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Historikk:

Saken om frikjøpte nestledere og økte resurser til fylkesnivået har en lengre historie:

1995      Landsmøtet fattet et vedtak om at forbundsstyret skulle utarbeide en forpliktende   
              opptrappingsplan for personell i fylkesleddet.

1997      Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rogaland og NSF Hordaland sendte brev   til forbundsstyret[2]

              med kritikk av oppfølgningen av vedtaket fra landsmøtet. Det ble blant annet påpekt
              at fylkesstyrene ikke var involvert, og at diskusjonen om ressurser til fylkene handlet om
              regionalisering eller sentralisering av oppgaver. Det ble arrangert en organisasjonspolitisk
              konferanse som initierte en større  i NSF. Temaene på konferansen var blant annetOU-prosess
              kapasitetsbehov, organisering og bemanning i NSF.

1998      NSF Rogaland fremmet saken «Hvordan fordeles de økonomiske midlene i NSF?» til
              landsmøtet. Saken ble ikke en del av landsmøteforhandlingene, men oversendt til .OU-prosjektet

2001      På landsmøtet ble saken «Ressurser og kompetanse i NSF» behandlet, og konklusjonen ble at
              det ikke var behov for flere stillinger, med bakgrunn i  analyser.OU-prosjektets

2007      Etter en omfattende  i NSF, ble det fremlagt ny landsmøtesakOU-prosess
              «Organisasjonsutvikling i NSF».

2009      Forbundsstyret fikk oversendt sak fra fylkeslederne om å avsette ressurser til frikjøp av
              nestlederne. Saken ble avvist fordi det tilligger landsmøtet å vedta hvilke verv som skal frikjøpes
              gjennom vedtektsendring.

              I saksframlegget ble det slått fast at «Medlemsauken i perioden har pressa  fråfylkesleiararbeidet
og videre at              mest politisk arbeid over til  administrativt arbeid i denne perioden» meir    

              «Fylkesleiarar gjev tilbakemelding om nedprioritering av politisk arbeid grunna sakshandsaming
              i høve  og for lite ressurser på fylkeskontoret».medlemmar [3]
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Som oppstillingen over viser har det vært en lang debatt om fordeling av ressurser mellom fylkesnivå
og hovedkontoret. Men det kommer også fram at det har vært en økning av administrative oppgaver,
og at fylkesleder av den grunn har vært nødt til å overta slike oppgaver på bekostning av tid til
politisk arbeid. Den betydning historisk kontekst har for å forstå saken, ble tydeliggjort i 2011 da

landsmøtesaken  ble oversendt fra NSF Sogn og Fjordane. Tildelte ressurser på fylkesnivå og i
[4]

hovedkontoret, samt  i fylkene, var temaer som ble tatt opp, og det ble tegnet etutfordringsbildet
klart bilde av at hovedkontoret hadde fått større andel av ressursene i perioden.
 
Landsmøtesak 10/2011 om frikjøp av nestledere i fylkene handlet forenklet sett om det samme som
saken fra fylkeslederne   til forbundsstyret i 2009. Nå var imidlertid forslaget tilpasset[5]

landsmøtebehandling, og handlet om å endre vedtektene § 4 B Fylkesorganisasjonen.  Det er rimelig å
hevde at landsmøtesak 10/2011 ble fremmet først og fremst for å få gjennomslag for mer ressurser til
fylkene. Gjennom et landsmøtevedtak om at fylkesstyrenes nestledere skulle lønnes av NSF i heltidsverv,
ville fylkene endelig kunne få tilført mer ressurser.

Bakgrunn for saken:

Landsmøtet i 2011 behandlet sak om endringer i NSFs vedtekter knyttet til frikjøp av nestledere i
fylkesstyrene. Behandlingen av saken ledet fram til et vedtak  om at saken skulle tas opp på nytt i[1]

landsmøtet 2015, og at det skulle gjennomføres et forsøksprosjekt med frikjøpte nestledere i tre fylker.     

Forsøksprosjekt med frikjøpte nesteledere i fylkesstyrene
I arbeidet med å gjennomføre forsøksprosjektet med frikjøpte nestledere, etablerte forbundsstyret en
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av Solveig K. Bratseth (nestleder og leder av
arbeidsgruppen), Knut Jørgen Rotabakk (fylkesleder Sør-Trøndelag), Oddgeir Lunde (fylkesleder Sogn og
Fjordane), Ragnhild Hegg (fylkesleder Akershus) og Harald  (forhandlingssjef). Olaug Flø BrekkeJesnes
(generalsekretær) tiltrådte gruppen etter at hun ble ansatt 25. juni 2012.
 
Etter en prosess der alle fylker ble oppfordret til å søke om å delta i prosjektet, ble Rogaland, Oppland og
Nordland valgt som forsøksfylker.  Prosjektperioden var fra 1. oktober 2012 til 31. desember 2015.[6]

Nordland gikk ut av prosjektet  1. januar 2015 fordi fylkesstyrets nestleder gikk over til en annen stilling. I
mars 2015 gikk også Oppland ut av prosjektet da fylkesstyrets nestleder ble valgt som fylkesleder. I
prosjektets mandat  ble det blant annet slått fast at:[7]

Nestleder skal understøtte fylkesleder politisk på fylkesnivå.
Nestleder skal ikke delta på møter i  organer/arenaer.vedtektsfestede
Nestleder skal ikke ha administrative oppgaver eller ha daglig ledelse av kontoret.
Fylket må i sin årlige handlingsplan ha en beskrivelse av nestleders ansvar, oppgaver og mål.  

Vurderingene som lå til grunn for mandatet, var blant annet at forsøksfylkene ikke skulle få større
innflytelse enn de andre fylkene. Forbundsstyret vedtok derfor at nestlederne i forsøksfylkene ikke skulle
ha en posisjon i  organer/arenaer. Det ble også lagt vekt på at nestlederne ikke skulle havedtektsfestede
administrative oppgaver eller daglig ledelse av fylkeskontoret. Begrunnelsen var at det var
maktpåliggende at nestlederne ikke skulle forrykke posisjonen og myndigheten til sittende fylkesleder.

Grunnlaget for evalueringen i forsøksprosjektet var konkrete og stort sett kvantifiserbare
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resultatindikatorer  som alle fylkene ble bedt om rapportere på til samme måletidspunkt. Hensikten med[8]

resultatindikatorene har vært å gi organisasjonen et datagrunnlag som gjør det enkelt å sammenligne
forsøksfylkene med de øvrige.  Resultatindikatorene det har vært rapportert på er:

Antall medlemmer.
Kontinuitet/turnover for hovedtillitsvalgt (HTV) og tillitsvalgt (TV). 
Politisk deltakelse på beslutnings- og .påvirkningsarenaer
Antall publikasjoner på egen hjemmeside/ .facebook
Politisk deltakelse på arbeidsplasser i samarbeid med HTV.
Antall ganger der politisk ledelse har vært bidragsytere i eksterne relevante debatter, kurs,
konferanser.
Antall handlingsplaner fra HTV.
Hva har fylkesleder tidligere ikke fått tid til og som nå kan bevilges tid til/utføres?

