nestlederressurs 
kunne fylkesleder delta mer, og gjøre grundigere arbeid. Avisinnlegg og 
pressemelding var i hovedsak fylkesleders oppgave. Det hadde også sam-
menheng med at det er viktig med gjenkjenningseffekt. 

I et annet forsøksfylke pekte leder på at det kunne variere hvor det var 
lett å slippe til. Sykehussektoren ble vurdert som enklere enn kommunal 
sektor. Nestlederfunksjonen gjorde det enklere å kople seg mot KS, noe 
som ble sett i sammenheng med prosjektet. Mer effektiv nettverksbygging, 
blant annet i samarbeid med universitetet, ble sett som effekt av prosjektet. 
Oppsummeringen var foreløpig at nettverksbygging og ekstern deltakelse 
var blitt enklere med frikjøpt nestleder. Det var større rom for å gjøre mer, 
og bedre muligheter til å forberede seg slik at man hadde noe å bidra med.  

I det tredje forsøksfylket ble det også laget planer for hvilke fora man 
ønsket innpass i. Tidligere dreide dette seg mye om leders bekjentskaper og 
kontakter. Dette kunne nå planlegges mer systematisk. Det hadde tidligere 
vært liten anledning til å reise ut for å delta på styremøter, med mer. Nestle-
der hadde erfaring fra deltakelse på styremøter. Prosjektet kunne gi rom for 
mer deltakelse på møter i sykehusstyre, kommunestyre, helse- og sosialko-
mite, arenaer der man tidligere ikke hadde nok tid til å være delaktig. 
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Fylker uten frikjøpt nestleder hadde mindre rom for nettverksbygging og 
møtedeltakelse. Men det ble pekt på at man også har valgte styrerepresen-
tanter i sykehusene. Fylkeslederne kunne ønsket å delta mer. 

Fylkesleder var som regel den som ble kontaktet når eksterne media 
ønsket informasjon eller uttalelser. En fylkesleder uten frikjøpt nestleder 
pekte på at leder har ansvar for alt når det gjaldt ekstern informasjon, nett-
verksbygging og møtedeltakelse. Dette fungerte også, men kunne fungert 
bedre. 

Ekstern informasjon og deltakelse – forsøksfylkene 2015 
Ekstern informasjon og deltakelse var en sentral del av prosjektet med fri-
kjøpte nestledere, selv om nestlederrollen i utgangspunktet var tenkt mest 
som en «innenriksministerrolle». Nedenfor følger utdrag fra intervjusamta-
lene: 
 
Vi har snakket om sosiale medier, også om aktiviteter når det gjelder ekstern informa-
sjon?  

- Profilering utad er det i hovedsak jeg som tar. Jeg skriver en del selv, 
og så må de rette på meg. [-] Ofte er det meg og nestleder i dialog, 
som kommer frem til en del ting. Det er klart at den økte synlighe-
ten, på mange måter, inklusiv media, er jo på grunn av at jeg har fått 
en friere rolle, og kan håndtere mer av dette. Rådgiverne er også 
med og hjelper meg litt med å skrive. Men det er klart – det med å 
være synlige, også i forhold til media, det har vært en del av vårt fel-
les prosjekt. Og jeg er ikke sikker på om jeg hadde fått gjort alt det 
jeg får gjort nå [uten nestleder] 

- Jeg har noe som heter fylkesleders blogg, jeg er vel den eneste som 
har det blant fylkeslederne. [Nestleder] kan starte noe som jeg kon-
kluderer, og motsatt. De hjelper meg i forhold til skriftliggjøring, 
tankerekker, og slikt. Og så er det vel et fellesprosjekt mange ganger. 

Forsøket når det gjelder ekstern deltakelse i nettverk, beslutningsfora, der hvor politikk 
formes? 

- Ja, der har vi lyktes! Vi er på flere arenaer, vi er mye mer synlige. Vi 
deltar i flere utredningsgrupper, referansegrupper, prosjektgrupper, i 
streiken [i forbindelse med endringer i arbeidsmiljøloven] hadde vi 
en veldig sentral posisjon. [-] Vi er ganske mye mer synlige. Vi deltar 
på flere styremøter, i helseforetakene. Det at vi er to, til å dele på det 
– der har vi lyktes. 

- Jeg var inne og så på rapporteringen, jeg sammenliknet selvfølgelig 
med «skyggefylket» vårt. Jeg ser, det gjelder alle oss tre som har hatt 
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[frikjøpt] nestleder, når det gjelder utadrettet virksomhet. Jeg skal ik-
ke si vi ligger betraktelig høyere, men det er der vi skiller oss ut. 

- Vi skiller oss ut på at vi deltar i [eksternt] arbeid. Jeg har sittet i et 
utvalg i forhold til det som kalles praksiskonsulentene i Stavanger, 
Nestleder sitter i utvalg om fastlege [-] Vi har fått et mye mer ut-
strakt samarbeid med KS, jeg deltar, så sant jeg kan. Og hvis jeg ikke 
kan, spør jeg alltid [nestleder] når det gjelder deltakelse – Jeg har tre 
foretak – så vi prøver å være på alle styremøter. Så jeg er sånn «hår i 
suppa» på de fleste – til og med på telefonmøter, så var jeg der. [-] 

- Men jeg blir veldig positivt møtt, – når du deltar på styremøter – og 
jeg er ofte den eneste som sitter på tilhørerbenken, utenom media. 
Det er noe med det å lytte, høre etter. Bare det å være der – jeg vet 
ikke hvor mye innvirkning det har, men jeg vet det har betydning for 
de som sitter der som ansatterepresentanter og er i NSF. Det vet jeg 
har betydning. De synes det så bra.  

