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          (Utkast – ikke sirk.) 

Problemstillinger	og	momenter	–	

case	og	intervjuer	(april–juni	2013)	

Denne presentasjonen gir en oversikt over informantintervjuene våren 2013. Hensikten med 

notatet er todelt.  

For det første gis det en oversikt over «nå-sitasjonen» i en tidlig fase i prosjektet. Det er mulig 

selv om ordningen med frikjøpt nestleder ble iverksatt allerede fra høsten 2012. Alle de tre 

forsøksfylkene er i en tidlig fase, og selv om de har gjort noen erfaringer er de ikke kommet 

langt i arbeidet. Mye har også dreid seg om å planlegge hva de skal sette i gang med fra høsten 

2013. Beskrivelse er samlet etter samme disposisjon som ble brukt i intervjurundene. Denne 

var felles for alle de tolv intervjuene. Noen beskrivelser kan forhåpentligvis ha 

overføringsverdi, også når det dreier seg om mer generelle forhold enn dem som er knyttet 

direkte til selve forsøket med frikjøpte nestledere. 

For det andre er hensikten å gi noen mer analytiske innspill når det gjelder mulige uintenderte 

konsekvenser, dilemmaer og utfordringer knyttet til forsøket. Noen av disse problemstillingene 

er stilt som åpne spørsmål. Hensikten er her å gi innspill til diskusjon i en tidlig fase i 

prosjektet. 

I den foreliggende presentasjonen er materiale fra intervjuene sammenfattet og disponert på 

følgende måte: 
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Beskrivelsen av «nå-situasjonen» skal danne grunnlaget for den senere sammenlikningen etter 

at ordningen med frikjøpt nestleder har virket over tid, i 2015. Denne vil utgjøre hoveddelen av 

evalueringen. Det bør diskuteres om det er rom for en ny runde med intervjuer i 2014, der vi 

bare snakker med fylkesleder og nestleder i de tre forsøksfylkene. Når det gjelder 

hovedundersøkelsen i 2015 bør intervjuene skje tidlig på året, i alle fall før det skal være valg 

på fylkesledere og nestledere (landsmøtet til NSF holdes høsten 2015). 

1 «Ståsted» – våren 2013 
Hensikten med prosjektet er å oppnå større synlighet og påvirkning når det gjelder NSFs 

politikk. Fylkesledere og nestledere i forsøksfylkene er godt innforstått med dette 

prosjektmandatet, og de planlegger aktivitetene i forhold til dette. 

I denne fasen av forsøket vil vi oppsummerende peke på tre forhold: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hovedkonklusjon er at våren 2013 var fortsatt en oppstartsfase for forsøksfylkene. 

De var i gang med å planlegge aktivitetene. Det innebar også utforming 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 hovedkonklusjon er at som en viktig del av den nye rollen hadde 

nestlederne på frikjøp allerede begynt å ta systematisk kontakt med HTV. De la også 

planer om økt aktivitet når det gjaldt fylkesleders/nestleders deltakelse på 

medlemsmøter og andre møter. Dette var to hovedområder det som del av forsøket 

ville satses ytterligere på fra høsten 2013. 

En tredje hovedkonklusjon fra ståstedsanalysen våren 2013 er som følger: 

Fylkesorganisasjonene er forskjellige, men våren 2013 var det ikke grunnlag for å si 

noe generelt om at forsøksfylkene er «bedre» eller «dårligere» enn parallellfylkene 

når det gjelder forhold som har å gjøre med politisk aktivitet og politisk synlighet.  

Eller omvendt, fylkeslederne og fylkeskontorene i de tre parallellfylkene er aktive 

både innad i fylkesorganisasjonen og utad, og ligger i utgangspunktet ikke dårligere an 

når det gjelder å fremme NSFs politikk. Det utgjør grunnlaget for å i 2015 

sammenlikne forsøksfylkene både «med seg selv» og med parallellfylkene.     
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1.1 Forventinger og hypoteser våren 2013  

Forventningene til resultatet av forsøket var i begynnelsen av 2013 litt varierende. Her er noen 

av vurderingene: 

• 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 politikken ut, og på en forståelig måte for 

våre tillitsvalgte.  

• Potensialt til å være mer synlig som organisasjon er større i de fylkene 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 problemstillingene 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 forsøksfylkene. 

• 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 organisasjonen. 

• 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. 

• 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 rådgiverressurs 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). 

 

 

1.2 Generelt om fylkesorganisasjonene – positive sider og 

problemområder 

Ett forsøksfylke oppgir at de har vært mer offensive mht. medlemskontakt de siste årene 

(medlemsmøter, større kurs, konferanser). Fylkesleder synes fylkeskontoret fungerer bra, også 

at faggruppene fungerer, og at det er bra å ha en kontaktperson fra faggruppene i fylkesstyret. 

Utfordringene dreier seg om at det er mange små HTV-områder og lite frikjøp av HTV. Det er 

ønskelig med bedre oppfølging av HTV, også politisk. Det varierer hvor aktive HTV er, om lag 

halvparten sender inn handlingsplaner. Nestleder peker på som positivt at fylkeskontoret har 

bra med ressurser, har god aktivitet i lengre tid, organisasjonsgraden er ganske høy, men fylket 

omfatter mange små kommuner og store avstander. Mange av HTV-områdene er små, med 

lite frikjøp. 
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I et annet forsøksfylke peker leder på høy medieprofil som positivt, og at kontoret gir service til 

HTV. Det har vært en utfordring at fylkesleddet ikke har vært nok på offensiven i kommunal 

sektor, og få HTV til å i større grad se sin samfunnsmessige rolle som HTV og som sykepleiere. 

Nestleder peker på kompetansen på fylkeskontoret som positivt, og at de raskt gir hjelp når 

HTV ringer. Utfordringer for fylkesleder har vært for lite tid til å være med på møter der 

beslutninger fattes.  Utfordringen er å være mer til stede på politiske arenaer, dessuten følge 

opp HTV bedre over tid. 

I det tredje forsøksfylket peker leder på bra arbeidsmiljø og godt samarbeid ved 

fylkeskontoret, at fylkesstyret jobber godt med politikken, og at leder har et godt forhold til 

media i fylket. Kontakten med HTV, med lite frikjøp, er en utfordring. Geografi og store 

avstander representerer også en utfordring. Forholdet til faggruppene er også en utfordring. 