I tillegg til innsamling av disse kvantitative dataene, ble det bestemt at det skulle utføres kvalitative
undersøkelser i form av fokusgruppeintervjuer  med 3 fokusgrupper i hvert av de 3 prøvefylkene og i 3[9]

sammenlignbare fylker som ikke deltok i prøveprosjektet. Det viste seg imidlertid at det ikke lot seg gjøre
å mobilisere tilstrekkelig antall deltakere til å gjennomføre fokusgruppeintervjuene som planlagt. Det ble
derfor bestemt at det skulle gjennomføres et alternativt opplegg med telefonintervjuer i de tre
forsøksfylkene og i et parallellfylke  for hver av forsøksfylkene. Dessuten en følgeevaluering i form av[10]

dybdeintervjuer i fylkene som har frikjøpte nestledere.  I intervjuopplegget ønsket NSF å få belyst[11]

følgende tema:

Forventinger og hypoteser.
Generelt om fylkesorganisasjonene – positive sider og problemområder.
Kontakt med og støtte til hovedtillitsvalgte.
Deltakelse på medlemsmøter.
Kontakt med og støtte til faggruppene.
Forholdet til ledermedlemmer.
Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer.
Ekstern informasjon om NSFs politikk – nettverksbygging og møtedeltakelse.
Medlemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet.
Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon.

Intervjuene ble gjennomført i 2013, 2014  og 2015. Intervjuene er utført av  og funn presentert i[12] Fafo
vedlagte rapport.  [13]

KOR-FK prosjektet
Prosjekt «Kompetanse, oppgavedeling og ressurser på fylkene i fremtiden»  (KOR-FK prosjektet) er et[14]

organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på å styrke bemanningen i fylkene. Prosjektet har som mål å
bidra til:

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.[15]

Prosjektet ble etablert i erkjennelse av at fylkeskontorene må styrkes med flere ressurser. Mens
forsøksprosjekt med frikjøpte nesteledere i fylkesstyrene har hatt i oppdrag å utrede styrking av økte
ressurser til det i fylkene, har KOR-FK prosjektet utredet hvordan en styrking avpolitiske nivået 
fylkeskontorene med flere  kan styrke organisasjonen. Prosjektet skal i september 2015 levere enansatte
anbefaling til hvordan fylkeskontorene kan styrkes med faste stillinger som et alternativ til en økning i
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antall frikjøpte politikere i fylkene.  En beslutning om økt bemanning er ikke en landsmøtesak, men en
forbundsstyresak om økte budsjettrammer, jf. budsjettfullmakt. Dernest er det en beslutning i
generalsekretærens styringslinje, i samarbeid med organisasjonene, å ta stilling til organisering,
oppgavedeling og kompetanse, jf. Tilpasningsavtalen.

Da saken om frikjøp av nestledere i fylkesstyrene skal behandles av landsmøtet, mens KOR-FK
prosjektet skal behandles dels i generalsekretærens styringslinje og dels i forbundsstyret, har det vært en
utfordring for forbundsstyret å se hvordan organisasjonen kunne utrede begge alternativene som
grunnlag for en sammenligning.

Etter innspill fra generalsekretær, som sammen med forbundsstyret, fylkeslederne og tillitsvalgte har
diskutert disse utfordringene, kom NSF fram til en omforent framgangsmåte som ivaretar alle hensyn og
samtidig gir gode beslutningsgrunnlag. Framgangsmåten er at prosjekt frikjøp av nestledere i

fylkesstyrene gjennomføres i tråd med forbundsstyrets vedtak  og legges fram for landsmøtet i 2015.
[16]

Landsmøtet må så beslutte om forsøksordningen med frikjøpte nestledere skal videreføres som en
permanent ordning i alle de 19 fylkene, eller om den skal avvikles. Ved å gjennomføre KOR-FK prosjektet
parallelt med forsøksprosjekt med frikjøpte nestledere, og utarbeide grundige evalueringer og
anbefalinger i god tid før landsmøtet i 2015, vil organisasjonen ha to alternative måter å styrke fylkene på.
KOR-FK prosjektet har også hatt som mandat å komme med forslag som kan bidra til å styrke det
politiske arbeidet i fylkene. Prosjektet har tatt hensyn til tidligere forslag om ressursøkninger til
fylkesnivået, og innspillene fra landsmøtedebatten i sak 10/2011. Anbefalingene fra KOR-FK og
forbundsstyrets vedtak i saken vil bli ettersendt landsmøtet til orientering.

Dersom landsmøtet beslutter en vedtektsendring for å frikjøpe nestledere i alle 19 fylkesstyrer, vil
forbundsstyrets vedtak basert på ressursanbefalinger fra KOR-FK prosjektet, falle. I motsatt fall vil
fylkeskontorene, på bakgrunn av anbefalingene fra KOR-FK prosjektet, styrkes med faste stillinger i tråd
med budsjettvedtak i forbundsstyret. Bemanningsøkningen vil da tre i kraft fra påfølgende budsjettår, dvs.
1.1.2016.

Prosjekt frikjøp av nestledere i tre fylker: Funn og anbefalinger.
Når landsmøtet skal ta stilling til forsøksprosjektet, vil det være sentralt å vurdere om det har vært en
merkbar effekt på de foreslåtte resultatindikatorene i de tre fylkene som har frikjøpt nestleder, og om de
kvalitative dataene kan underbygge behovet for frikjøpte nestledere. I forbindelse med design av den
kvalitative delen av undersøkelsen, ble det bestemt at resultatene fra forsøksfylkene skulle sammenlignes
med et «parallellfylke» pr. forsøksfylke. De utvalgte parallellfylkene ble Sør-Trøndelag (Rogaland), Møre
og Romsdal (Nordland) og Hedmark (Oppland). Disse fylkene er således utvalgt til å representere
situasjonen i fylker uten frikjøpt nestleder. For å forenkle sammenligningen av innsamlede data knyttet til
resultatindikatorene, og for å knytte kvalitative og kvantitative data sammen i analysen, er ovennevnte tre
fylker også brukt som sammenligningsgrunnlag knyttet til indikatorene. Rapportering på
resultatindikatorene og Fafos rapport, som blant annet redegjør for valget av parallellfylker, følger som
vedlegg.   

Under utarbeidingen av evalueringskriterier, ble det lagt vekt på at hovedhensikten med forsøksprosjektet
var å oppnå større synlighet og påvirkning når det gjaldt NSFs politikk. Forbundsstyret vedtok i den
sammenheng at følgende områder skulle være førende for valg av resultatindikatorer:

Indikatorer som måler politisk og utadrettet aktivitet.
Innsatsområder og strategisk plan for landsmøteperioden 2011-2015.
Beskrivelse av mål/tiltak/merverdier i søknadene fra de utvalgte fylkene.
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Indikatorer som er lette å måle og rapportere på.
Indikatorer som er lett å måle utvikling på.
Det legges til grunn at første måling for samtlige indikatorer er satt til 31.12.2012 for å få et
nullpunkt for status.[17]

I analysen av data fra de to undersøkelsene som inngår i evalueringen, er det lagt vekt på å se spesielt
på temaer som tar opp den samme problemstillingen, og som er behandlet i både den kvantitative og
kvalitative delen av undersøkelsen. Resultatindikatorer innenfor aktuelt tema er koblet med temaer fra
intervjuene som har å gjøre med samme forhold. På den måten får vi både dybde og bredde i
datagrunnlaget, og dessuten ivaretar denne framgangsmåten både hensikten med forsøksprosjektet og
grunnlaget for valg av resultatindikatorene. Ved å sammenligne data fra de to undersøkelsene innen
samme tema, vil vi få et godt grunnlag for å utdype og forklare våre funn. For å kunne gi en ryddig
framstilling av hovedtrekkene i forsøksprosjektet, og en mest mulig oversiktlig presentasjon av analysen,
er dataene fra de to undersøkelsene inndelt i temagrupper. Med denne bakgrunn vil analysen dreie seg
rundt følgende tre temaområder: Medlemspleie, Utadrettet politisk virksomhet og Støtte fra fylkeskontor til

. HTV-områder

Medlemspleie
Til temaområdet "Medlemspleie" er det hentet data fra resultatindikatoren "Medlemsantall". Funn fra
intervjutemaene "Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer" og "Medlemsverving og konkurransen på
organisasjonsmarkedet" i Fafos evalueringsundersøkelse inngår også i dette temaet.