- Så sant [møtene] avholdes i fylket, har vi vært der [-]. Så der vet jeg 
vi har deltatt betydelig, mer enn de andre fylkene har. Det er visse 
ting som vi må rapportere inn til NSF, som statistikk. Der var jeg 
inne og så på 2014-statistikken, kontra 2013. Jeg ser der vi skiller oss 
ut, vi som har [frikjøpte] nestledere. Vi er mye mer spredt ut på be-
slutningsarenaer, mye mer i dialog med politikerne. Så det blir spen-
nende å se på 2015. Og vi skiller oss ut når det gjelder deltakelse på 
medlemsmøter. Så utadrettet virksomhet – det er det vi skiller oss ut 
på. Når det gjelder deltakelse på medlemsmøter har vi aldri vært i 
nærheten av der vi var i fjor, aldri. Jeg har vært på mange før også, 
men ikke det antallet vi hadde da. Vi er 26 kommuner, to sykehus, 
og så har vi private virksomheter [-]. 

Det er vel de to tingene du nevner, der prosjektet skiller? 
- Ja. Plutselig detter det inn forespørsler som jeg aldri har fått før. Så 

det handler om synlighet det også. Og så er vi med i IA-rådet, på 
vegne av Unio. Vi er to stykker og har mulighet til å ivareta det. Og 
jeg hadde en helt annen mulighet til å være med på å arrangere den 
politiske streiken i forbindelse med arbeidsmiljøloven – å få inn ar-
gumentasjon av betydning for sykepleiere, for jeg var koordinerende 
for Unio i fylket. Og skaffe en som kunne holde appell på Bryne – 
da kan jeg foreslå henne i siderommet – [vi har] muligheten til å 
være flere plasser. Og det endte opp med at jeg styrte hele torget, 
der nede. Det er klart det har betydning for mine medlemmer, å se 
at der er faktisk fylkeslederen – som står og leder en politisk marke-
ring som LO, Unio og YS er sammen om.    
 (Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  
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Ekstern deltakelse i nettverk, beslutningsfora?  
- Ja, der har vi lyktes. Vi er på flere arenaer, vi er mye mer synlige. Vi 

deltar i flere utredningsgrupper, referansegrupper, prosjektgrupper. 
Under streiken [i forbindelse med endringene av arbeidsmiljøloven] 
hadde vi en veldig sentral posisjon. Jeg var på Bryne og holdt appell, 
[Fylkesleder] var her og ledet arrangementet her.  

Hvis en rådgiver til hadde avlastet [fylkesleder], kunne hun tatt det alene? 
- Det [fylkesleder] sier, sånn som med streiken – hun kan ikke være to 

plasser, hun kan ikke lede arrangementet for åtte tusen på torget, og 
være et annet sted samtidig. Om hun kunne sendt en rådgiver ut og 
tatt det, det kan jo hende. Men det er min og hennes opplevelse, at 
det er en styrke å være to, som har fokus på politikk. Rådgiver kun-
ne kanskje tatt det, men jeg tror ikke rådgiver er klar til å uttale seg i 
media og sånn. Jeg har uttalt meg i media, når fylkesleder har vært 
borte, slik at vi utfyller hverandre veldig godt. Og jeg deltar på nes-
ten like mange utrednings- og prosjektgrupper, som hun gjør – [fyl-
kesleder] er klar på at hun hadde ikke hatt sjans på alt dette, skulle 
hun gjort det alene. 

Noe annet du vil trekke frem når det gjelder dette? 
- Det er en ting vi er blitt litt flinkere på, som jeg ikke har sagt helt ty-

delig og klart – det er at etter hvert som jeg er blitt dyktigere i poli-
tikken og litt mer sånn fremoverlent, så jobbet vi bedre med sakene 
som vi ønsket å sende ut. Her på kontoret har vi et veldig godt sam-
arbeid. Det er ikke bare meg og fylkesleder, det er rådgiverne også. 
Vi formulerer sakene veldig mye bedre. Vi er tydeligere, og oftere 
«på», ute i media. Vi er synlige også innad i organisasjonen. Vi pro-
duserer og kommenterer, og selger oss ut – sånn at man nesten ten-
ker at «vet du hva, nå synes jeg dere nesten skal bremse, altså» 
[spøk]. Men det er et resultat.  

Sånn sett, har prosjektet gått ganske bra i dette fylket? 
- Ja! Det er det organisatoriske, som ikke er på plass, for at de HTV 

skal kunne benytte seg av denne ressursen på en god nok måte, som 
gjør at – ja, det er liksom «verkebyllen». 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Vi har snakket om ekstern informasjon, deltakelse i nettverk, beslutningsfora, m.m., for 
å gi informasjon om NSFs politikk, og også for å påvirke. Der hadde nestlederrollen en 
tiltenkt funksjon? 

- Ja, det har hun hatt, og vi har jo diskutert hvem er det vi skal ha 
kontakt med. Vi har hatt kontakt med Legeforening, og har for ek-
sempel arrangert konferanser i lag med dem. Vi har hatt kontakt 
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med fylkeslegens kontor, vi har ikke vært i møter hos dem, men har 
hatt telefonsamtaler med sykepleierne ved fylkeslegens kontor, og 
prøver å få i stand noen faste diskusjonsmøter. Vi har vært på møte 
med Universitetet i Nordland, høyskolen i Nesna, og vi hadde en av-
tale med høyskolen i Narvik, det er de tre høyskolene vi har. Vi fikk 
ikke møte i Narvik, [-] men vi var på medlemsmøte der om kvelden. 
Det har vært interessant å ha vært i møter med utdanningsinstitusjo-
nene. Og lærerne der syntes også at har vært veldig interessant, å 
diskutere NSFs politikk: « – er utdanningen dimensjonert for de ut-
fordringene vi ser, hva med praksisplassene? og så videre». 

Deltakelse i andre beslutningsfora? 
- Vi har jo tenkt at regionrådene kan, eller bør, være en viktig funk-

sjon. For der sitter det rådmenn, og ordførere, og folk som er på litt 
høyere nivå. Og så har nestleder vært på styremøter i sykehusene. 

- Når det gjelder dette med regionrådene, tenker jeg at – vi har ikke 
deltatt der – men det kan være en viktig arena, fordi vi kunne ta opp 
ting som de tillitsvalgtes kår, og det at de ikke har frikjøp. Og hvor 
viktig det er, med den rollen de spiller i samarbeid med lederne. Vi 
kunne ta dette opp i regionrådet, og sånn sett kunne det befestes 
der, hos rådmenn og ordførere – og dermed komme med i organisa-
sjonen, i kommunene. For de har det litt annerledes i sykehusene. 
Det er kommunene som utgjør utfordringene. 

