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Disposisjon: 

1)Tema i intervjuene

� Forventinger og hypoteser våren 2013

� Generelt om fylkesorganisasjonene (positivt vs. utfordringer)

� Støtte til hovedtillitsvalgte

� Deltakelse på medlemsmøter

� Støtte til faggruppene

� Forholdet til ledermedlemmer

� Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer

� Ekstern informasjon om NSFs politikk, nettverksbygging og møtedeltakelse

� Medlemsverving

� Konkurransen på organisasjonsmarkedet

� Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon

2



2) Noen analytiske innspill

� Nestlederrollen – noen uintenderte konsekvenser og dilemmaer

� Fylkeslederrollen – politisk, men også rådgivning og administrasjon

� Ikke helt tette skott mellom politikk og rådgivning

� Fylkesledere og nestledere – sammenlikning av vurderinger

� Sammenlikning mellom forsøksfylkene og parallellfylkene

� Parvis sammenlikning mellom forsøksfylke og parallellfylke 
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Tre generelle konklusjoner fra intervjuene blant 
fylkesledere og nestledere våren 2013

� Forsøksfylkene var i gang, men våren 2013 var fortsatt en 
oppstartsfase. Videre planer er lagt for aktiviteten fra høsten 
2013 og videre i prosjektet. Den nye rollen som frikjøpt 
nestleder er under utprøving

� Frikjøpte nestledere hadde allerede begynt å ta systematisk 
kontakt med HTV. Økt satsing på fylkesleders og nestleders 
deltakelse på medlemsmøter ble også planlagt

� Fylkesorganisasjonene er forskjellige, men våren 2013 var det 
ikke grunnlag for å si at forsøksfylkene er «bedre» eller 
«dårligere» enn parallellfykene mht. politisk aktivitet og 
synlighet. Sagt på en annen måte: Fylkeslederne og 
fylkeskontorene i de tre parallellfylkene er aktive, og ligger i 
utgangspunktet ikke dårligere an når det gjelder å fremme 
NSFs politikk
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Forventninger og hypoteser våren 2013

� 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

� Potensialet for å være mer synlige som organisasjon er større i de 
fylkene som har frikjøpt nestleder, enn hos oss som ikke har det, (-) 
det er mange arenaer der jeg som fylkesleder gjerne skulle vært med 
(men vanskelig å vurdere evt. frikjøpt nestleder ifht. behov for ekstra 
rådgiver)

� Prosjektet blir vellykket, men det innebærer ikke nødvendigvis at 
NSF vil innføre ordningen som fast ordning (for alle). En grunn er at 
dette vil bli for kostbart for organisasjonen

� Tror ikke dette blir stor nok suksess til at det gjennomføres i alle 
fylker, det er ikke her NSFs utfordring ligger. Det må finnes bedre 
kriterier for fordeling av ressurser mellom fylkene

� For oss her i (forsøks)fylket er dette en unik mulighet når det gjelder 
utøvelse av politikken

� Aktiviteten når det gjelder å synliggjøre NSFs politikk vil øke i alle (de 
seks) fylkene, ikke bare i de tre forsøksfylkene
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Generelt om fylkesorganisasjonene – positive 
sider og problemområder

� Kompetanse og samarbeid ved fylkeskontorene fremheves 
som positivt

� Høy organisasjonsgrad er positivt

� Mange små HTV-områder uten frikjøp utgjør et 
problemområde. Kontakten med HTV kan utgjøre et problem

� I ett forsøksfylke er det en utfordring at fylkesleddet ikke har 
vært nok på offensiven i kommunal sektor 

� Geografiske forhold (lang reisetid) kan utgjøre et problem

� For lite tid og anledning til ekstern møtedeltakelse og 
nettverksbygging 
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Støtte til HTV

� HTV beskrives som «krumtappene» i fylkesorganisasjonene

� Alle de frikjøpte nestlederne har (mer systematisk) kontakt med HTV 
som en av hovedoppgavene

� Erfaringene beskrives som positive i en tidlig fase

� Noen HTV er det problematisk å oppnå kontakt med, størst 
kontaktproblemer i kommunehelsetjenesten

� Hvorvidt HTV sender inn handlingsplaner varier

� HTV etterspør rådgivning, ikke politikk
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Deltakelse på medlemsmøter

� Forsøksfylkene jobber aktivt for å få til mer deltakelse på 
medlemsmøter

� Frikjøpt av nestleder kan gjøre det lettere å nå ut

� Det er varierer mye hvorvidt medlemmene møter opp

� Det varierer hvorvidt fylkesleder deltar på medlemsmøter

� Nye måter å møte medlemmene på for å synliggjøre NSFs 
politikk diskuteres; mail, sosiale medier, media 