Antall medlemmer i arbeid
En av de aktuelle resultatindikatorene i dette temaet er antall medlemmer. Både antall medlemmer i
arbeid, antall studentmedlemmer, antall pensjonister og andel utmeldte i prosent er kartlagt. Disse
områdene vil gi en pekepinn på hvor fornøyde medlemmene er med NSF. Analysen bygger på en
antagelse om at frikjøpt nestleder styrker det politiske nivået på fylkesnivået slik at organisasjonen totalt
sett framstår i et bedre lys, og at den politiske aktiviteten gir medlemmer i fylket en opplevelse av at de får
bedre utbytte av medlemskapet. Hvis antagelsen stemmer vil det være naturlig å se for seg en
medlemsvekst i forsøksfylkene. Vi har valgt kun å legge fram antall medlemmer i arbeid fordi vi ønsker å
begrense datamengden, og mener denne medlemsgruppen er en bedre indikator enn studentmedlemmer
og pensjonister. Yrkesaktive medlemmer, som nyter godt av alle medlemstilbudene til NSF, vil være mest
følsomme for hvordan det politiske nivået i fylkesleddet oppfattes. Denne resultatindikatoren benyttes
derfor som indikasjon på hvordan medlemmene i organisasjonen oppfatter funksjonsnivået til fylkesnivået
i organisasjonen. Ved å følge utviklingen på disse parameterne i forsøksperioden vil vi få en pekepinn på
om det skjer en utvikling i perioden for det enkelte forsøksfylket, og om det er forskjeller mellom
forsøksfylket og parallellfylket. Alle data fra resultatindikator-målingene er tilgjengelig i vedlegg. [18]

 
Diagrammet under viser utviklingen i antall yrkesaktive medlemmer i 2012, 2013 og 2014 i forsøksfylkene
og parallellfylkene. Tall fra 2012 viser status før prosjektet har kommet ordentlig i gang, og kan fungere
som sammenligningsgrunnlag for 2013 og 2014, som er den delen av forsøksperioden vi har helårsdata
fra. Forsøksfylket Nordland er satt opp ved siden av «sitt parallellfylke» Møre- og Romsdal. På tilsvarende
måte er forsøksfylket Rogaland framstilt ved siden av Sør-Trøndelag og forsøksfylket Oppland ved siden
av Hedmark.
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Som det framgår av diagrammet er det liten forskjell i utviklingen av antall medlemmer i forsøksperioden
mellom forsøksfylker og parallellfylker. Det er derfor heller ingen markant økning i antall yrkesaktive
medlemmer i noen av forsøksfylkene som indikasjon på at frikjøpt fylkesleder har positiv innvirkning på
medlemsveksten blant yrkesaktive medlemmer. Da det er relativt store forskjeller i antall medlemmer
mellom fylkene er det også gjort en beregning av prosentvis medlemsvekst. Beregningen viser også små
forskjeller,  men her skiller Rogaland seg litt ut med noe høyere medlemsvekst. Da Rogaland har hatt[19]

lavere organisasjonsgrad  enn de andre fylkene i den delen av forsøksperioden vi har data fra, har[20]

potensialet for medlemsvekst vært større her. Dette kan forklare noe av forskjellen. Vi finner i alle fall
ingen tydelige funn som tilsier at forsøksfylkene har hatt merkbart større medlemsvekst enn
parallellfylkene.

Andel utmeldte i prosent
Andelen utmeldte medlemmer kan også sies å være en indikasjon på hvor fornøyd medlemmene er med
NSF. I analysen av dette temaet har vi som hypotese at økt politisk aktivitet i fylkene, som følge av frikjøpt
nestleder, vil gi som resultat at flere medlemmer velger å opprettholde medlemskapet sitt i NSF. Hvis
hypotesen stemmer, vil dette vises i diagrammet under i form av en tydelig nedgang i andel utmeldte
medlemmer i forsøksfylkene fra 2012 til 2013 og 2014. Som vi kan se av diagrammet, er det en viss
nedgang i to av forsøksfylkene, mens det tredje ligger på samme nivå i hele perioden. Det er heller ikke
stor forskjell mellom forsøks- og parallellfylkene. I den grad det er forskjeller, er det verdt å merke seg at
det er to av fylkene uten frikjøpt nestleder som kan vise til lavest andel utmeldte medlemmer i prosent i
perioden forsøket pågikk. Både forsøks- og parallellfylker har noe lavere eller lik andel utmeldte
medlemmer i 2014 sett opp mot 2013.
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Forbundsstyret kan ikke se at det er noen markant nedgang i antall utmeldelser. Med bakgrunn i 
resonnementet innledningsvis i kapittelet, er det rimelig å hevde at forsøket med frikjøpte nestledere ikke
har bidratt til at medlemmene i forsøksfylkene er mer fornøyd enn i fylker uten denne ekstra ressursen.

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer
I Fafos evalueringsrapport vises det til at det i hovedsak var HTV som informerte medlemmer, og at
direkte kommunikasjon fra fylkeskontoret først og fremst foregikk via medlemsmøter, medlemsavis, egne
nettsider og i noen grad sosiale medier. Informantene formidler ulik praksis på dette området. I ett av
forsøksfylkene vises det til flere informasjonskanaler, og dette fylket er også aktive i bruken av sosiale
medier. Det kommer ikke tydelig fram i evalueringsrapporten hvorvidt dette er et direkte resultat av
forsøksprosjektet, men det er ikke bare frikjøpt nestleder og fylkesleder som legger ut informasjon
på sosiale medier. Også ansatte legger ut informasjon og publiserer nyheter i disse kanalene. I ett av de
andre forsøksfylkene framholder fylkesleder at en ekstra rådgiverressurs ville være like nyttig for å få
formidlet informasjon til medlemmene. Heller ikke fra det tredje forsøksfylket formidles det helt entydige
resultater fra forsøksordningen. Frikjøpt nestleder har imidlertid skrevet i medlemsbladet, og i følge
fylkesleder har det derfor hatt noe innvirkning på graden av informasjon til medlemmene.  Parallellfylkene
har også tatt i bruk sosiale medier, og stort sett er informantene i disse fylkene fornøyde med
informasjonen de får formidlet til medlemmene. Fafos oppsummering er tydelig på dette området: 
«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.»[21]

Medlemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet
Medlemsverving og konkurransen på organisasjonsmarkedet er ett av temaene som er forsøkt belyst
gjennom intervjuene. I 2013 ble det forventet at frikjøpt nestleder kunne bidra til å gjøre
fylkesorganisasjonen mer synlig, og at hovedtillitsvalgt fikk mer støtte fra fylkeskontoret. Dette, håpet
man, ville indirekte kunne bidra til at det ble lettere å beholde medlemmene.  Prosjektet mente også at
politisk synlighet var viktig når det gjelder medlemsverving. Når  trekker sine konklusjoner er detFafo
tydelig at: «Prosjektet om frikjøpte nestledere hadde liten betydning når det gjaldt medlemsverving og

  Informantene i forsøksfylkene har delvis de sammekonkurransen på organisasjonsmarkedet».[22]

utfordringene som tidligere når det gjelder rekruttering av nye medlemmer, eller de har høy
organisasjonsgrad og lite potensiale for rekruttering. Det er tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som vet hvem
som er organisert på den enkelte arbeidsplass og som ivaretar vervingen. Frikjøpt nestleder har i liten
grad hatt noe direkte med medlemsverving å gjøre.   