Hvis vi tenker tilbake på prosjektet – har det innfridd når det gjelder deltakelse beslut-
ningsfora, nettverksbygging, med mer? 

- Ja, det har det egentlig. Jeg har jo ikke [tidligere] hatt anledning [-]. 
Når det gjelder legeforeningen har vi tidligere vært på mail, men vi 
fikk i stand møtepunkter nå, under prosjektet. Jeg har vært på tele-
fon med helseforetakskoordinator, i fylkesadministrasjonen, som ble 
litt sånn stuss på – «ja, hva skal jeg diskutere med dere?». Vi sier at vi 
gjerne vil diskutere folkehelse, hvordan er tenkningen fra fylkes-
kommunen? Hvor langt ned i materien går dere, er det bare over-
ordnet, som trafikkforhold, og sykkelstier, og sånne ting – eller? Så 
han var ikke helt villig, for å si det sånn, men kontakten er nå på en 
måte opprettet. Så der ser jeg også at man burde kunne få i stand 
noen faste møtepunkter. 

Du oppsummerer med at her har frikjøpt nestlederfunksjonen spilt en rolle? 
- Ja, hun har hatt en rolle i og med at vi har sittet og drodlet rundt 

«hvem er det som kan være aktuelle samhandlingspartnere, og på 
hva slags nivå, hva skal vi spille inn til de forskjellige?» Ja, så der syn-
tes jeg absolutt at hun hadde en rolle. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  
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Vi har snakket om deltakelse i nettverk, deltakelse på styremøter, i beslutningsfora – 
har forsøket gjort noen forskjell, slik du ser det? 

- Ja, det tenker jo jeg. For når det gjelder spesialisthelsetjenesten, har 
NSF i fylket [tidligere] vært veldig lite på banen i forhold til spesia-
listhelsetjenesten og styremøtene. Jeg har jo prøvd å få deltatt både i 
styremøtene på RHF og i styremøtene i helseforetakene, for det er 
en veldig viktig arena. 

- Vi har også hatt et samarbeid med legeforeningen i forhold til kurs 
og konferanser som vi har kjørt. Og jeg har vært aktiv i IA-rådet. Og 
vi har jo også hatt et samarbeid i sammenheng med forskjellige kon-
flikter og liknende, med ulike organisasjoner innenfor Unio. 

Hva tenker du på? 
- Det er i forhold til lønnsoppgjør, og annet, med lærerne, og alle de 

andre. Der har jeg vært inne i bildet, i forhold til et samarbeid, både 
når det gjaldt konflikter rundt lønnsoppgjør, og ellers. 

Andre ting vi har snakket om – møtedeltakelse, nettverk? 
- Jeg pleier å si, at jeg bruker en hver sjans jeg har, for å få snakket 

med noen som har en [politisk] posisjon. Det å være på de politiske 
arenaene rundt omkring, er kjempeviktig. Egentlig er det jo de HTV 
som skulle ha vært på de arenaene ute i sine kommuner, men det har 
de på en måte ikke overskudd til. 

- Så du kan si at jeg har vel drevet politikk når jeg har hatt muligheten 
til å drive politikk. Når jeg har truffet noen som er politikere, så har 
jeg drøfta politikk. 

Kan vi oppsummere med at der prosjektet om frikjøpt nestleder har hatt mest utslag har 
det dreid seg om deltakelse på medlemsmøter, og deltakelse i eksterne nettverk og beslut-
ningsfora? 

- Ja. Og nestleder har også vært en ressurs for fylkeskontoret, tenker 
jeg – med en ekstra person innad, i forhold til diskusjoner og ar-
beidsoppgaver. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015)  

Deltakelse i nettverk, beslutningsfora, styremøter – har nestlederfunksjonen spilt noen 
rolle? 

- Det er klart at det er en god sparringspartner i forhold til meg, som 
lager saksliste og forbereder saker til fylkesstyret 

- Som jeg var inne på tidligere, tildelte jeg [nestleder] noen oppgaver, 
som jeg hadde sittet med, og som jeg vet at hun har bidratt veldig 
positivt til, og sikret at NSF har vært representert ute. Det er spesielt 
IA-rådet jeg tenker på. 
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- Også i forhold til KS, når det gjelder uønsket deltid. Men der har det 
ikke vært fulgt opp fra KS det siste året, tror jeg. Jeg vet at IA-rådet 
har tatt fryktelig mye møtetid [-]. Det var vel ikke mer jeg tildelte 
henne av sånne kontaktpunkter eksternt. Det var vel det, og så var 
det den daglige oppfølgingen av HTV og faggruppene, å være litt på 
hugget der. 

Har det ført til at du har kunnet delta mer eksternt? 
- Jeg vil ikke si det, egentlig. For jeg har ikke en situasjon der jeg har 

måttet avslå så alt for mye. Det var ikke det som var en utfordring, 
at jeg måtte si nei til så mye. 

Det kunne vært ting du ønsket å delta på? 
- Jeg skal ikke påberope meg at det har vært en spesiell effekt. Ikke 

som jeg kan komme på nå, i alle fall. Jeg kunne kanskje komme på 
enkelttilfelle, men jeg tror ikke det skal være førende på at man skal 
konkludere spesielt positivt på det, tror jeg. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Har forsøket gjort noen forskjell når det gjelder deltakelse i eksterne nettverk, beslut-
ningsfora, styremøter? 

- Ja, jeg tror nok at vi har fått til – totalt – at NSF [i fylket] har et bre-
dere nettverk. Hvis vi ikke hadde hatt nestleder her hadde ikke [fyl-
kesleder] hatt muligheten til å delta så mye i IA-rådet, for eksempel. 
Og der har du jo de fleste som det er naturlig å samarbeide med, 
NSH for eksempel, KS, Spekter, vi har YS, LO, Arbeidstilsynet, og 
NAV. 

