
MANDAT FOR «PROSJEKT 
KOMPETANSE, ORGANISERING OG 

RESSURSBEHOV I FYLKENE 
FREMOVER»



• Gjennom en kartlegging og analyse skal 
prosjektet gi en godt begrunnet anbefaling til 
hvordan vi bør styrke bemanningen i 
fylkene. Følgende legges til grunn:

• Bemanningsøkningen skal resultere i en 
styrking av arbeidet i fylkene.

• Prosjektet skal både 

– identifisere uønskede tidstyver på 
fylkeskontorene og adressere tiltak for 
hvordan vi kan redusere disse

– vurdere alternativ oppgavefordeling 
basert på både nåværende og ønsket 
fremtidig kompetanse og ift effektiv 
tidsbruk

– beskrive så konkret som mulig hvordan 
vi gjennom eventuell reduksjon av 
tidstyver, endret oppgavefordeling og 
styrket bemanning kan bidra til å styrke 
det politiske arbeidet i fylkene

– identifisere og anbefale effektmål og 
resultatindikatorer for å måle resultatet 
av de foreslåtte tiltakene

– beskrive hvordan foreslåtte tiltak skal 
følges opp og evalueres 



• Prosjektets sluttprodukt skal være en 
godt begrunnet anbefaling til hvordan 
fylkene bør bemannes fra 1.1.2016 og 
hvilke oppgaver som skal løses hvor. 
Anbefalingen skal legge til grunn at

– hvert fylkeskontor skal ha minst 2 
rådgiverressurser  

– ingen skal miste jobben 

– noen oppgaver må løses lokalt i hvert 
kontor, andre kan løses i en mer 
spesialisert organisering for flere/alle 
fylkene 

• Prosjektet skal legge til rette for bred 
involvering og eierskap hos de som blir 
berørt av foreslåtte endringer.

• Selv om prosjektet er konsentrert om 
ønsket fremtids-scenario for fylkene, må 
det ha et overordnet blikk på 
konsekvenser for organisasjonen som 
helhet.



Mål for prosjektet

• Økt tilgjengelighet og høyere 
kompetanse på arbeidet ut mot 
medlemmer og TV 

• Mer robuste fagmiljø i fylkene

• Styrking av det politiske arbeidet i 
fylkene 

• Optimal oppgavedeling gjennom 
bruk av rett kompetanse og mer 
effektiv oppgaveløsning



Organisering:

Styringsgruppe: 

• Generalsekretær (leder)

• 2 fra Konsulentforeningen - Atle 
Thorstensen og Anna Arnesen

• 1 fra Parat - Annlaug Waage

• 3 fylkesledere - Bente Aaland, Line 
Orlund og Linda Lavik

• Forhandlingssjef 

• Adm.sjef /fagsjef/avdelingsleder for stab & 
forsikring tiltrer dersom det foreslås endring i 
oppgavedeling mellom FK og HK som 
berører vedkommende sitt ansvarsområde.

Prosjektgruppe:

• Prosjektleder Elin Nerdahl

• Prosjektsekretær Anne-Marthe Haugland



Organisering forts:
Arbeidsgrupper:

• Opprettes med relevant sammensetning for å 
utrede og spille inn løsningsforslag på 
delområder underveis i prosjektet. Her vil både 
rådgivere, administrasjonssekretærer og 
fylkesledere inngå i tillegg til relevante ressurser 
fra HK.

Referansegrupper:

• Fylkeslederne

• Samarbeidsmøtet (Som er 
medbestemmelsesarenaen vår)

Tillitsvalgte:

• Forslag som krever drøfting eller forhandling i 
tråd med Tilpasningsavtalen skal drøftes og 
behandles i tide til å gi reell medbestemmelse ift 
våre avtaler.

Sak til Forbundsstyret senest september 2015 om 
økte lønnsmidler til fylkene på bakgrunn av en 
grundig utarbeidet, fremforhandlet skisse til hvordan 
fylkene bør styrkes fra 1.1.2016 .