Oppsummering
I temaområdet Medlemspleie ønsket vi å finne ut om det er holdepunkter for å hevde at frikjøpt nestleder
har styrket det politiske nivået i forsøksfylkene slik at disse framstår i et bedre lys. Dernest om den
politiske aktiviteten i fylket gir medlemmer i disse fylkene en opplevelse av at de får bedre utbytte av
medlemskapet.

Forbundsstyret finner ingen tydelige funn som tilsier at forsøksfylkene har hatt merkbart større
medlemsvekst enn parallellfylkene. Vi kan heller ikke se at det er noen markant nedgang i antall
utmeldelser. Det er dessuten ikke holdepunkter for å hevde at frikjøpt nestleder innebærer noen tydelig
forbedring når det gjelder medlemsinformasjon. Til slutt er det også rimelig å hevde at forsøket med
frikjøpte nestledere ikke har bidratt til at medlemmene er mer fornøyd enn i fylker uten denne ekstra
ressursen.  

Utadrettet politisk virksomhet
Til temaområdet "Utadrettet politisk virksomhet" er det hentet data fra resultatindikatorene: "Politisk
deltakelse på beslutnings- og ", "Antall publikasjoner på egen hjemmeside/ "påvirkningsarenaer facebook
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og "Antall ganger politisk ledelse har vært bidragsytere i eksterne relevante debatter, kurs, konferanser".
Funn fra intervjutemaet "ekstern informasjon, nettverksbygging og møtedeltakelse" i Fafos
evalueringsundersøkelse inngår også i dette temaet.

Sentralt i forsøksprosjektet har vært en intensjon om at frikjøpte nestledere skulle bidra til å styrke
fylkeskontorene for å øke NSFs politiske synlighet. Videre skulle styrkingen av forsøksfylkene føre til at
fylkeslederne skulle få anledning til å arbeide mer  og oppsøkende mot ulike beslutningstakere iproaktivt
fylket.

Antall møter med kommune og fylkeskommune
Selv om datagrunnlaget er noe spinkelt, kommer det klart fram at aktiviteten i forsøksfylkene når det
gjelder møter med kommuner og fylkeskommuner har vært større enn i parallellfylkene. Samtidig indikerer
resultatindikatorene, som diagrammet under viser, at forsøksfylkene hadde en vesentlig større aktivitet
knyttet til møter med kommuner og fylkeskommuner i 2013 enn i 2014. I Nordland har det også vært en
formidabel økning i aktivitet fra perioden før forsøksprosjektet ble iverksatt. Til tross for at aktiviteten når
det gjelder møter med kommuner og fylkeskommuner har gått ned i forsøksperioden, er det rimelig å
hevde at forsøksordningen med frikjøpte nestledere har bidratt til at NSF i forsøksfylkene har vært oftere
til stede i viktige kommunale beslutningsarenaer. 
 

Det er også forsøkt å registrere antall møter med stortingsrepresentanter, men her er det mangelfull
rapportering på resultatindikatorene i både forsøksfylker og parallellfylker. Vi har derfor ikke gode nok
data til å gjøre analyser på dette området. Det samme gjelder langt på vei også kartlegging av
resultatindikator "Antall styremøter med helseforetak". Her har vi data bare fra et av forsøksfylkene med
tilhørende parallellfylke. I Rogaland har det vært en økning fra 3 møter før forsøksprosjektet startet til 11 i
2013. Antallet møter gikk noe ned i 2014, men det er likevel tydelig at Rogaland har deltatt på mange flere
møter enn sitt parallellfylke Sør-Trøndelag.    [23]

Antall kronikker og leserinnlegg i lokale og riksdekkende media
Ekstern informasjon gjennom kronikker og medieoppslag har vært en del av prosjektet med frikjøpte
nestledere. Resultatindikatorene på dette området er framstilt i diagrammet under. I forsøksfylkene har
det vært en økning (Nordland og Rogaland) eller samme antall (Oppland) kronikker og leserinnlegg fra
2012 til det første året i forsøksperioden. I parallellfylket til Nordland har det også vært en økning i denne
resultatindikatoren i det første året i forsøksperioden, til tross for at de ikke har hatt ekstra ressurs i form
av frikjøpt nestleder. Vi har ikke datagrunnlag for å forklare utviklingen i Møre og Romsdal. Det er
imidlertid interessant å dvele ved om dette kan skyldes at det man har fokus på får ekstra
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oppmerksomhet. Også i de to andre forsøksfylkene og parallellfylkene er det vanskelig å se at det er en
betydelig forskjell som følge av at Rogaland og Oppland har hatt frikjøpt nestleder. Felles for de tre
forsøksfylkene er en negativ utvikling ved at resultatindikatorene på dette området gikk ned fra 2013 til
2014.      
 

Med bakgrunn i kartleggingen av ovennevnte resultatindikator, vil forbundsstyret hevde at det ikke er
holdepunkter for å hevde at frikjøp av nestleder har bidratt til flere kronikker og leserinnlegg i lokale og
riksdekkende media.  

Antall medieoppslag i lokale og riksdekkende aviser
Antall medieoppslag har vært en sentral resultatindikator i forsøksprosjektet. På dette området har
forsøksprosjektet skuffende resultater å vise til. Som diagrammet under viser, har det vært en nedgang i
alle de tre forsøksfylkene når det gjelder antall medieoppslag i prosjektperioden. Sett i lys av at
forsøksfylkene har hatt en ekstra ressurs for å påvirke nettopp dette området er det heller ingen markante
forskjeller mellom forsøks- og parallellfylker. I to av parallellfylkene, Møre og Romsdal og Hedmark, har
derimot antall medieoppslag holdt seg tilnærmet på samme nivå. Med utgangspunkt i denne
resultatindikatoren synes det med andre ord ikke å ha hatt noen betydelig effekt på antall medieoppslag i
lokale og riksdekkende aviser at forsøksfylkene har hatt frikjøpt nestleder.  
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Antall publikasjoner på hjemmeside
Bruken av sosiale medier kan også være et godt mål på hvorvidt man får formidlet informasjon til
medlemmer og andre brukere av slike medier. Antall publikasjoner på hjemmeside er en resultatindikator
som viser store forskjeller mellom de seks fylkene i forsøksprosjektet. Som diagrammet under viser er
Rogaland i en særklasse når det gjelder å benytte dette mediet som informasjonskanal.