Nestleder viser også til godt arbeidsmiljø ved kontoret. Geografien er en utfordring, og mange 

HTV ute i de små områdene har mer enn nok med sin egen hverdag. 

Fylkesleder i et av «følgefylkene» oppgir som positivt at de har bra arbeidsmiljø og 

kompetanse ved fylkeskontoret, og jevnt over trygge og solide tillitsvalgte som de har godt 

kontakt med. Men det en svakhet at noen tillitsvalgte er det vanskelig å få kontakt med. Kunne 

ønsket mer tid til politisk arbeid, og mer tid til å dyktiggjøre tillitsvalgte politisk. Nestleder viser 

også til engasjement og kompetanse ved kontoret, men det er en utfordring at fylkesleder har 

mye ansvar alene, og at fylket omfatter et stort areal, mange ulike kommuner, og et stort og 

komplisert sykehus. 

Fylkesleder i et annet fylke fremhever to rådgivere med bred erfaring som positivt, dessuten at 

leder selv har lang erfaring fra lederstillinger i helsesektoren. Utfordringer er blant annet 

knyttet til å balansere strid om sykehusplassering i fylket. At fylkesstyret i mindre gard kommer 

med egne innspill gjør at mye overlates til fylkesleder og fylkeskontoret. Nestleder hadde 

tilsvarende vurderinger. 

I det tredje «følgefylket» ble ganske høy organisasjonsgrad fremhevet som positivt av leder, 

likeså at ansatte hadde høy kompetanse og lang, dessuten utgjør fylkesstyret en positiv faktor. 

De har også et lokalt fagforum og faggruppeleder i fylkesstyret. Deltakelse på politiske arenaer, 

å få satt av tid til å være synlige i samfunnsdebatten, er utfordringer. Nestleder viser til at det 

er positivt at ulike deler av fylket, og begge kjønn, er representert i fylkesstyret. Det kan være 

utfordrende å holde kontakten med medlemmer og tillitsvalgte, og fylkesleder har mange 

arbeidsoppgaver. 

    

1.3 Støtte til hovedtillitsvalgte 

Forholdet til HTV sees som viktig i prosjektet 

• Alle de frikjøpte nestlederne har oppgaver når det gjelder. HTV. De oppsøker dem, sender e-

post, inviterer seg inn. De har som opplegg å gjøre dette mer systematisk enn tidligere. Dette 

beskrives som en viktig forskjell. HTV beskrives som «krumtapper» i NSFs organisasjon. 

•  Erfaringene beskrives i en tidlig fase som positive, mange HTV setter pris på å bli kontaktet. 

Men det er også noen som ikke svarer på mail eller ringer tilbake. En nestleder har kommet til 
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at det kan være for mye at hun kontakter HTV fire ganger i løpet av året. En annen er inne på 

at man må unngå at HTV opplever at fylkeskontoret stiller nye krav og pålegger dem ekstra 

oppgaver, mange HTV opplever at de har mer enn nok med sine daglige gjøremål. 

• Ett fylke uten frikjøpt nestleder forsøker også å ha jevnlig kontakt med HTV, men har ordnet 

det på en annen måte. Kontakten skjer mer i forbindelse med arrangementer/samlinger, og 

rådgiverne ringer opp de HTV som ikke har meldt seg på. 

• Et annet fylke har ikke noe fast system for kontakt med HTV, men bruker mailsystemet, og 

opplever at de har god kontakt med de fleste HTV.  

• Også fylker uten frikjøpt nestleder er opptatt av å bedre støtten til, og kontakten med, HTV. 

• Alle fylkeskontorene har mange flinke tillitsvalget, noen «medium», og noen de ikke hører noe 

fra 

 

Kontakten med HTV – mer problematisk i kommunehelsetjenesten 

• Det er en målsetting i de tre forsøksfylkene å gi bedre støtte til HTV. I første omgang ved å 

kontakte dem systematisk. Nestlederne har startet ringerunder. Noen HTV er vanskelige å nå, 

de svarer ikke og tar ikke kontakt. 

• Noe mer frikjøp av HTV i sykehussektoren, lite frikjøp i kommunene, mange små kommuner/ 

HTV-områder. 

• Kontakt med HTV regnes som en stor utfordring i noen fylker. 

• Det er stort sett rådgiverne som følger opp kontakten med HTV i følgefylkene. Leder uten 

frikjøpt nestleder har ikke nok tid til dette.  

 

Handlingsplaner 

• Hvorvidt HTV sender inn handlingsplaner varierer en god del. Om lag halvparten, eller mer, 

gjør det i noen fylker (både forsøksfylker og følgefylker). Noen har hatt fremgang og får stor 

sett inn handlingsplaner og beretninger, men ikke maksimalt utslag (Rogaland) 

• Også fylker uten frikjøpt nestleder får inn de fleste handlingsplanene (Hedmark) 

• En del HTV har nok med «seg og sitt» i hverdagen. 

• Ikke alle HTV er likemottakelige for det sentrale strategispråket. 

 

Hva etterspør HTV fra fylkeskontoret? 

• HTV etterspør rådgivning, ikke politikk. Det ble nevnt i stort sett alle intervjuene. Men det ble 

også nevnt at der er ikke alltid et klart skille mellom rådgivning og politikk. 

• Det er stort sett rådgiverne som tar hånd om disse sakene. 

 

Rekruttering av HTV 
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• Rekruttering av HTV kan være vanskelig, spesielt i kommunene. Flere fylker har kommuner 

uten HTV. 

• Turnover blant HTV er også større i kommunesektoren, det er mer kontinuitet i 

sykehussektoren. 

• I noen fylker er det vanlig at HTV og TV sitter i to eller tre perioder etter at de er valgt. 

 

1.4 Deltakelse på medlemsmøter 

Forsøksfylkene jobber aktivt med å få til mer deltakelse fra fylkeskontoret på medlemsmøter. 

Det er for tidlig å si noe om hvordan dette går. Lite oppmøte blant medlemmer på 

medlemsmøter utgjør et problem også i følgefylkene, men det er ikke samlet sett et større 

problem i disse fylkene. 

• Ett av forsøksfylkene oppgir å ha bra aktivitet når det gjelder medlemsmøter (Oppland/leder). I 

fylker med høy organisasjonsgrad dreier dette seg mest om ”medlemspleie” og ikke 

rekruttering (”viktig å ta vare på dem vi har”). Fylkeskontoret har bra aktivitet, men har som 

intensjon å gjøre mer i tiden som kommer. Flere nevnte at det ville bli gjort flere fremstøt i 

forbindelse med medlemsmøter til høsten.  