Det har vært del av dine oppgaver – hvordan synes du det har fungert? 
- Kontakten har jeg via IA-rådet. Fylkesleder har jo kontakter utenom, 

kanskje ikke med alle de som sitter i IA-rådet. Men IA-rådet synes 
jeg har fungert veldig bra. Det har vært en evaluering av IA-rådet nå, 
jeg tror at de fleste som sitter i rådet synes det er et nyttig organ – vi 
møtes uten at vi, på en måte, sitter ved et forhandlingsbord [-] 

Er det den deltakelsen som har vært hoveddelen av din eksterne virksomhet? 
- Ja. Og så bruker du nettverket i andre sammenhenger, hvis du skal 

ha opplysninger, sende noe videre, og andre ting. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Ekstern informasjon og deltakelse – parallellfylkene 2015 
Også fylkeslederne i parallellfylkene hadde synspunkter på ekstern informa-
sjon og deltakelse i nettverk og beslutningsfora. For dem var det ikke skjedd 
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spesielle endringer i forsøksperioden. Flere av dem kunne tenke seg å ha 
deltatt mer, noe de også fortalte om i intervjuene i 2013. 

 
Et tema vi snakket om i 2013 var deltakelse i nettverk, beslutningsfora, styremøter – 
for å vise frem og få ut politikken til NSF? 

- Jeg skulle veldig gjerne tenkt meg å deltatt mer, både på styremøter i 
[sykehuset], [helseforetaket], og kommunestyremøter her i byen. Og 
spesielt når det er oppspill til prioriteringsdebatter og økonomived-
tak, kunne jeg ha tenkt meg å ha vært der.  

- Om jeg ikke får påvirket så mye, så i hvert fall være til stede og vise 
ansikt, og også kunne føre uformelle diskusjoner med folk, med po-
litikere og styremedlemmer. Med det er kjempevanskelig å få priori-
tert. 

-  I fjor var jeg vel på to styremøter på sykehuset, og ett på helsefore-
taket. Og jeg merker jo det at, jeg kan jo gi noen innspill til vår re-
presentant. Det kan jeg jo ikke når jeg ikke er der. 

Dette er et behov du ser? 
- Definitivt. 

Hva skulle til for at du fikk gjort mer av det – da ville det ikke hjelpe med flere rådgi-
verressurser? 

- Nei, det ville det ikke. 

Men kanskje det du nevnte om å samordne administrative funksjoner som du har som 
leder av kontoret? 

- Ja, det kunne hjulpet. Men vi ser også at spesielt når det kommer til 
budsjettprosess og sånt, så er det jo samtidighetskonflikter. Da er 
det eneste som hjelper at man er flere. 

En frikjøpt nestleder kunne kanskje avhjelpe? 
- Da ville en frikjøpt nestleder vært naturlig å tenke på, absolutt. Det 

er vel der jeg ser at det er størst potensiale også. Det vil si når det 
gjelder politisk påvirkning – direkte i møter mellom personer, men 
også når det gjelder opinionspåvirkning gjennom sosiale media, for 
øvrig, som «innenriksminister» i fylket. Det har jeg vært litt misunne-
lig på. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Deltakelse i nettverk, beslutningsfora, styremøter – ekstern deltakelse for å fronte NSFs 
politikk? 

- Ja, da må jeg si at der er jeg sterkt bekymret. Vi har jo våre represen-
tanter i styrene, for eksempel i Helse Møre og Romsdal, og i Helse 
Midt Norge. I begynnelsen var jeg ikke bekymret i det hele tatt, og 
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jeg deltok ikke på sånne styremøter. Jeg tenkte at vi har våre repre-
sentanter der, som ivaretar det. Men det jeg etter hvert har obser-
vert, er at de representantene som er i de styrene er jo oppnevnt 
som ansatterepresentanter, ikke bare for NSF, men for alle ansatte. 
Det er samarbeid mellom NSF, Legeforeningen, og Fagforbundet, 
som gjør at det da blir sånne samarbeidslister, og så videre. Men når 
de da blir oppnevnt, så skal de plutselig ikke representere bare NSF. 
Derfor blir det som om vår politikk, den blir litt borte. 

Du deltar ikke på de møtene? 
- Nei, men [-] jeg kommer til å prioritere å delta der en del, som tilhø-

rer. 
- Som sagt, jeg trodde ikke det var et behov. Men jeg har sett at dette 

burde jeg prioritert, både for å være orientert, og for å vite hva som 
skjer, hvordan de tenker, og sånn. For eksempel reagerte mange på 
at i sykehussaka var det ikke mange som fronta det faglige – hvor-
dan skal du rekruttere fagfolk inn i dette sykehuset i framtida, hvis 
det skal være sånn eller sånn? Det var det ikke fokus på. 

Hva skulle til av endringer eller ressurser her på kontoret for at du skulle ha større mu-
lighet til å delta mer på den type møter, i beslutningsfora? 

- Det vet jeg ikke. Det kan hende man kan greie å prioritere litt mer, 
sånn uansett. Men det er jo dette med administrative ressurser, det 
har vi snakket om. Men det som kan være med på å bidra til at man 
ikke får det til, er jo det med – rett og slett kollisjoner på dag. Det er 
ikke så godt å få til alt. 

- Men en annen plass, der vi er med, og det har man ikke har fått til 
alle steder. Det er dette med å være med i overordna samordnings-
utvalg, der er vi med. [-] Vi har to administrative samordningsutvalg, 
der vi også har med folk, ett i nord og ett i sør. 

Vi kan oppsummere med at dere kunne ønske å delta mer, på styremøter, men dere er 
inne på en del arenaer? 

- Ja. 

Da jeg spurte om hva som skulle til for at du skulle kunne delta mer, hadde du mulighe-
ten til å si «frikjøpt nestleder», men det sa du ikke? 