Samtidig kommer det fram at Rogaland hadde vesentlig flere publikasjoner på hjemmesiden før
forsøksprosjektet med frikjøpt nestleder ble igangsatt. Rogalands særstilling på dette området kan derfor
vanskelig sies å være bare en effekt av frikjøpt nestleder i fylket. I de to andre forsøksfylkene er det
registrert færre publikasjoner i det første året i forsøksprosjektet enn i 2012, noe som ikke viser en
umiddelbar effekt av frikjøpt nestleder. Som diagrammet over viser har begge disse fylkene en solid
økning i antall publikasjoner fra 2013 til 2014. To av parallellfylkene har også en jevn stigning i antall
publikasjoner i forsøksperioden, mens det tredje har en fallende tendens som diagrammet viser.
Kartleggingen av denne resultatindikatoren synliggjør at antallet publikasjoner på fylkets hjemmeside ikke
lar seg påvirke vesentlig av frikjøpt nestleder.        

Ekstern informasjon, nettverksbygging og møtedeltakelse
Innledningsvis i forsøksprosjektet mente både fylkeslederne og nestlederne i alle tre forsøksfylkene at
frikjøpt nestleder ville gi mer tid til nettverksbygging og møtedeltakelse, og bedre muligheter til å fremme
NSFs politikk. Etter den siste intervjurunden kunne det se ut som om resultatene var litt blandet.
 
I det ene forsøksfylket ble det pekt på at de var mer synlig i media, og at dette skyldtes at fylkesleder
hadde en mer fri rolle med frikjøpt nestleder. Samtidig ble det vist til at også rådgiverne bidro til å skrive
slik at NSF i fylket ble mer synlig eksternt. Da informantene i det samme forsøksfylket ble spurt om
resultater knyttet til ekstern deltakelse i nettverk og beslutningsfora hvor politikk formes, var informantene
tydelige på at de hadde oppnådd positive resultater. «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.»[24]

Fylkesleder i det samme forsøksfylket poengterte også at de var mye mer spredt ut på
beslutningsarenaer, og mye mer i dialog med politikerne som følge av forsøket med frikjøpt nestleder.
Nestleder tilkjennegav tilsvarende positive inntrykk, og framholdt at det er en styrke å være to som har
fokus på politikk. Samtidig mener nestlederen i dette fylket at det organisatoriske ikke er på plass slik at
hovedtillitsvalgte kan utnytte den ekstra ressursen som frikjøpt nestleder har vært. I analysen av de gode
resultatene er det viktig å kjenne til at dette forsøksfylket er Rogaland.  Fylkeskontoret har fått styrket[25]
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bemanningen i landsmøteperioden fra to 75 % stillinger som administrasjonssekretær til to 100 %
stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Rett nok inngår seniorrådgiverstillingen i yrkesskadegruppen ,[26]

men det er likevel liten grunn til å tvile på at økningen i rådgiver/seniorrådgiverstillinger har bidratt til de
gode resultatene i Rogaland. Rogaland har også hatt et annet fortrinn ved at frikjøpt nestleder tidligere
har fungert som fylkesleder. Det er overveiende sannsynlig at hun av den grunn i større grad enn de
andre frikjøpte nestlederne og nestlederne i parallellfylkene, har kunnet bidra til å ivareta rollen som
nestleder i sitt fylkesstyre slik at NSFs politikk har blitt tydeliggjort.      
 
I et av de andre forsøksfylkene er det ikke så mye konkret å vise til av resultater når det gjelder ekstern
informasjon og deltakelse i nettverk og beslutningsfora. I intervjuene ble det vist til planer som det ikke ble
noe av og telefonsamtaler, uten at det kommer tydelig fram at det har kommet mye konstruktivt politisk
arbeid ut av dette. Fylkesleder mener imidlertid at frikjøpt nestleder har hatt en rolle knyttet til påvirkning i
beslutningsfora og nettverk. «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 syntes jeg absolutt at hun hadde en rolle.»         [27]

 
I det tredje forsøksfylket framstår også erfaringene knyttet til dette temaet som ganske avmålt.
Fylkesleder er fornøyd med å ha hatt en god  i frikjøpt nestleder, og framholdt dessutensparringspartner
at nestleder hadde bidratt positivt for fylket i IA-rådet. Den samme fylkeslederen framstår imidlertid ikke
som om vedkommende har hatt særlig stort behov for frikjøpt nestleder. Til tross for positive enkelttilfeller,
mener fylkeslederen at forsøket har hatt begrenset effekt når det gjelder å kunne delta på flere arenaer.
Nestleder peker også på at deltakelse i IA-rådet har vært et viktig resultat av forsøksprosjektet, og
framholder at NSF i fylket, som følge av forsøksprosjektet, har fått etablert et bredere nettverk enn de
ellers vill ha hatt.  [28]

 
I parallellfylkene mener fylkeslederne at deltakelse i nettverk og beslutningsfora er viktig, og de kunne
tenkt seg å ha deltatt mer i disse arenaene. Det har imidlertid ikke skjedd spesielle endringer i
parallellfylkene på dette området i forsøksperioden. Fylkeslederne er delte på om de ville ha hatt nytte av
frikjøpt nestleder. I det ene fylket er dette helt uaktuelt, i et annet ønsker fylkesleder seg frikjøpt nestleder,
og i det tredje svarer fylkesleder at det ville være naturlig å tenke på frikjøpt nestleder i de tilfellene hvor
det er samtidighetskonflikter.  

Oppsummering
Med bakgrunn i resultatindikatorene er det rimelig å hevde at forsøksordningen med frikjøpte nestledere
har bidratt til at NSF i forsøksfylkene har vært oftere tilstede i viktige kommunale beslutningsarenaer.
Dette bekreftes av Fafos evaluering som slår fast at prosjektet med frikjøpte nestledere har hatt størst
positiv effekt når det gjelder ekstern informasjon, nettverksbygging og møtedeltakelse.  
Forbundsstyret vil imidlertid hevde at resultatindikatorene viser at det ikke er holdepunkter for at frikjøp av
nestleder har bidratt til en positiv effekt når det gjelder kronikker og leserinnlegg i lokale og riksdekkende
media. Forsøksprosjektet synes heller ikke å ha hatt noen betydelig effekt på antall medieoppslag i lokale
og riksdekkende media. Forbundsstyret mener dessuten at heller ikke kartleggingen av antall
publikasjoner på fylkets hjemmeside viser en positiv effekt av forsøket med frikjøpt nestleder.