• Fylkeskontorene har lagt vekt på deltakelse på medlemsmøter også tidligere. Når man er to 

frikjøpte ved kontoret rekker man over mer. Forsøkskommunene oppgir at de nå har bedre 

rom og muligheter, og er mer tilgjengelige. I et forsøksfylke var de godt i gang (Rogaland), de 

hadde som målsetting å være på 18 medlemsmøter i løpet av 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 mener man frikjøpt 

nestleder vil innebære en forskjell både når det gjelder kontakten med HTV og mer aktiv 

deltakelse på medlemsmøter fra fylkeskontorets side. 

• Frikjøp av nestleder innebærer også at det blir mindre overtid blant rådgiverne. 

• Det er ganske varierende oppmøte blant medlemmene når det gjelder medlemsmøter. Noen 

steder beskrives interessen som ”laber”, uten at det innebærer noe nytt. Andelen som møter 

opp er oftest større i de små HTV-områdene, selv om antallet kan være omtrent det samme. 

• Ofte er det fylkeskontoret som kontakter HTV og tilbyr deltakelse på medlemsmøter. Et fylke 

(Nordland) har planer om å ringe kontaktpersoner der det ikke er HTV, for å prøve å få 

arranger møte. 

• Noen fylker opererer med regional inndeling når fylkeskontoret reiser ut for å delta på 

medlemsmøter. Da samles medlemmer i flere kommuner til møte.  

• Frikjøpt nestleder kan, sammen med resten av ressursene ved kontoret, gjøre at flere 

enkeltkommuner kan besøkes.  

• En forsøkskommune oppgir at det kunne være gunstig med mer tid til arbeidsplassbesøk i 

tillegg, men der foreløpig ikke lagt planer for dette. 

•  De frikjøpte nestlederne (og lederne) diskuterte også om man i dag også måtte finne frem til 

andre og mer moderne fremgangsmåter enn de tradisjonelle medlemsmøtene for å ha kontakt 

med medlemmene og fremme NSFs politikk. Her ble nye måter å være synlige på nevnt, som 

mail, media, sosiale medier. 



 

7 
 

• I fylkeskontorer uten frikjøpt nestleder er det som regel fylkesleder som deltar på 

medlemsmøter, noen ganger også rådgiver. Etterspørselen dekkes med de ressurser 

fylkeskontoret har. I ett fylke (Hedmark) beskrives aktiviteten som ”i noen grad”, det er jevnt 

over HTV som inviterer, noen ganger inviterer leder seg selv til møte (”hvis det er noe som 

’brenner’ ”). Aktiviteten varierer også i følgefylkene, i et av dem beskrives det som periodevis, 

fylkesleder var på et eller to medlemsmøter i fjor, rådgiverne deltok tilsvarende mange (Sør-

Trøndelag). At det eventuelt kan bli for mye reising for fylkesleder gjør det nødvendig å også ta 

i bruk nye kommunikasjonsformer. 

• Heller ikke i følgefylkene beskrives oppslutningen om medlemsmøtene som veldig stor, noe 

som sees som en utfordring. Det er en balansegang mellom ”ofte nok”, og samtidig ”sjelden 

nok”. Tillitsvalgte på sykehusene kan ha klarere ønsker om tema som skal tas opp, 

sammenliknet med TV i kommunene. Tema kan ofte være fag – faglig forsvarlighet, og 

lovgivning rundt dette. Andre tema som trekker folk er lønn, turnus og pensjon. Geografi har 

ikke nødvendigvis noe å si for fremmøte på medlemsmøtene. 

• I ett følgefylke er det positive erfaringer med å ha medlemsmøter rett i etterkant av 

dagvaktens slutt. Ellers varierer aktiviteten mellom HTV-områdene. 

• Også i ett av følgefylkene (Hedmark) er leders vurdering at med frikjøpt nestleder kunne 

fylkeskontoret vært mer på tilbudssiden når det gjelder deltakelse på medlemsmøter. 

 

1.5 Støtte til faggruppene 

Faggruppene er opptatt med fag, ikke politikk. De eksisterer ved siden av fylkesorganisasjonen 

og lever i hovedsak «sitt eget liv». Fylkesorganisasjonene har langt fler forpliktelser i forhold til 

HTV enn hva tilfellet er når det gjelder faggruppene. Faggruppene er ikke eget punkt i 

prosjektplanen i alle forsøksfylkene, men er noe også forsøksfylkene er opptatt av. 

• Fylkeslederne er opptatt av å ha en representant for faggruppene i fylkesstyret. Fylkesledere 

som har faggrupperepresentant i styret er godt tilfreds med det (f. eks. Oppland). Men noen av 

fylkene mangler slik representant, og opplever det som en ulempe. Enkelte av fylkene uten 

frikjøpt nestleder har også faggrupperepresentant i styret, og mener det er utgjør et positivt 

innslag. 

• Det er ikke noen systematisk forskjell mellom forsøksfylkene og de tre andre fylkene med 

hensyn til hvor aktive faggruppene er. Også fylker uten frikjøpt nestleder jobber aktivt for å få 

bedre kontakt med faggruppene. 

• Også der faggruppene beskrives som relativt aktive kunne kontaktene med fylkeskontoret 

vært bedre. Faggruppene etterspør lite fra fylkeskontoret. Der det er noe kontakt beskrives det 

som for lite kontakt. Noen faggrupper låner møtelokaler i fylkeskontoret. 

• Faggruppenes autonomi er bestemmende, det er ikke hjemlet i noen avtale at medlemmene 

skal ha fri for å utføre sine verv. NSF skal ikke pålegge dem å gjøre politisk arbeid, med mindre 

organisasjonen kan stille opp med frikjøpte resurser.  

• Det er likevel et synspunkt at det kan ha politisk gevinst å få vist frem faggruppene – få vist 

frem hva de kan og hva de gjør. 

• Det varierer ganske mye hvor aktive faggruppene er, i enkelte fylker har om lag halvparten 

kontakt med fylkesorganisasjonen, mens han ikke har kontakt med, eller har klart å gjøre noe 
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for, de andre. I enkelte fylker er det vanskelig å få til dialog med faggruppene, og det er bare et 

par stykker som gir tilbakemelding når fylkeskontoret forsøker å få til dialog.  