- Det sa jeg ikke. Nei, det synes jeg er helt uaktuelt. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015)  

Vi snakket i 2013 om deltakelse i nettverk, beslutningsfora, styremøter. Du begynte jo 
nå med å si at du hadde for lite tid til det, og at du kunne tenkt deg å ha deltatt mer. 
Det betyr at det ikke har skjedd noen endringer? 

- Det har ikke skjedd noen endringer, det har det ikke. 
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Er det noe mer som kunne sies, om mulighetene for å delta mer – hva skulle til? 
- Det er mer frigjort tid. Det er ikke alltid det handler om å ikke kun-

ne være til stede på to steder. Men til en viss grad handler det om 
møtekollisjoner. Og jeg har mange reisedager fra før. Og så er det 
alltid en del å ta fatt på her, og så plutselig er det et møte hos fylkes-
legen, eller det er møter i Oslo, eller andre ting, som gjør at det er 
vanskelig å tenke seg at man skal være enda mer borte fra kontoret. 

Hva skulle du ønske deg for at du skulle få den tiden – for å bringe NSFs politikk ut? 
- Akkurat i slike sammenhenger handler det om å være ute. Så det er 

ikke tvil om annet enn at da ønsker jeg meg en nestleder, så vi kan 
dele på de oppgavene. 
(Fylkesleder, parallellfylke 2015) 
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13 Fylkesleders og nestleders  
rolle og funksjon 

I forsøksfylkene var fylkesleders rolle under endring i 2013, først og fremst 
fordi en frikjøpt nestlederressurs skulle gi rom for at fylkesleder kunne gjøre 
mer. Frikjøpt nestleders rolle var i en innledende fase i prosjektet under 
utprøving. I intervjuene ble det også stilt et generelt spørsmål om det hadde 
noen betydning hvorvidt fylkesleder og nestleder hadde bakgrunn fra for-
skjellig tariffområde. 

I to av forsøksfylkene ble deler av rollefordelingen mellom fylkesleder og 
frikjøpt nestleder illustrert med betegnelsene «utenriksminister» og «innen-
riksminister». Den ressursen frikjøpt nestleder innebar, kunne bidra til at 
fylkesleder kunne konsentrere seg mer om eksterne forhold. I ett av fylkene 
ble det lagt vekt på at «innenministerrollen» til nestleder, med direkte kon-
takt og oppfølging av alle HTV, ville være det som ville ha størst effekt når 
det gjaldt medlemsnærhet og bidra til å få politikken ut til medlemmene. I et 
tredje forsøksfylke ble rollefordelingen beskrevet som «både-og», men også 
her var fylkesleder den som frontet politikken utad. Folk er vant til å for-
holde seg til fylkesleder, derfor gikk henvendelser oftest via fylkesleder før 
nestleder ble involvert i noen av sakene. 

I forsøksfylkene ville fylkesleder få mer tid og rom til aktiviteter, også 
mer tid til å reise i fylket. Det var også slik at arbeidsdelingen mellom leder 
og nestleder varierte. Nestleder kunne ta oppdrag og delta på møter som 
leder ikke hadde anledning til å delta på. Det var også slik at noen ganger 
deltok begge på møter og konferanser. Denne variasjonen ble beskrevet 
som positiv. Rollefordelingen ble omtalt som forholdsvis klar, men ikke 
låst. 

I forsøksfylkene oppga både leder og nestleder at de hadde et godt sam-
arbeid. De hadde gode relasjoner seg i mellom, og var fornøyde med rolle-
fordelingen. Frikjøpt nestlederressurs innebar at leder hadde en «å spille på», 
en å diskutere ting med og ha dialog med. Dette ble beskrevet som positivt. 

I forsøksfylkene var rollefordelingen mellom leder og nestleder i 2013 og 
2014 fortsatt under utprøving. Dette regnet man med at ville utvikle seg 
etter hvert, gjennom læring og nye erfaringer.  

I parallellfylkene var rollefordelingen mellom leder og nestleder annerle-
des. Nestleder som ikke er på frikjøp kan i noen situasjoner vikariere for 
leder, men i hovedsak fungerte nestleder som et vanlig styremedlem uten 
operative utadrettede oppgaver. Fylkesleder ville likevel oftere kontakte 
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nestleder for diskusjon og dialog i enkeltsaker. Der den geografiske avstan-
den er liten kunne også leder og nestleder ha noe mer kontakt enn i fylker 
der det er stor geografisk avstand mellom nestleders arbeidsplass og fylkes-
kontoret. Hvorvidt nestleder er på fullt frikjøp fra jobben kunne også ha 
betydning. 

Fylkeslederne la vekt på at det var viktig for styrearbeidet å ha nestledere 
med lang erfaring i styret. Nestleder ga også innspill gjennom arbeidsutval-
get, men det var oftest fylkesleder som kom med innspill om saker som 
skulle tas opp i fylkesstyret. 

Fylkesleder har flere roller og arbeidsoppgavene er omfattende. Det er 
fylkesleder som driver politikken, og representerer innad og utad i fylket. I 
praksis er ikke de politisk valgte fylkeslederne bare politikere, de er også 
involvert i rådgiving til HTV og administrasjon av fylkeskontoret. Fylkesle-
derne la vekt på at samarbeidet på kontoret var godt, at rådgiverne var dyk-
tige, og at kontoret som helhet fungerte som et team. 

Fylkesleder i et av parallellfylkene oppga at hun hadde kunnet drevet mer 
med politikk med frikjøpt nestleder. Samtidig var vurderingen at kontoret 
hadde nok tid til å drive rådgivning slik situasjonen var, og at de tillitsvalgte 
jevnt over følte seg godt ivaretatt når det gjaldt hovedavtalene og de tingene 
de sto opp i fra dag til dag.  

I et av parallellfylkene hadde fylkesleder ønsket å prøve ut ordning med 
frikjøpt nestleder, gitt at en slik ressurs hadde vært tilgjengelig. I et annet 
ville fylkesleder eventuelt heller hatt nytte av ekstraressurser til både rådgiv-
ning og administrasjon, men ville også kunne hatt nytte av frikjøpt nestleder 
(søkte ikke, av praktiske grunner). I det tredje parallellfylke ville fylkesleder 
ideelt hatt en ekstra ressurs som 50 prosent rådgiver og 50 prosent sekretær. 
Kontoret var heller ikke interessert i frikjøpt nestleder i den grad det ville 
generere mer administrativt arbeid for dem. 