Støtte fra fylkeskontoret til HTV-områder
Vi har valgt å kalle det tredje temaområdet "Støtte fra fylkeskontoret til ". Til detteHTV-områder
temaområdet er det hentet data fra resultatindikatorene: "Kontinuitet/turnover blant HTV og TV", "Antall
handlingsplaner fra HTV" og "Politisk deltakelse på arbeidsplasser i samarbeid med HTV". Funn fra
intervjutemaene "Kontakt med og støtte til HTV" og "Deltakelse på medlemsmøter" i Fafos
evalueringsundersøkelse inngår også i dette temaområdet.
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Når  innleder sin evalueringsrapport fra forsøksprosjektet med frikjøpte nestledere, trekker de fram atFafo
en av hovedgrunnene for å styrke fylkeskontorene i forsøksfylkene var å forbedre oppfølgingen av
tillitsvalgte. «Videre skulle styrkingen av fylkeskontoret med en ekstra ressurs gi bedre støtte og
veiledning til tillitsvalgte, og gjøre dem tryggere og mer handlingsorienterte».[29]

Turnover blant hovedtillitsvalgte
Da prosjektet med frikjøpte nestledere startet opp i 2013 ble forholdet til hovedtillitsvalgte sett på som
svært viktig. Det var en hovedmålsetting i alle forsøksfylkene å gi bedre støtte til HTV, og alle de frikjøpte
nestlederne hadde planlagt aktiviteter som skulle bidra til dette. En av resultatindikatorene det har vært
rapportert på, er turnover i tillitsverv. Under forutsetning av at en forbedring av oppfølgingen av de
tillitsvalgte i forsøksfylkene har medført at tillitsvalgte ble lengre i vervet, vil denne indikatoren kunne være
et godt parameter på om forsøksprosjektet har lyktes på dette området. Diagrammet under viser at
forsøksfylkene med unntak av Oppland, i 2013  hadde høyere eller lik turnover blant sine HTV enn[30]

parallellfylkene i forsøksperioden.

Rogaland og Oppland hadde også høyere turnover enn respektive parallellfylker i 2012. Da
forsøksprosjektet startet så seint som 1. oktober 2012, er det liten grunn til å tro at forhold ved forsøket
har hatt stor innvirkning på turnovertallene på årsbasis dette året. Vi vil derfor hevde at
turnover-problematikken er en utfordring i disse to fylkene som ikke primært har sammenheng med
forsøksprosjektet. Det er for øvrig positivt at turnovertallene har gått ned fra 2012 til 2014 i to av
forsøksfylkene og to av parallellfylkene. Disse to årene er mest sammenlignbare fordi de ikke er valgår. 

Et annet bilde på kontinuiteten i vervet som HTV er indikatoren "Gjennomsnittlig funksjonstid i antall år for
HTV". Kartlegging av denne indikatoren bekrefter trenden vi har redegjort for over: HTV i forsøksfylkene
har tilsvarende eller færre antall år i vervet enn HTV i parallellfylkene, og vi kan derfor slå fast at det ikke
er holdepunkt for å hevde at turnover blant HTV blir redusert som følge av forsøksprosjektet.[31]

Turnover blant tillitsvalgte
I forsøksprosjektet har det vært fokus på å kartlegge kontinuitet/turnover i tillitsverv. Kvaliteten på den
service tillitsvalgte kan gi medlemmene, henger nært sammen med hvor lenge de blir i vervet.  Erfaring er
en viktig faktor når kompetanse skal bygges opp, og en reduksjon i turnover blant tillitsvalgte vil påvirke
kvaliteten på tjenestene vi kan yte overfor våre medlemmer. Turnover blant tillitsvalgte må derfor sies å



13

være en god indikator i evalueringen av forsøksprosjektet.

Diagrammet over viser langt på vei samme trend blant tillitsvalgte som blant HTV når vi studerer
resultatindikatoren "Turnover TV i %" .  Forsøksfylkene har med unntak av en måling, Rogaland i 2014,[32]

større eller tilsvarende turnover som respektive parallellfylker. Kartleggingen av resultatindikatoren
"Gjennomsnittlig funksjonstid i antall år for tillitsvalgte" viser den samme tendensen: Det er ikke mulig å se
at forsøksprosjektet har hatt en positiv påvirkning av tillitsvalgtes situasjon slik at de blir lengre i vervene
sine. Når vi ser bort fra valgåret 2013, er det ett av parallellfylkene, Hedmark, som har lengst
gjennomsnittlig funksjonstid i tillitsvervene.       [33]

Antall  som har levert handlingsplanHTV-områder
Antall  som har levert handlingsplan, er en av resultatindikatorene som kan gi en pekepinnHTV-områder
på hvor godt HTV opplever å ha fått oppfølging fra fylkeskontoret. En utvikling internt i fylkene som deltar i
forsøksprosjektet, og forholdet mellom forsøksfylker og parallellfylker, kan gi en indikasjon på hvorvidt
forsøket har vært vellykket. Som vi ser av diagrammet under, kan forsøksfylkene vise til en jevn stigning i
andel  som har levert handlingsplaner, og de har større andel innleverte handlingsplanerHTV-områder
enn i parallellfylkene. Det er ett unntak, Oppland som hadde en nedgang fra 2013-2014.

Vi kan imidlertid også se at to av fylkene uten frikjøpte nestledere, Møre og Romsdal og Hedmark, har
hatt en stigning i antall innleverte handlingsplaner. Samlet sett mener vi at innsamling av data på antall 
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 som har levert handlingsplaner, ikke gir grunnlag for å hevde at forsøket med frikjøp avHTV-områder
nestleder har bidratt til å styrke oppfølgingen av tillitsvalgte.

Antall medlemsmøter i regi av HTV med støtte fra fylkeskontoret.
Forsøksfylkene hadde en målsetting om å øke deltakelsen fra fylkeskontorene på medlemsmøter i 

. En viktig pekepinn på i hvor stor grad forsøket med frikjøpte nestledere har bidratt tilHTV-områdene
støtte for hovedtillitsvalgte, er da også antall medlemsmøter som er avviklet med støtte fra fylkeskontoret.
Diagrammet under viser at to av forsøksfylkene, Rogaland og Oppland, har registrert klart flere
medlemsmøter med deltakelse fra fylkeskontoret enn parallellfylkene. I Rogaland er det dessuten en
positiv utvikling i form av at deltakelsen fra fylkeskontoret har økt i forsøksperioden. Tilsvarende positiv
utvikling har det også vært i et av parallellfylkene, Møre og Romsdal, men her har fylkeskontoret deltatt på
færre møter enn i Rogaland. Nordland som er forsøksfylket til sammenligning med Møre og Romsdal, kan
til tross for frikjøpt nestleder, ikke vise til den samme positive utviklingen. I 2014 har fylkesleder/nestleder
deltatt på under halvparten så mange medlemsmøter sammen med HTV som tilsvarende i parallellfylket
Møre og Romsdal. I Oppland har deltakelsen fra fylkeskontoret på medlemsmøter også gått ned i
forsøksperioden. 
     

 

Selv om denne resultatindikatoren viser noe varierende resultater, er det rimelig å hevde at innsamlede
data viser at forsøksprosjektet har hatt en positiv effekt på antall medlemsmøter der fylkeskontorene har
deltatt sammen med HTV. 