• Fylkesleder bruker faggruppene i en del tilfeller, for eksempel når fylkesleder skal uttale seg 

om fagspesifikke forhold. 

• Et fylke har aktiv lokal faggruppe for sykepleieledere (Oppland). 

• Et vanlig synspunkt er at fylkesorganisasjonene kunne ha mer å hente også politisk ved tettere 

kontakt med faggruppene. 

• I den grad fylkesledere deltar på styremøter er det også en arena for å snakke om NSFs 

politikk, for eksempel arbeidstidspolitikk. 

• Kontakten med faggruppene er blant områdene frikjøpt nestleder skal forsøke å følge opp litt 

ekstra. Tillitsvalgte er opptatt av rettigheter, lønn og arbeidstid, det kan bli for lite tid til fag. På 

sikt kan prosjektet om frikjøpt nestleder ha betydning for faggruppene. Frikjøpt nestleder blir 

oppfordret til å ha litt mer systematisk kontakt med faggruppene, slik det legges opp til i 

forhold til HTV. Det er en forventing at også faggruppene skal ha utbytte av frikjøpt nestleder. 

• Fylkesleder og nestleder deltar på fagkonferanser.  

• Det er ikke et helt klart skille mellom fag og politikk. Noen fylker har hatt fagdager og 

arrangementer der faggruppene er blitt profilert. 

 

1.6 Forholdet til ledermedlemmer 

Ledermedlemmer var opprinnelig ikke tema i prosjektet. Forholdet til ledermedlemmer opptar 

både forsøksfylkene og de tre andre fylkene. Ledermedlemmer kan i noen tilfeller havne 

«mellom barken og veden», fylkeslederne hadde erfaring med å takle slike situasjoner ved å 

skille mellom forskjellige roller, det vil si den rollen de har som leder og den rollen de har som 

ansatt. Forholdet til ledermedlemmer diskuteres når handlingsplaner for neste år skal 

utformes. 

• Fylkeskontorene forholder seg mer direkte til ledermedlemmer enn til vanlige 

ledermedlemmer. Det er vanlig at fylkesleder gir råd når det oppstår konflikter. Også 

rådgiverne gir råd i slike saker. En leder i et parallellfylke mente det ikke hadde vært naturlig at 

en eventuell frikjøpt nestleder håndterte disse sakene, da ville det vært bedre med en ekstra 

rådgiverressurs. 

• Medlemmer som blir ledere melder seg stort sett ikke ut av NSF, men de blir mer 

tilbakeholdne i forhold til organisasjonen. Utfordringene beskrives som størst i kommunal 

sektor, 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 fylke sender 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 har gitt rom for å ta dette opp igjen. 

• Også i et fylke uten frikjøpt nestleder sender fylkesleder jevnlig ut brev med informasjon til 

ledermedlemmer, dette sendes også til HTV 

• I ett forsøksfylke har prosjektet hatt noe å si i forhold til ledermedlemmer fordi frikjøpt 

nestleder har vært pådriver for å få arrangert to lederkonferanser 

• I et forsøksfylke håper man å få arrangert et lederseminar neste år, dessuten å få i stand egne 

medlemsmøter for ledere i de største kommunene. 
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• I et av parallellfylkene beskrives ikke forholdet til ledermedlemmene som spesielt 

problematisk. Det arrangeres en lederkonferanse i året, med god oppslutning. I et annet 

parallellfylke beskrives forholdet til ledemedlemmer som en stor utfordring. Her skal man nå 

gjennomføre arbeidstidskurs både for ledermedlemmer og ledere som ikke er medlemmer, og 

har planer om å utdele en egen pris for «årets sykepleieleder (i tillegg til den tradisjonelle 

prisen til «årets sykepleier»). 

  

1.7 Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer 

Informasjon til medlemmene gis på medlemsmøter (jf. over), gjennom medlemsavis (varierer 

mellom fylkene, også mht. omfang) og på egen nettside. Noen bruker også sosiale medier. Det 

er ellers lite direkte kommunikasjon med medlemmene, men man har muligheten til å bruke 

masseutsendelser på e-post, selv dette sjelden gjøres. Utover dette er det HTV som 

informerer. Det innebærer også en balansegang å vurdere hvor mye informasjon som skal 

sendes medlemmene. 

• Frikjøpt nestleder innebærer ikke noen praktisk endring når det gjelder medlemsinformasjon, 

men nestleder vil ha mer rom for å skrive innlegg i medlemsbladet. 

• Et forsøksfylke har egne «fredagsbrev» som er nyhetsbrev som sendes HTV, faggruppeledere, 

fylkesstyret, osv. (om lag 200 hver uke), lages stort sett av rådgiver og leder.  

• Prosjektet har ført til mer aktivitet ved fylkeskontoret. Det innebærer bedre muligheter til å få 

skrevet innlegg, dessuten mer rom for å reise ut og møte medlemmer på medlemsmøter. Det 

er planer om å få til mer av dette i løpet av neste år. 

• At forsøksfylkene satser på å gi bedre støtte til HTV, også ved at man reiser ut og treffer dem, 

vil også bidra til å gi informasjon til medlemmene. 

• I et av parallellfylkene pekes det på at lederbrev til ledere og HTV også indirekte er informasjon 

til medlemmer, dessuten får alle HTV og faggruppeledere fylkesstyrepapirer og protokoller, 

som også formidlere mye informasjon. 

• Samlinger og konferanser er også egnet til å gi informasjon om NSFs politikk, det gjelder både i 

forsøksfylkene og parallellfylkene.  

 

1.8 Ekstern informasjon om NSFs politikk – nettverksbygging og 

møtedeltakelse 

I alle forsøksfylkene mener fylkesleder og nestleder at prosjektet med frikjøpt nestleder gir 

mer tid og større rom for nettverksbygging og møtedeltakelse, og bedre muligheter til å 

fremme NSFs politikk. I fylker uten frikjøpt nestleder er dette i hovedsak fylkesleders oppgaver 

alene. 

• I et av forsøksfylkene hadde leder ønsket kommet bedre i gang når det gjelder mediedekning, 

men hadde på den andre siden kommet godt i gang med nettverksbygging mot 

arbeidsgiversiden. Dette beskrives som nytt i forhold til fjoråret. Dette tar tid, så frikjøpt 

nestleder innebærer en avlastning. Det har vært lite tid til deltakelse på politiske møter og 

prosjektdeltakelse, men legges planer for større aktivitet. Med en ekstra nestlederressurs kan 
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fylkesleder delta mer, og gjøre grundigere arbeid. Avisinnlegg og pressemelding er i hovedsak 

fylkesleders oppgave. Det har også sammenheng med at det er viktig med gjenkjenningseffekt. 