8



Støtte til faggruppene

� Faggruppene er opptatt av fag, ikke politikk. De eksisterer «litt 
på siden» av fylkesorganisasjonene, har ikke frikjøp

� Fylkesorganisasjonene er opptatt av å ha en representant for 
faggruppene med i fylkesstyret, ikke alle har det

� Fylkesledelsen ser et viktig potensial (også politisk) i å i større 
grad kunne vise frem faggruppene («hva de gjør, hva de 
kan»)
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Forholdet til ledermedlemmer

� Forholdet til ledermedlemmer diskuteres i forbindelse med 
handlingsplaner for nest år 

� Fylkeskontoret forholder seg mer direkte til ledermedlemmer 
enn til andre medlemmer. Det er vanlig at det er fylkesleder 
som gir råd når det oppstår konflikter

� Fylkeskontorene er opptatt av ledermedlemmenes situasjon, 
og forsøker å legge til rette egne tilbud (lederbrev, årets 
sykepleieleder, konferanser)

� Ledermedlemmenes situasjon ifht. fylkesorganisasjonen 
beskrives ikke som en utfordring i alle fylkene
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Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer 
(informasjon internt om NSFs politikk)

� Frikjøpt nestleder innebærer ingen  praktisk endring ifht. 
medlemsinformasjon, men leder og nestleder vil ha mer tid og 
rom, bla. til å skrive innlegg i medlemsbladet, m.m

� Støtte til HTV og TV innebærer også bedre informasjon til 
medlemmene om NSFs politikk

� Økt deltakelse på medlemsmøter, samlinger og konferanser
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Ekstern informasjon om NSFs politikk, 
møtedeltakelse og nettverksbygging

� I forsøksfylkene mener både leder og nestleder at forsøket gir 
større rom for å fremme NSFs politikk eksternt, anledning til å 
delta i flere fora

� Større rom for å skrive avisinnlegg, kronikker

� Fylkesleder er som regel den som blir kontaktet

� I fylker uten frikjøpt nestleder er det fylkesleder som fyller de 
eksterne rollene. Det fungerer også, men kunne fungert bedre
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Medlemsverving og konkurransen på 
organisasjonsmarkedet

� Høy organisasjonsgrad i de fleste fylkene

� Medlemsverving anses som viktig

� Viktig med medlemspleie

� Når medlemmer melder seg ut skjer det oftest i forbindelse 
med studier, skifte av jobb, permisjoner osv. Kontingent kan 
også spille inn (hvis det kommer uventet høye girobeløp) 

� Noe konkurranse fra Fagforbundet (kommunesektoren), men 
generelt ikke noen stor utfordring
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Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon

� «Utenriksminister» og «innenriksminister»

� Fylkesleder fronter politikken utad

� I forsøksfylkene får fylkesleder mer tid og rom til aktiviteter, 
også til reiser

� Arbeidsdelingen kan variere, fylkesleder og nestleder fordeler 
aktiviteter seg i mellom

� Annerledes rollefordeling i parallellfylkene. Nestleder som ikke 
er frikjøpt av NSF fungerer i hovedsak som vanlig 
styremedlem, uten operative funksjoner
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Frikjøpt nestleder – uintenderte konsekvenser og 
dilemmaer? Fylkesleders rolle. Ikke helt tette skott mellom 
politikk og rådgivning 

� De frikjøpte nestlederne forholder seg lojalt til mandatet, men 
opplever at det er stramt.

� Frikjøpt nestleder skal drive politikk, men deltar ikke i NSFs 
vedtektsfestede organer (jf. fylkesledersamlingene)

� En hovedaktivitet å mer systematisk kontakte og støtte HTV

� HTV etterspør rådgivning

� Ikke helt tette skott mellom politikk og rådgivning 

� Fylkesleder har en rekke oppgaver, jobber politisk men driver i 
praksis også med rådgivning og administrasjon. Intensjonen kan ikke 
være at frikjøpt nestleder skal være mer politisk enn fylkesleder

� Bestillingen er klar, nestlederrollene er uklare. Det er ikke unaturlig i 
en tidlig fase i prosjektet 

� Spennende å se hvordan de frikjøpte nestlederne fyller sine nye 
roller
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Sammenlikninger

� Fylkesleder og nestleder (i all hovedsak sammenfallende 
vurderinger våren 2013)

� Forsøksfylkene og parallellfylkene (fylkene er forskjellige, men 
i utgangspunktet er det våren 2013 ikke grunn til å si generelt 
at den ene gruppen fylker gjør det «bedre» eller «dårligere» 
når det gjelder å fremme NSFs politikk)

� Forsøksfylke og parallellfylke (samme hovedkonklusjon 
gjelder parvis sammenlikning av forsøksfylke og parallellfylke)

16