Deltakelse på medlemsmøter
I intervjuene kom det fram at informantene forventet å rekke over flere møter enn før når de hadde både
fylkesleder og nestleder frikjøpt. Og selv om resultatindikatoren på dette området nok ikke ga et tydelig
bilde, viste intervjuene at prosjektet har vist seg å være vellykket. Som følge av forsøksprosjektet med
frikjøpt nestleder, viser det ene fylkeskontoret til at de er mye mer synlig ute blant medlemmene. «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».  [34]

 
I ett av de andre forsøksfylkene hadde det også skjedd positive endringer selv om fylkesleder var tydelig
på at antallet medlemsmøter de deltok på kanskje ikke stod i forhold til innsatsen som var nedlagt for å få
arrangert slike møter. Men tallenes tale var klar: I et fylke med store geografiske avstander hadde
fylkesleder i 2012 deltatt på tre medlemsmøter, og i løpet av 2013 og 2014 hadde fylkesleder og nestleder
deltatt på til sammen 15-16 møter. Selv om de i dette fylket kunne ønsket seg enda større aktivitet knyttet
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til deltakelse på medlemsmøter, viser dette at en ekstra frikjøpt ressurs fører til positive endringer. I det
tredje forsøksfylket var det i mindre grad økt aktivitet når det gjaldt deltakelse på medlemsmøter. Men i
dette fylket hadde de allerede før forsøksprosjektet stort fokus på at fylkeskontoret skulle delta på
medlemsmøter. Dermed ble aktivitetene knyttet til deltakelse på medlemsmøter bare en videreføring av
tidligere aktivitetsnivå. Noen av informantene kommenterte at det kunne bli mye reising for fylkesleder og
nestleder, og de fortalte om varierende oppmøte på medlemsmøtene. Fylkeslederne og de frikjøpte
nestlederne diskuterte også om man kunne finne andre og mer moderne måter å ha kontakt med
medlemmene på enn de tradisjonelle medlemsmøtene. Ulike alternative kommunikasjonsformer ble nevnt
uten at det ble framlagt konkrete forslag.
  
I motsetning til i forsøksfylkene hadde derimot situasjonen ikke endret seg i parallellfylkene. Så lenge to
av forsøksfylkene i betydelig grad har bedre resultater enn respektive parallellfylker velger forbundsstyret
å konkludere med at forsøksprosjektet har vært vellykket på dette området.

Kontakt med og støtte til HTV 
I intervjuene ble det rettet oppmerksomhet mot at forsøksfylkene skulle gi bedre støtte til HTV. Samtidig
var informantene tydelige på at HTV etterspurte rådgivning, og at det stort sett var rådgiverne som tok seg
av dette. Det ble imidlertid også pekt på at det ikke alltid var et klart skille mellom rådgiving og politikk. Til
tross for at de frikjøpte nestlederne hadde planlagt at rollen deres skulle være preget av kontakt og støtte
til HTV, viste det seg allerede i den andre intervjurunden (2014) at opplegget ikke fungerte som tenkt.
HTV hadde fortsatt behov for annen hjelp og støtte enn det frikjøpte nestledere tilbød. «Og så ser jeg jo
også at når problemene oppstår, så ringer de – og da er det ofte rådgivning 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».[35]

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om forsøksfylkene har vært så opptatt av å få til mer politisk
aktivitet at de ikke har rettet nok oppmerksomhet mot HTV som trenger rådgivning og veiledning. Kan i så
fall dette være en forklaring på at det er større turnover i forsøksfylkene enn parallellfylkene? Som vi
kommenterte ovenfor er det neppe grunn til å hevde at turnover-problematikken har sammenheng med
frikjøpte nestledere, og vi har heller ikke grunnlag for å påstå at fokus på utadrettet politisk arbeid
reduserer fylkeskontorenes muligheter for veiledning av hovedtillitsvalgte. Når landsmøtet skal forhandle
om hvilke prioriteringer som skal gjøres knyttet til frikjøp av nestledere, er det imidlertid grunn til å ha
ovennevnte problemstilling i mente: Når oppmerksomhet og ressurser rettes inn mot utadrettet politisk
virksomhet, så vil det kunne gå på bekostning av oppfølgingen av hovedtillitsvalgte.    

Det kan se ut som om forsøksprosjektet har fått fylkeskontorene til å sette fokus på å etablere tettere
kontakt med HTV. Det ene forsøksfylket iverksatte en form for oppsøkende virksomhet der fylkesleder og
nestleder reiste på besøk til HTV. De ble også mer målrettet på hvilke temaer de tok opp på samlinger
med HTV, programmet ble mer politisk innrettet. I ett av de andre forsøksfylkene så også fylkesleder for
seg at de burde være mer , og at tilførsel av en ekstra rådgiverressurs ville kunne føre til atproaktive
rådgiverne kunne arbeide mer utadrettet og ta kontakt med HTV. For denne informanten var det tydeligvis
viktigst å bidra til at HTV ble mindre alene og at de fikk veiledning «Før de sakene begynner å brenne, og
blir saker som må saksbehandles og sendes til advokater».  [36]

 
I den avsluttende intervjurunden i 2015 var situasjonen den samme. Når HTV kontaktet fylkeskontorene,
etterspurte de rådgivning og ikke politikk. Forsøksfylkene var enige i at de ikke hadde lyktes med de
opprinnelige planene. Til tross for utprøving av nye kontaktformer mellom fylkeskontor og HTV, var
situasjonen generelt sett den samme for HTV som før forsøksprosjektet startet. I parallellfylkene var også
situasjonen i all hovedsak den samme som før prosjektet når det gjaldt kontakt med og støtte til HTV.
Også i disse fylkene var årsaken til at HTV tok kontakt med fylkeskontoret, at de trengte rådgivning og
veiledning.   
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Oppsummering
Forbundsstyret kan slå fast at det ikke er holdepunkt for å hevde at turnover blant HTV og TV blir redusert
som følge av forsøksprosjektet. Samlet sett mener vi også at innsamling av data på antall HTV-områder
som har levert handlingsplaner heller ikke gir grunnlag for å hevde at forsøket med frikjøp av nestleder
har bidratt til å styrke oppfølgingen av tillitsvalgte.

Så lenge to av forsøksfylkene i betydelig grad har bedre resultater enn respektive
parallellfylker, trekker forbundsstyret den slutning at forsøksprosjektet har vært vellykket når det gjelder
deltakelse på medlemsmøter.

Forsøksfylkene ønsket å benytte frikjøpt nestleder til å gi bedre støtte til HTV, men var enige i at de ikke
hadde lyktes med de opprinnelige planene. Når HTV kontaktet fylkeskontorene etterspurte de rådgivning
og ikke politikk. Til tross for utprøving av nye kontaktformer mellom fylkeskontor og HTV, var situasjonen
generelt sett den samme for HTV i 2015 som før forsøksprosjektet startet.

Øvrige evalueringsområder som ikke er behandlet i forbundsstyrets analyse
I de tre temaområdene som våre analyser er bygget rundt, er resultatindikatoren "Hva har fylkesleder
tidligere ikke fått tid til og som nå kan bevilges tid til/utføres?" ikke behandlet. Det er heller ikke følgende
intervjutemaer: "Støtte til faggrupper", "Forholdet til ledermedlemmer" og "Fylkesleders og nestleders rolle
og funksjon". Årsaken til dette er at vi ikke kunne se at de passet inn i de tre temaområdene vi bygget
analysene våre over, se side 6 i saken. Våre vurderinger knyttet til disse evalueringsområdene følger
under.

Hva har fylkesleder tidligere ikke fått tid til og som nå kan bevilges tid til/utføres?
Knyttet til innsamling av resultatindikatorene, er fylkene bedt om å beskrive andre strategiske aktiviteter
som har blitt gjennomført i fylket, og som de ikke tidligere har fått tid til å utføre. To av forsøksfylkene og
ett av parallellfylkene har rapportert på denne indikatoren.