• I et annet forsøksfylke peker leder på at det kan variere hvor det er lett å slippe til. 

Sykehussektoren vurderes som lettere enn kommunal sektor. Nestlederfunksjonen har gjort 

det enklere å kople seg mot KS, noe som er et resultat av prosjektet. Mer effektiv 

nettverksbygging, blant annet i samarbeid med universitetet, sees som direkte effekt av 

prosjektet. Oppsummeringen er foreløpig at nettverksbygging og ekstern deltakelse er blitt 

enklere med frikjøpt nestleder, det er større rom for å gjøre mer, og bedre muligheter til å 

forberede seg slik at man har noe å bidra med.  

• I det tredje forsøksfylket er det også laget planer for hvilke fora man ønsker innpass i. Tidligere 

dreide dette seg mye om leders bekjentskaper og kontakter, dette planlegges nå mer 

systematisk. Det har tidligere vært liten anledning til å reise ut for å delta på styremøter, med 

mer. Nestleder har erfaring fra deltakelse på styremøter. Prosjektet gir rom for mer deltakelse 

på møter i sykehusstyre, kommunestyre, helse- og sosialkomite, arenaer der man tidligere ikke 

hadde nok tid til å være delaktig. 

• Fylker uten frikjøpt nestleder har mindre rom for nettverksbygging og møtedeltakelse, men 

det pekes på at man også har valgte styrerepresentanter i sykehusene. Fylkeslederne kunne 

ønsket å delta mer. 

• Fylkesleder er som regel den som kontaktes når eksterne media ønsker informasjon eller 

uttalelser. 

• En fylkesleder uten frikjøpt nestleder peker på at leder har ansvar for alt som har med ekstern 

informasjon, nettverksbygging og møtedeltakelse. Dette fungerer også, men kunne fungert 

bedre. 

 

1.9 Medlemsverving 

Et par forsøksfylker har god medlemsdekning, og nestlederfunksjonen vil bli vektlagt mer i 

forhold til medlemspleie enn direkte medlemsrekruttering. Et annet forsøksfylke har en 

utfordring, spesielt i kommunal sektor. Her er man i gang med å planlegge i forhold til 

rekruttering neste år, og man regner med at nestlederfunksjonen kan ha effekt. Et spørsmål 

som reises i første omgang er om man må begynne å tenke på nye måter når det gjelder 

rekruttering. 

• Det er mange årsaker til at medlemmer melder seg ut, ofte skjer det ved 

svangerskapspermisjon, når man går over i ny stilling, bytter arbeidsplass, begynner å studere, 

når det har vært konflikter og det har vært misnøye med tillitsvalgtes innsats, osv.  

• At prosjektet med frikjøpt nestleder gjør fylkesorganisasjonen mer synlig, og at man støtter 

bedre opp om HTV, kan også ha som indirekte effekt at det blir lettere å beholde 

medlemmene. 

• I forsøksfylket med lavest organisasjonsgrad er medlemsverving tatt inn i prosjektplanen, med 

hovedvekt på innsats i 2014. 

• I et annet forsøksfylke sees ikke medlemsverving som noe stort problem, men det oppstår en 

«flaskehals» når medlemmer som har vært studenter etter to år begynner å betale full 

kontingent.  
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• HTV og plasstillitsvalgte sees som viktige i forhold til medlemsverving og medlemspleie i både 

forsøksfylkene og parallellfylkene. 

• Politisk synlighet sees som viktig også når det gjelder medlemsverving. 

• Tilstedeværelse ved høyskolene sees som svært viktig. 

 

 

1.10 Konkurransen på organisasjonsmarkedet 

Konkurransen på organisasjonsmarkedet beskrives generelt ikke som sterk, verken i 

forsøkskommunene eller kontrollkommunene. For NSF kan konkurranse fra Fagforbundet 

være en utfordring noen steder i kommunesektoren. Delta sees som en mindre utfordring, 

mens Den norske jordmorforening organiserer de langt fleste av jordmødrene. De frikjøpte 

nestlederne har ikke en definert rolle i forbindelse med organisasjonskonkurranse, men 

målsettingen om større politisk synlighet og bedre støtte til HTV og tillitsvalgte spiller en rolle 

også her. 

• Konkurranse mellom organisasjonene er tema også der NSF har høy organisasjonsgrad.  

• I et av forsøksfylkene beskrives Fagforbundet som en stor konkurrent i deler av fylket. Dette er 

et industriområde der LO tradisjonelt står sterkt. 

• Fagforbundet er det største forbundet ute i kommunene, og har ressurser til å markere 

synlighet og til å bruke på rekrutteringskampanjer. 

• Det r ikke mange NSF-medlemmer som melder overgang til Fagforbundet, men Fagforbundet 

beholder gjerne medlemmer som har tatt videreutdanning gjennom forbundets 

sykepleiersatsing. 

• Organisasjonskonkurransen varierer mellom kommunene. 

• Det finnes også samarbeid mellom organisasjonene i fylkene, det gjelder også legeforeningen 

 

1.11 Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon 

I forsøksfylkene er fylkesleders rolle under endring først og fremst fordi frikjøpt 

nestlederressurs gir rom for at fylkesleder kan gjøre mer. Frikjøpt nestleders rolle er 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 

forskjellig tariffområde. 

• I to av forsøksfylkene ble deler av rollefordelingen mellom fylkesleder og frikjøpt nestleder 

illustrert med betegnelsene «utenriksminister» og «innenriksminister». Den ressursen frikjøpt 

nestleder innebærer gjør at fylkesleder kan konsentrere seg mer om eksterne forhold. I ett av 

fylkene ble det lagt vekt på at «innenministerrollen» til nestleder, med direkte kontakt og 

oppfølging av alle HTV, vil være det som har størst effekt i forhold til medlemsnærhet og bidra 

til å få politikken ut til medlemmene. I et tredje forsøksfylke beskrives rollefordelingen som 

«både-og», men også her fylkesleder den som fronter politikken utad. Folk er vant til å 

forholde seg til fylkesleder, derfor går henvendelser oftest via fylkesleder før nestleder blir 

involvert i noen av sakene. 
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• I forsøksfylkene får leder mer tid og rom til aktiviteter, også mer tid til å reise i fylket. 