Hvilken rolle spiller det om leder og nestleder kommer fra forskjellig ta-
riffområde? Vurderingene var litt ulike. Flere syntes det kunne være en for-
del hvis den ene har mye kjennskap til sykehusene, mens den andre kjenner 
kommunene godt. Da kan de utfylle og avlaste hverandre. Dette ble frem-
hevet som viktig i de tre forsøksfylkene. 

En annen vurdering var at det trenger ikke ha særlig betydning hvis fyl-
kesleder er erfaren og har lang fartstid. Erfaring «nuller ut» sektorspesialise-
ring. Dessuten tar fylkesleder kontakt med aktuelle personer for å innhente 
informasjon om det er nødvendig. De fleste hadde denne type vurdering – 
at fylkesleders og nestleders bakgrunn ikke har noen avgjørende betydning. 
Her spilte det også inn at i de fylkene som ikke har frikjøp har nestleder en 
annen rolle, og fylkesleder er den som uansett må ha oversikt.  

66 



Fylkesleder og nestleders rolle - 2015 
Forsøket med frikjøpte nestledere innebar en ny rolle ved fylkeskontorene. 
I 2015 vurderte fylkesledere og frikjøpte nestledere det slik at samarbeidet 
dem i mellom hadde fungert bra. 

  
Rollene til fylkesleder og den nye nestlederrollen? 

- Jeg synes det fungerer bra. Det er klart vi kan også være uenige, men 
vi har gjort noen avklaringer i forkant. Det var nok uvant for begge. 
Det var jo heller ikke lenge siden [nestleder] hadde vært fylkesleder i 
åtte måneder, mens jeg var i permisjon 

- Vi måtte jo gå oss litt til, men jeg vil jo si at det er en berikelse å 
være to. 

At mandatet har vært smalt – har det preget nestlederrollen? 
- Ja. Men som jeg sa tidligere, du kan forholde deg til det, eller så kan 

du kjempe mot hele veien. Eller si – ok, det er det vi har å forholde 
oss til. [-] Da får vi gå videre derifra. 

- [-] På landsmøtet vil vi si at det var dette vi hadde å forholde oss til, 
og ut fra dé og dé rammebetingelsene, er det dette vi har fått til. Du 
kan grave deg ned, men da kommer du aldri videre. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

En ny rolle som frikjøpt nesteleder måtte gå seg til?  
- Ja. Jeg kan bare si at jeg og fylkesleder har ikke hatt noen problemer 

med å fordele oppgavene. Hun er en tydelig og flink leder, og jeg er 
ikke redd for å påta meg det som hun har bedt meg om. Og jeg har 
ikke prøvd å ta hennes plass på noen måte. Med hånden på hjertet 
kan jeg si at det har vært helt uproblematisk fra min side. 

- Vi har hatt klare og tydelige retningslinjer på noen få områder, så det 
har ikke vært vanskelig en gang, synes jeg. Det har vært helt fint. 

- For meg har det vært veldig lærerikt å få se hvordan fylkesleder job-
ber. Jeg hadde gjort det igjen, med en gang. Det har vært enormt læ-
rerikt. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Fylkeslederrollen og den nye rollen som frikjøpt nestleder – er det noe mer å si om forhol-
det mellom dem? 

- Det er kanskje ikke så mye mer å snakke om, men det som har vært 
viktig, er dét å ha en diskusjonspartner å diskutere politikken med, 
en som forstår det politiske bildet. 

- Vi har reist på de samme konferansene, fått den samme informasjo-
nen, på helsekonferanser, og på lederkonferanser og masse sånne 
ting, for å «stuffe oss opp», på en måte. Og vi har brukt dette i for-
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hold til de HTV og lederne våre – for å kunne ha påfyll til pro-
grammet. Det synes jeg har vært spennende. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015)  

Rollen som frikjøpt nestleder var en ny rolle – hvordan synes du det har fungert når det 
gjelder rollen til fylkesleder? 

- Jeg tenker at vi har hatt et godt samarbeid, jeg synes vi har utfylt 
hverandre godt. Nå har jo jeg min sterke side i spesialisthelsetjenes-
ten, og hun sin i kommunal sektor. Sånn sett har vi på en måte utfylt 
hverandre godt. Jeg følte jo at fylkeskontoret manglet mye på spesia-
listhelsetjenesten. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 

Forholdet mellom disse rollene, rollen som fylkesleder og den frikjøpte nestlederrollen? 
- Arbeidsfordelingen mellom meg og nestleder har vært grei. Jeg har 

ikke følt at vi har hatt noen utfordringer, som for eksempel overlap-
ping [-] Sånn sett har jo mandatet lagt en veldig klar føring for det. 
Jeg har ikke opplevd det har vært noen utfordringer rundt det. 
(Fylkesleder, forsøksfylke 2015) 

Rollen som fylkesleder og den nye rollen som frikjøpt nestleder?  
- Det er bra samarbeid. Men jeg kunne tenkt meg mer ledelse, kan-

skje. Det er kanskje en utfordring her – at man ikke har nok ledelse 
– hvem gjør hva, når og hvor, med oppgaver og ansvarsfordeling. 
(Nestleder, forsøksfylke 2015) 
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14 Oppsummering og avslutning 

I alle de tre forsøksfylkene var fylkesleder og nestleder entusiastiske på veg-
ne av forsøket i 2013. Det ble lagt planer for forskjellige aktiviteter i pro-
sjektperioden. En del av aktivitetene hadde allerede startet opp, en del ville 
man satse mer på i løpet av 2014. Som vi har sett måtte planene nedjusteres 
på noen områder. Det gjaldt spesielt ambisjonene om systematisk kontakt 
med, og støtte til HTV. Dette ble opprinnelig sett som en av hovedoppga-
vene til de frikjøpte nestlederne.  

