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FORSLAG OM AT LANDSMØTET SKAL VEDTA ET ARBEIDSPROGRAM I
STEDET FOR INNSATSOMRÅDER

Bakgrunn for saken:

Forslag om at landsmøtet skal vedta et arbeidsprogram i stedet for innsatsområder

Bakgrunn for saken
Forslagsstiller har gjennom NSF Hordaland fremmet forslag om at landsmøtet skal vedta et
arbeidsprogram for den kommende perioden til erstatning for dagens bruk av innsatsområder. Saken er
utredet, og forslag til vedtak er konkretisert og begrunnet.

Forbundsstyrets vurdering
Forslaget berører forhold knyttet til det vi i dagligtalen omtaler som organisasjonens styringsverktøy.
Formålsparagrafen er det mest grunnleggende uttrykk for hva NSF skal prioritere i sitt
organisasjonspolitiske arbeid. Innhold og oppbygging av denne er lagt til grunn for utformingen av
prinsipprogrammet. Sammen danner disse det ideologiske grunnlaget for NSFs arbeid. Formål,
prinsipprogram og  danner til sammen et logisk  som organisasjoneninnsatsområder målstyringshierarki
skal styres etter.

Bruk av arbeidsprogrammer som styringsverktøy, er ingen ny oppfinnelse i NSF. Gjennom 1980-årene
var dette vanlig praksis, og landsmøtene vedtok omfattende arbeidsprogrammer som nær sagt ivaretok
enhver spesialinteresse. Som styringsverktøy var disse arbeidsprogrammene imidlertid dårlig egnet, blant
annet fordi de ikke klargjorde prioriteringer. Behovet for endringer var påtrengende.

Et viktig tidsskille mellom gammelt og nytt, skjedde med  1990-91. Den hadde stort fokusOU-prosessen
på å utvikle et nytt styringsverktøy for organisasjonen som kunne sette oss i bedre stand til å prioritere
våre oppgaver. Senere er styringsverktøyet forbedret en rekke ganger, med sikte på å styre ressursene
best mulig i forhold til å nå de mål landsmøtet beslutter. Bruken av innsatsområder med hovedmål og 

 slik vi hovedsakelig kjenner det i dag, har vært der siden landsmøtet i Kristiansand i 1998.målelementer
Innsatsområdene skal - sammen med eventuelle politiske vedtak i andre saker - vise landsmøtets
ønskede retning for organisasjonen i den kommende landsmøteperioden. En sentral utfordring er å
formulere innsatsområdene slik at de legger klare føringer, samtidig som de gir forbundsstyret
handlingsrom og mulighet til å kunne arbeide strategisk med konkrete enkelttiltak inn under hvert
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innsatsområde underveis i perioden. Malen og teknikken som brukes ved utarbeidelsen av
innsatsområder, er en invitasjon til landsmøtet om å handle  ved å vedtaprinsipielt og overordnet
rammepregede føringer for videre innsats i perioden ved utforming av hovedmål og viktige elementer i 

.måloppfyllelsen

Landsmøtet bestemmer til syvende og sist hvilke innsatsområder som skal gjelde for perioden, og er
samtidig i posisjon til å påvirke utformingen av hovedmål og tilhørende . Det gir landsmøtetmålelementer
en unik mulighet til å peke retning for hvordan politikken innenfor prioriterte områder skal utvikle seg.
Gjennom videre operasjonalisering og utarbeidelse av handlingsplaner, konkretiseres det handlingstiltak
og aktiviteter som evalueres, diskuteres og justeres gjennom hele landsmøteperioden, ikke minst
gjennom rullering av strategisk plan.
 
Forbundsstyret er enig med forslagstiller i påpekningen av at styringsverktøyet kan forbedres, men tror
ikke at et arbeidsprogram til erstatning for innsatsområder er veien å gå. Dersom noe er uklart skrevet
eller flyter over i hverandre, slik innsenderen hevder, så bør innsatsen primært rettes inn mot å gjøre dette
klarere, snarere enn å kaste over bord et verktøy som har virket over tid, og som for mange oppleves som
nyttig.
 
På den bakgrunn ønsker forbundsstyret at dagens ordning med innsatsområder, hovedmål og 

 videreføres.målelementer

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om at landsmøtet skal vedta et arbeidsprogram i stedet for innsatsområder for kommende
landsmøteperiode, strykes fra sakslisten.

Med vennlig hilsen
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