• Det er også slik at arbeidsdelingen mellom leder og nestleder varierer. Nestleder tar oppdrag 

og deltar på møter som leder ikke har anledning til å delta på. Det er også slik at noen ganger 

deltar begge på møter og konferanser. Denne variasjonen beskrives som positiv. 

Rollefordelingen beskrives som forholdsvis klar, men ikke låst. 

• I forsøksfylkene oppgir både leder og nestleder at de har et godt samarbeid. De har gode 

relasjoner seg i mellom og er fornøyde med rollefordelingen. 

• Frikjøpt nestlederressurs innebærer at leder har en å «spille på» - å diskutere ting med og ha 

dialog med. Dette beskrives som positivt. 

• I forsøksfylkene er rollefordelingen mellom leder og nestleder fortsatt under utprøving. Dette 

vil utvikle seg etter hvert, gjennom læring og nye erfaringer.  

 

• I parallellfylkene er rollefordelingen mellom leder og nestleder annerledes. Nestleder som ikke 

er på frikjøp kan i noen situasjoner vikariere for leder, men i hovedsak fungerer nestleder som 

et vanlig styremedlem uten operative utadrettede oppgaver. 

• Fylkesleder vil likevel oftere kontakte nestleder for diskusjon og dialog i enkeltsaker. Der den 

geografiske avstanden er liten kan også leder og nestleder ha noe mer kontakt enn i fylker der 

det er stor geografisk avstand mellom nestleders arbeidsplass og fylkeskontoret. Hvorvidt 

nestleder er på fullt frikjøp fra jobben kan også ha betydning. 

• Fylkeslederne legger vekt på at det er viktig for styrearbeidet å ha nestledere med lang erfaring 

i styret. Nestleder gir også innspill gjennom arbeidsutvalget, men det er oftest fylkesleder som 

kommer med innspill om saker som tas opp i fylkesstyret. 

• Fylkesleders 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. 

• Fylkeslederne legger vekt på at samarbeidet på kontoret er godt, at rådgiverne er dyktige, og 

at kontoret som helhet fungerer som et team. 

• Fylkesleder i et av parallellfylkene sier hun hadde kunnet drevet mer med politikk men frikjøpt 

nestleder. Samtidig er vurderingen at kontoret har nok tid til å drive rådgivning slik det er i dag, 

og at de tillitsvalgte jevnt over føler seg godt ivaretatt når det gjelder hovedavtalene og de 

tingene de står 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 rådgivning 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 tariffområde? 

Vurderingene er litt ulike. Flere synes det kan være en fordel hvis den ene har mye kjennskap 

til sykehusene, mens den andre kjenner kommunene godt. Da kan utfylle og avlaste 

hverandre. Dette blir fremhevet som viktig i de tre forsøksfylkene. 
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• En annen vurdering er at det trenger ikke ha særlig betydning hvis fylkesleder er erfaren og har 

lang fartstid. Erfaring «nuller ut» sektorspesialisering. 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 spiller det også inn at i de fylkene som ikke har frikjøp har nestleder en annen rolle, og 

leder er den som uansett må ha oversikt. Det har fylkeslederne i parallellfylkene. Men også her 

ble det pekt på at hvis fylkesleder og nestleder har bakgrunn fra samme område, er det 

naturlig å få med en person med annen bakgrunn i arbeidsutvalget (Sør-Trøndelag). 

• Det er vanlig at rådgiverne deler tariffområdene og de HTV mellom seg, som også innebærer 

en spesialisering. 

  

 

2 Rolleutforming – oppgaver, forventinger og utfordringer 
I alle de tre forsøksfylkene er fylkesleder og nestleder entusiastiske i oppstartsfasen av 

forsøket. Det legges planer for forskjellige aktiviteter i prosjektperioden. En del av aktivitetene 

har allerede startet opp, en del vil man satse mer på i løpet av 2014.  

Intervjuene i første fase av følgeevalueringen gir samlet et godt grunnlag for å kunne 

vurdere og sammenlikne aktivitetene i forsøksfylkene og parallellfylkene gjennom 

prosjektperioden. Flere typer sammenlikninger er aktuelle. Det gjelder først og fremst 

sammenlikning av forsøksfylkene med seg selv ved prosjektoppstart og når prosjektperioden 

nærmer seg slutten. Har 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? Her kan vi også sammenlikne svarmaterialet fra intervjuene med fylkesleder med 

svarene fra de frikjøpte nestlederne. Videre er det av interesse å sammenlikne forsøksfylkene 

som gruppe med de fylkene som ikke har frikjøpt nestleder. Vil det være slik at de ved 

prosjektslutt skiller seg fra hverandre når det gjelder politisk aktivitet og synlighet? Dessuten 

er det av interesse å stille det samme spørsmålet når det gjelder hvert enkelt forsøksfylke 

sammenliknet med dette fylkets parallellfylke. 

Allerede i den første intervjurunden i oppstartsfasen dukket det opp tema som det 

viktig å ha oppmerksomhet på videre i evalueringen. Det er tema av mer analytisk karakter, og 

gjelder særlig utformingen av rollen til de frikjøpte nestlederne. Dette er nye roller, og det er i 

utgangspunktet ikke helt avklart hvordan disse rollene skal fylles eller hva slags forventninger 

som stilles til dem.   

  

  

2.1 Nestlederrollen – noen uintenderte konsekvenser, dilemmaer 

I intervjuene ga alle de tre frikjøpte nestlederne uttrykk for at det er et misforhold mellom 

mandatet for prosjektet og den praktiske utformingen av den nye rollen de nå utprøver: På 

den ene siden er det ganske stramt definert i mandatet at de bare skal drive politikk, på den 

andre siden har de ikke tilgang til de vedtektsfestede organer i NSF der politikk diskuteres og 
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utformes (gjelder blant annet fylkesledermøtene). Dette er et mandat nestlederne i 

forsøksfylkene forholder seg lojalt til, men de mente at det i praksis kan være problematisk. 