Når vi i sluttevalueringen sammenfatter erfaringer og resultater, finner vi 
at prosjektet har hatt ulike resultater på forskjellige områder der de frikjøpte 
nestlederne har vært involvert. Noen erfaringer er positive, mens det på 
andre områder har skjedd lite endring. I noen tilfeller var vurderingene blant 
informantene litt ulike. Når det gjelder noen temaer kan det diskuteres om 
positive resultater som er oppnådd også kan forklares med andre forhold 
enn det at fylkeskontoret hadde frikjøpt nestleder. Det er likevel ingen tvil 
om at en ekstra ressurs ved fylkeskontoret har gjort det mulig å ha større 
aktivitet på flere områder. 

I en sluttevaluering er det imidlertid nødvendig å tillegge de oppsumme-
rende vurderingene til fylkeslederne i forsøksfylkene stor vekt. I 2015 viste 
intervjusamtalene at to fylkesledere i forsøksfylkene ikke ønsket å prioritere 
frikjøpt nestleder når det gjaldt eventuell styrking av ressursene ved fylkes-
kontoret (Nordland, Oppland). En av de tre fylkeslederne i forsøksfylkene 
ønsket en ordning med frikjøpt nestleder (Rogaland). I parallellfylkene viste 
intervjuene i 2015 tilsvarende prioriteringer. To fylkesledere uten frikjøpt 
nestleder ville prioritert en annen resssursbruk enn frikjøpt nestleder (Møre 
og Romsdal, Sør-Trøndelag var litt mer avventende), mens i ett fylke uttryk-
te fylkesleder ønske om en frikjøpt nestleder (Hedmark). 

I en sluttevaluering må det også vektlegges at alle de tre frikjøpte nestle-
derne mente at mandatet for den rollen de skulle prøve ut, var for snevert – 
selv om de forholdt seg lojale til det, og opplevde at de oppnådde resultater 
i perioden.  

Nestlederrollen – oppgaver, forventinger og utfordringer 
Allerede i den første intervjurunden dukket det opp tema som det var viktig 
å ha oppmerksomhet på videre i evalueringen. Det gjaldt særlig utformingen 
av rollen til de frikjøpte nestlederne. Dette var nye roller, og det var i ut-
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gangspunktet ikke helt avklart hvordan disse rollene skulle fylles eller hva 
slags forventninger som ville bli stilt til dem. De frikjøpte nestlederne måtte 
justere innsatsen underveis. De oppnådde naturlig nok også positive resulta-
ter i løpet av prosjektperioden, men oppsummeringen er at rolleutfor-
mingen til frikjøpte nestledere var motsetningsfylt. Vurderingen er at rollen 
ikke ble tilstrekkelig avklart i løpet av prosjektperioden, selv om nestlederne 
også opplevde at de oppnådde positive resultater. Dette var også noe de ga 
uttrykk for i intervjusamtalene.  

I intervjuene ga de tre frikjøpte nestlederne uttrykk for at det var et mis-
forhold mellom mandatet for prosjektet og den praktiske utformingen av 
den nye rollen de skulle fylle: På den ene siden var det ganske stramt defi-
nert i mandatet at de skulle virke politisk, på den andre siden hadde de ikke 
tilgang til vedtektsfestede organer i NSF (det gjaldt blant annet fylkesleder-
møtene 

Nestlederne opplevde tidvis at de manglet en informasjonskanal i for-
hold til NSF. Selv om de i etterkant kunne lese referater eller protokoller fra 
noen av disse møtene, eller få resyme fra fylkesleder, opplevde de at de gikk 
glipp av en del informasjon. De mente dette kunne virke uheldig, i og med 
at deres nye rolle i utgangspunktet var definert politisk.  Fordi de ikke skulle 
drive med rådgivning eller administrasjon, følte de tidvis at de, som det ble 
uttrykt i et av intervjuene, var «verken her eller der». Andre uttrykk som ble 
brukt var «et femte hjul på vogna». Slik sett erfarte de tidvis at mandatet var 
smalt, og at når de gjaldt politikk var nestlederne på sett og vis «parkert på 
sidelinja» – når de ikke deltok i de fora der politikk ble diskutert og formet. 

Nestlederne var innforstått at det kunne bli for mange deltakere på mø-
tene om leder og nestleder i alle fylkene skulle delta på møtene i NSF-regi. 
En slik «dobling» når det gjaldt møtedeltakelse på alle møtene der fylkesle-
derleder deltok, var likevel ikke nødvendigvis løsningen. Men det ble etter-
lyst bedre informasjon når det gjaldt de politiske diskusjonene i NSFs orga-
nisasjon. Én nestleder uttrykte det slik: 

- Det som diskuteres i fylkeslederfora er veldig viktig for oss, for det 
dreier seg veldig mye om NSFs politikk. Men det er ikke bestandig 
slik at den informasjonen kommer ned. Det kan bli vanskelig å over-
ta hvis fylkesleder skulle bli lenge borte, for du vet ikke hva som rø-
rer seg i organisasjonen. Problemet er ikke forbundsstyremøtene, 
der kan man lese referater og så videre. Problemet er mer fylkesle-
dersamlingene – hva er det viktig for oss som fylkeskontor å vite 
noe om, i forhold til politikken? Det blir jo for stort med 19 x 2, 
men det bør være noen rutiner, at det blir skrevet noe slik det blir 
fra forbundsstyret, et sakskart om hva som tas opp, og så videre. Jeg 
vil jo tro at mye av det de snakker om er politikk». 
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Fylkeslederrollen – politisk, men også rådgivning  
og administrasjon 
Fylkeslederrollen ble i intervjuene beskrevet som variert, men også med 
arbeidsoppgaver som i praksis er ganske omfattende. Fylkesleder har en 
rekke oppgaver, blant annet å administrere fylkeskontoret, i praksis også 
noe rådgivning, mens nestleder i følge mandatet kun skulle arbeide politisk. 
Man kunne da tenke seg, hypotetisk, bli at nestlederrollen ble mer politisk 
enn rollen til fylkesleder, noe som ikke var intensjonen og heller ikke noe 
som ble resultatet  

Samtidig som politisk valgt fylkesleder i større grad skulle kunne virke 
politisk, har fylkesleder også en rekke andre oppgaver. Som det ble stilt 
spørsmål om i et av intervjuene – når fylkesleder også er daglig leder av 
kontoret, med flere arbeidsoppgaver og roller, kan de da være en ren poli-
tisk ressurs? Var hensikten at nestleder skulle overta en del av disse rollene, 
slik at fylkesleder i enda større grad fikk anledning til å virke politisk? Og i 
hvilken grad hadde i så fall nestleder kompetanse for eventuelt å avlaste 
fylkesleder på denne måten (i tillegg til at det ikke inngikk i mandatet for 
den frikjøpte nestlederressursen)?  