Nestlederne opplevde tidvis at de manglet en informasjonskanal i forhold til NSF siden 

de ikke deltar på vedtektsfestede møter i organisasjonen. Selv om de i etterkant kunne lese 

referater eller protokoller fra noen av disse møtene, eller få resyme fra fylkesleder, følte 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 skal drive med rådgivning eller 

administrasjon, føler de tidvis at de «verken er her eller der». Slik sett erfarer de tidvis at 

mandatet er smalt, og at når de gjelder politikk er nestlederne på sett og vis «parkert på 

sidelinja» når de ikke deltar i de fora der politikk blir diskutert og formet. 

Nestlederne var innforstått at det kunne bli for mange deltakere på møtene 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 fylkeslederleder i dag deltar var ikke nødvendigvis svaret. 

Likevel ble det etterlyst bedre informasjon når det gjaldt de politiske diskusjonene i NSFs 

organisasjon. Dette kunne også dreie seg om nye måter å gi informasjon på. Ett eksempel som 

ble trukket frem som positivt var et forbundsstyremøte som ble streamet, og der fylkesleder 

hadde invitert nestleder til å følge diskusjonen fra hennes kontor. En annen illustrasjon dreide 

seg om fylkesledermøtene. 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 overta hvis 

fylkesleder skulle bli lenge borte, for du vet ikke hva som rører seg i organisasjonene. 

Problemet er ikke forbundsstyremøtene, der kan man lese referater og så videre. Problemet er 

mer fylkesledersamlingene – 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». 

I den tidlige fasen av forsøket var vurderingene til de tre frikjøpte nestlederne ganske 

like når det gjaldt denne tematikken. De føler at de står overfor ganske like utfordringer, og 

diskuterer jevnlig problemstillingene seg i mellom. 

En foreløpig oppsummering når det gjelder prosjektmandatet og rollene til de frikjøpte 

nestlederne kan være denne, uttrykt knapt: bestillingen er klar, men rollene er uklare. Det er 

ikke unaturlig i en tidlig fase i prosjektet.   

 

2.2 Fylkeslederrollen – politisk, men også rådgivning og 

administrasjon 

Fylkeslederrollen er i intervjuene beskrevet som variert, men også med oppgaver som i praksis 

er ganske omfattende (jf. del 1 over). Fylkesleder har en rekke oppgaver, blant annet å 

administrere fylkeskontoret, i praksis også noe rådgivning, mens nestleder i følge mandatet 

kun skal arbeide politisk. Resultatet kunne da, paradoksalt nok, bli at nestlederrollen blir mer 

politisk enn rollen til fylkesleder, noe som ikke er intensjonen. At nestlederrollen likevel ikke 

kan bli det i praksis, følger blant annet av at nestleder ikke har samme tilgang til NSF-fora der 

politikken diskuteres og utformes (jf. 2.1 over). 

Likevel er det i sammenheng med forsøksprosjektet viktig å peke på at samtidig som 

politisk valgt fylkesleder skal drive politikk, har fylkesleder også en rekke andre oppgaver. Som 
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det ble stilt spørsmål om i et av intervjuene – når fylkesleder også er daglig leder av kontoret, 

kan de da være en ren politisk ressurs? Er hensikten at nestleder skal overta en del av disse 

rollene, slik at fylkesleder skal ut for å drive enda mer politikk? Og i hvilken grad har i så fall 

nestleder kompetanse for eventuelt å avlaste fylkesleder på denne måten (i tillegg til at det 

ikke inngår i mandatet for den frikjøpte ressursen)?  

En løsning har foreløpig dreid seg om en rolleavgrensing der leder og nestleder, i litt 

ulike varianter, fungerer som henholdsvis «utenriksminister» og «innenriksminister», i tillegg 

til at de samarbeider, diskuterer seg i mellom, og deler på oppgaver. Fremdeles gjenstår det da 

som en av oppgavene for «innenriksministeren» å definere hvordan politikken skal bringes ut. 

Da er det viktig hva tillitsvalgte og medlemmer etterspør fra fylkeskontoret. Her spiller det 

også inn at det HTV etterspør i en travel hverdag i hovedsak er rådgivning.  

 

2.3 Ikke helt tette skott mellom politikk og rådgivning 

I intervjuene pekte de aller fleste informantene på at i praksis er det ofte ikke klare skiller 

mellom politikk og rådgivning. Det vanlige er dessuten at HTV forholder seg til fylkeskontoret 

gjennom rådgiverne, dels også via fylkesleder. 

I mellomtiden forsøker nestlederne systematisk, men med foreløpig litt uklare 

resultater) å komme i kontakt med HTV for å støtte dem og fremme NSFs politikk. Samtidig er 

det klart at det HTV oftest etterspør fra fylkeskontoret, er rådgivning. Bør det vurderes om 

nestleder også bør kurses for å kunne drive med noe rådgivning i tillegg? Økt 

rådgivningskompetanse hos nestleder ville kunne styrket forholdet til HTV – støttet dem bedre 

mht. tema og problemstillinger som gjelder lov- og avtaleverket? 

Ville det evt. være et problem i forhold til rollene til rådgiverne, som allerede er definert – flere 

av dem har dessuten bred erfaring og lang ansiennitet?  

Fylkesleder kan også trenge administrativ avlastning når det gjelder driften av 

kontoret. Begge deler ville imidlertid være i strid med mandatet for de frikjøpte nestlederne, 

som er å fungere politisk-- 

 

Forsøket med frikjøpt nestleder innebærer utprøving av én type ordning (frikjøpt nestleder). 

Alternative (eller supplerende) ordninger utprøves ikke i forsøksperioden (styrke 

rådgivningssiden, ekstra rådgiverressurser). Beslutningsgrunnlaget ville vært bredere om flere 

ordninger hadde blitt utprøvd? Mandatet i forsøksperioden ligger fast, det er frikjøpte 

nestledere som skal evalueres, men det kan kanskje diskuteres i hvilken grad de frikjøpte 

nestlederne kan eksperimentere med de nye «innenriksministerrollene», hvor går grensen 

mellom politikk og rådgivning, hva slags avlastning og støtte har fylkesleder mest bruk for? 

 

 

2.4 Fylkesledere og nestledere – sammenlikning av vurderinger  

Hvorvidt fylkesledere og nestledere har sammenfallende kommentarer når det gjelder 

fylkeskontoret og fylkesorganisasjonen er et tema som kan være av interesse i 

prosjektperioden. Det trenger ikke få betydning, men er likevel et av sjekkpunktene i 

evalueringen. 
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Våren 2013 tegnet informantene blant fylkeslederne og nestlederne i forsøksfylkene i 

all hovedsak et likt bilde av sitasjonen når det gjaldt fylket og fylkesorganisasjonen. De samme 

var tilfellet i parallellfylkene.  En forskjell var likevel at de frikjøpte nestlederne var mer opptatt 

av det de oppfattet som stramt mandat når det gjaldt den nye nestlederrollen (jf. over). 

Sitasjonen til nestlederne i parallellfylkene var likevel enn annen, siden de ikke var 

frikjøpt av NSF og i hovedsak fungerte som ordinære styremedlemmer uten noen fast operativ 

rolle. De hadde derfor naturlig nok også færre detaljerte kommentarer når det gjaldt 

virksomheten til fylkeslederne og rådgiverne. 

 

2.5 Sammenlikning mellom forsøksfylkene og parallellfylkene  

Som del av evalueringen har vi mulighet til å vurdere forsøksfylkene som en gruppe og 

sammenlikne generelt med parallellfylkene som en annen gruppe. 

 

Forsøksfylkene Parallellfylkene 

Oppland 
Rogaland 
Nordland 

Hedmark 
Sør-Trøndelag 
Møre- og Romsdal 

 

Våren 2010 er vurderingen at det er variasjon innen både forsøksfylkene og parallellfylkene, er 

det ikke store forskjeller mellom dem som grupper. De er opptatt av de samme 

problemstillingene og utfordringene, som støtte til HTV, integrere tettere med faggruppene, 

markere NSFs politikk, med mer (vi brukte samme intervjuguide i både forsøksfylker og 

parallellfylker, og det fungerte greit). Mer systematisk oppfølging og støtte til HTV ble sett som 

en av de mest sentrale oppgavene til de frikjøpte nestlederne. 

Ut fra intervjuene og det underlagsmaterialet vi har sett på ellers, er det ikke grunn til 

å si at den ene gruppen gjør det «bedre» eller «dårligere» enn den andre ved oppstarten av 

forsøket. 

 

2.6 Parvis sammenlikning mellom forsøksfylke og parallellfylke 

Som en del av forsøksopplegget valgte NSF ut et parallellfylke for hvert av de tre 

forsøksfylkene. Tanken har vært at fylkene da i utgangspunktet skal ha en del likhetstrekk når 

det gjelder situasjon og utfordringer. Det vil kunne gi en mer detaljert sammenlikning i 

prosjektets sluttfase, og vil kunne redusere feilkilder som kan skyldes særtrekk ved det enkelte 

fylket. Et eksempel er at et forsøksfylke med geografiske utfordringer i form av lang reisevei og 

store avstander mellom kommunene også sammenliknes med et fylke som har tilsvarende 

utfordringer (for eksempel Nordland og Møre- og Romsdal). Andre kriterier kan være at 

fylkesorganisasjonen også omfatter et stort bysamfunn (som Rogaland og Sør-Trøndelag), eller 

at de generelt er ganske like og er nabofylker (som Oppland og Hedmark). 

Andre kriterier for utvelgelsen kan ha vært fylkesorganisasjonens (og fylkets) størrelse, 

antallet HTV-områder, fylkesorganisasjonenes handlingsplaner, med mer. 

 

Forsøksfylke Parallellfylke 

Oppland Hedmark 

Rogaland Sør-Trøndelag 
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Nordland Møre- og Romsdal 

 

At det generelt ikke er store forskjeller mellom gruppen av forsøksfylker og gruppen av 

parallellfylker, kan i utgangspunktet indikere at det heller ikke er store forskjeller om en 

sammenlikner fylkene parvis ved starten av forsøket. Nedfor følger noen stikkord: 

 

Oppland og Hedmark 

Fylkene er nabofylker og har en rekke likhetstrekk, fylkesorganisasjonene samarbeider også på 

flere områder. Fylkeskontorene fungerer bra, samarbeid og kompetanse fremheves ved begge 

kontorene. Begge har oppegående faggrupper og faggrupperepresentant i fylkesstyret. Mange 

små HTV-områder, og noen HTV som man har lite kontakt med er en utfordring i begge fylker. 

En større andel HTV i Hedmark sender inn handlingsplaner, sammenliknet med Oppland. 

Problematikk rundt leder medlemmer er aktuell og håndteres, men er ikke noe stort problem 

(«- noen ganger er det en fordel at ting kommer litt sent hit til Hedmark…»). Begge fylkene har 

høy organisasjonsgrad.  

 

Rogaland og Sør-Trøndelag 

Kompetansen og samarbeidet ved fylkeskontorene fremheves i begge fylkene. Aktiviteten 

beskrives som høy ved begge kontorene, både når det gjelder støtte til tillitsvalgte og ekstern 

representasjon og deltakelse. Rogaland får nå stort sett tilsendt handlingsplaner fra HTV, Sør-

Trøndelag fra om lag halvparten. Det har skjedd en bedring i begge fylker. Det er en utfordring 

å være en attraktiv organisasjon også for ledermedlemmer. Rogaland sender jevnlig ut leder-

brev, Sør-Trøndelag har en liknende ordning. Sør-Trøndelag har faggrupperepresentant i 

fylkesstyret og god kontakt, mens nestleder i Rogaland skal prøve å få til en mer systematisk 

kontakt med faggruppene etterhvert. En forskjell er at Rogaland har et større problem når det 

gjelder organisasjonsgrad, sammenliknet med Sør-Trøndelag. 

 

Nordland og Møre og Romsdal 

Kompetansen og samarbeidet ved fylkeskontoret fremheves også i Nordland og Møre og 

Romsdal. Geografiske forhold og lang reisetid er utfordringer i begge fylkene. Kontakten med 

HTV fremheves som en større utfordring i Nordland, sammenliknet med Møre og Romsdal. 

Nordland har også en utfordring når det gjelder kontakten med faggruppene, Møre og 

Romsdal har også en utfordring her, men har bedre kontakt og skal nå få på plass en 

faggrupperepresentant i fylkesstyret igjen. Det kan virke som Møre og Romsdal har større 

fokus på problemstillinger som gjelder ledermedlemmer, men også fylkesleder i Nordland 

forholder seg til ledermedlemmer når det oppstår problemer. I Nordland er det en utfordring 

at det bare er én rådgiver ved kontoret. Møre og Romsdal har måttet håndtere konflikter 

mellom nord og sør når det gjelder lokaliseringen av nytt sykehus. Begge fylkene har 

forholdsvis høy organisasjonsgrad. 

 

 

 

 