En løsning var en rolleavgrensing der leder og nestleder, i litt ulike vari-
anter, fungerte som henholdsvis «utenriksminister» og «innenriksminister», i 
tillegg til at de samarbeidet, diskuterte seg i mellom, og delte på oppgaver. 
Fremdeles gjensto det da som en av oppgavene for «innenriksministeren» å 
definere hvordan politikken skulle bringes ut til de tillitsvalgte. Da var det 
viktig hva tillitsvalgte etterspurte fra fylkeskontoret. Her spilte det inn at det 
HTV etterspurte i en travel hverdag i hovedsak var rådgivning. 

I intervjuene pekte de aller fleste informantene på at i praksis er det ofte 
ikke klare skiller mellom politikk og rådgivning. Det vanlige var dessuten at 
HTV forholdt seg til fylkeskontoret gjennom rådgiverne, dels også via fyl-
kesleder. 

Sammenlikninger 
Intervjuene i første fase av følgeevalueringen ga samlet et grunnlag for å 
vurdere og sammenlikne aktivitetene i forsøksfylkene og parallellfylkene 
gjennom prosjektperioden. Det gjaldt først og fremst sammenlikning av 
forsøksfylkene med seg selv ved prosjektoppstart og når prosjektperioden 
nærmet seg slutten. Hadde innsatsen av en ekstra ressurs i form av frikjøpt 
nestleder hatt den effekten man ønsket å oppnå, nemlig større aktivitet og 
dermed større grad av politisk synlighet? Videre var det av interesse å sam-
menlikne forsøksfylkene som gruppe med de fylkene som ikke hadde fri-
kjøpt nestleder. Ville de ved prosjektslutt skille seg fra hverandre når det 
gjelder politisk aktivitet og synlighet?  
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Ståstedsanalysen fra den første fasen av forsøket (våren 2013) pekte 
oppsummerende på tre forhold: 

Én konklusjon var at prosjektet var i en oppstartsfase. Forsøksfylkene 
var i gang med å planlegge den videre aktiviteten. Det innebar også utfor-
ming av den nye rollen som frikjøpt nestleder. De var innforstått med at alt 
kunne ikke skje med en gang, og at de skulle jobbe med forsøket også i 
2014 og 2015. 

En annen konklusjon var at som en viktig del av den nye rollen hadde 
nestlederne på frikjøp allerede begynt å ta systematisk kontakt med HTV. 
Dette var et satsningsområde. De la også planer om økt aktivitet når det 
gjaldt fylkesleders og nestleders deltakelse på medlemsmøter og eksterne 
møter. Dette var to hovedområder det som del av forsøket skulle satses 
ytterligere på fra høsten 2013 og videre i prosjektperioden. 

En tredje konklusjon fra ståstedsanalysen var at fylkesorganisasjonene 
var forskjellige, men våren 2013 var det ikke grunnlag for å si noe generelt 
om at forsøksfylkene er «bedre» eller «dårligere» enn parallellfylkene når det 
gjaldt forhold som dreide seg om politisk aktivitet og politisk synlighet.   

I 2015 viser følgeevalueringen at det er større forskjeller mellom forsøks-
fylkene og paralellfylkene. Forsøksfylkene har i perioden hatt en ekstra per-
sonalressurs på heltid ved fylkeskontorene. I ett fylke ble forsøket avviklet 
ved utgangen av 2014 (Nordland). 

Én konklusjon våren 2015 er at rollen som frikjøpt nestleder fortsatt ik-
ke var tilstrekkelig avklart. Samarbeidet mellom fylkesleder og frikjøpt nest-
leder ble imidlertid beskrevet som godt, og uproblematisk når det gjaldt 
grensene mellom disse rollene. Nestlederne prøvde ut nye måter å forme 
egen rolle på i løpet av prosjektperioden.  

En annen konklusjon er at når det gjaldt de frikjøpte nestledernes satsing 
på systematisk kontakt med HTV, oppnådde man ikke de resultatene man 
så for seg ved oppstarten av forsøket. På den andre siden oppnådde man 
mer når det gjaldt økt deltakelse på medlemsmøter. Forsøksfylkene deltok 
også mer enn tidligere i eksterne fora for å markere NSFs politikk. De del-
tok også mer enn parallellfylkene i slike fora. Dette hadde sammenheng 
med at man hadde en ekstra ressurs ved fylkeskontoret.  

En tredje konklusjon er at situasjonen i parallellfylkene i hovedsak er den 
samme som i 2013. Slik sett har forsøksfylkene på noen områder oppnådd 
bedre resultater i løpet av prosjektperioden. Men også parallellfylkene kan 
vise til positive resultater, selv om de ikke har hatt en ekstra nestlederressurs 
ved fylkeskontoret. Forsøksfylkene oppnådde positive resultater i form av 
mer politisk synlighet sammenliknet med situasjonen før forsøket startet 
opp. I et par av forsøksfylkene ble det imidlertid også stilt spørsmål om 
man kunne oppnådd mer enn man faktisk gjorde (Nordland og Oppland). 
Ett av forsøksfylkene peker seg ut, sammenliknet med både de andre for-
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søksfylkene og parallellfylkene, når det gjelder positive resultater i form av 
økt politisk synlighet (Rogaland).   
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