Nordland har gjennomført en undersøkelse blant ledende helsesøstre om ressurser i forhold til
direktoratets normtall som viste at det manglet om lag 30 årsverk helsesøstre i fylket. Saken fikk
medieoppslag i forkant av budsjettbehandling i kommunene.

Rogaland har deltatt i gruppe som ser på legevaktsamarbeid på Jæren, de har gjennomført 100-års
markering for NSF Rogaland og deltatt på fagskolehøring på vegne av Fag- og helsepolitisk avdeling. I
tillegg har fylkesleder vært koordinerende fylkesleder siden september 2013, og hun har deltatt i
referansegruppe for fremtidens spesialsykepleiere.

I parallellfylket Sør-Trøndelag har fylkeskontoret arrangert lederkonferanse sammen med NSF
Nord-Trøndelag, og dessuten et medlemsmøte om forskning og fagutvikling.

De tre fylkene har kort presentert aktivitetene som er gjennomført uten at det er nærmere redegjort for

hvilken rolle og betydning frikjøpt nestleder har hatt å si for gjennomføringen. Tre av fylkene  som ikke
[37]

har hatt en rolle i forsøksprosjektet, verken som forsøks- eller parallellfylker, har også rapportert på
indikatoren om andre strategiske aktiviteter som har blitt gjennomført i fylket, og som de ikke tidligere har
fått tid til å utføre. Forbundsstyret legger merke til at også fylker uten frikjøpt nestleder har rapportert om
aktiviteter på denne resultatindikatoren. Vi er ikke i stand til å se tydelig hvilken betydning frikjøpte
nestledere har hatt for dette området, men tar rapporteringen til etterretning.

Støtte til faggrupper  
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1.  

2.  

3.  
1.  
2.  

4.  
1.  

5.  
1.  

1.  

Kontakten med faggruppene var blant områdene frikjøpte nestledere skulle følge opp ekstra, og
innledningsvis ble det forventet at faggruppene skulle ha utbytte av frikjøpte nestledere. Fafos konklusjon
på temaet støtte til faggrupper var likevel at «Intervjuene tydet på at det ikke var noen systematisk
forskjell mellom forsøksfylkene og de tre andre fylkene med hensyn til hvor aktive faggruppene var.»[38]

Forholdet til ledermedlemmer
Fylkeskontorets forhold til ledermedlemmer var ikke en sentral del av prosjektet med frikjøpte nestledere,
men likevel var både forsøksfylkene og de tre parallellfylkene opptatt av forholdet til ledermedlemmer. I et
av forsøksfylkene, Rogaland, er det også rapportert om positive effekter av frikjøpt nestleder når det gjaldt
fylkeskontorets forhold til ledermedlemmer. Vi mener det er viktig at fylkeskontorene har et nært forhold til
våre ledermedlemmer, men forbundsstyret kan ikke se at forsøksprosjektet har avdekket at frikjøpt
nestleder kan støtte dette arbeidet bedre enn en ekstra rådgiverressurs. 

Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon
Fylkesleders og nestleders rolle og funksjon har vært tema i intervjuene, men vi kan ikke se at temaet har
bidratt direkte til å avklare om NSF skal frikjøpe nestledere i våre 19 fylkesstyrer. Det er imidlertid grunn til
å notere seg at de frikjøpte nestlederne mente at det var et misforhold mellom mandatet for prosjektet og
rollen de skulle ivareta. Dette ble blant annet begrunnet med at de gikk glipp av informasjon, og at de «ble
parkert på sidelinja» når de ikke fikk delta i de fora hvor politikk ble diskutert.  Temaet er ikke[39]

problematisert videre i Fafos rapport. Forbundsstyret vil likevel poengtere at det ikke har vært et poeng at
frikjøpte nestledere skulle bruke tid sentralt i organisasjonen, og at deres ressurser skulle rettes mot
medlemmer og tillitsvalgte i fylkene.
   

Innmeldte landsmøtesaker

Det er kommet inn to saker til landsmøtet som forbundsstyret mener bør behandles sammen med saken
om evaluering av forsøket med frikjøpte nestledere i fylkesstyrene. NSF Rogaland har fremmet sak om
økt politisk ressurs i fylkene. Sakens framstilling følger av vedlegg.  NSF Rogaland fremmer følgende[40]

forslag for landsmøtet:

Alle fylker tilføres midler, slik at nestleder i alle fylkene frikjøpes på full tid. For å kompensere for
utgiftene knyttet til dette, økes kontingenten med 300 kr årlig for alle yrkesaktive medlemmer.
Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, etter søknad, i perioder som 

, med inntil 300 000 årlig. Det utarbeides kriterier for .organisasjonsTV frikjøpet
Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i kursiv):

Fylkesstyrets leder og nestleder er i heltidsverv lønnet av NSF
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringer i kursiv)
Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, og ansatte ….osvnestleder 

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyrets mandat, nytt pkt 10 (nytt forslag i kursiv)
10. Kan frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, i henholdt til oppsatte kriterier, i perioder som
organisasjonstillitsvalgte.

 
Fra NSF Oppland er det sendt inn sak: Sak til LM 2015 fra Oppland fylke. Økt politisk ressurs i fylkene.
Saken er redegjort for i vedlegg.  NSF, Oppland fremmer følgende forslag for landsmøtet:[41]

Frikjøp av nestleder i 19 fylker?

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i kursiv):
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1.  

1.  

1.  

Fylkesstyrets leder og nestleder er i heltidsverv lønnet av NSF.
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret.

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i kursiv)

Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, og ansatte …. osv nestleder 

Fylker tilføres midler, etter søknad, slik at fylke som har et særlig behov kan frikjøpe
nestleder på full tid?

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i kursiv)

Fylkesstyrets leder og nestleder (der denne etter søknad er frikjøpt) er i heltidsverv lønnet av NSF
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i kursiv)

Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, og ansatte …. osv(nestleder der denne er frikjøpt) 

Fylke med medlemmer over 7000 får frikjøp av nestleder?

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i kursiv):

Fylkesstyrets leder og nestleder (i fylke med mer en 7000 medlemmer) er i heltidsverv lønnet av
NSF
Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i kursiv)

Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, nestleder og ansatte …. osv(der denne er frikjøpt) 

Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, etter søknad, i perioder som
organisasjons TV, med inntil 300 000 årlig? Det utarbeides kriterier for .frikjøpet

Vedtektenes § 4 B, pkt fylkesstyrets mandat, nytt pkt 10 (nytt forslag i kursiv) 

10. Kan frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, i henhold til oppsatte kriterier, i perioder som
organisasjonstillitsvalgt.

 
Pkt 2 i saken fra Rogaland og pkt 4 fra Oppland blir behandlet i egen sak. Forbundsstyret mener for øvrig
det er argumentert mot forslagene fra NSF Rogaland og NSF Oppland i ovennevnte saksframstilling, og
anbefaler landsmøtet om ikke å støtte forslagene. 
              

Forbundsstyrets vurdering

Fafos evaluering av forsøksprosjektet viser at to av tre forsøksfylker, Nordland og Oppland, ikke ville
prioritere frikjøpt nestleder hvis de fikk tilgang til ekstra ressurser. I det tredje forsøksfylket, Rogaland, har
forsøksprosjektet vært mest vellykket. Fylkesleder i dette fylket ga i siste intervjurunde uttrykk for at hun
ideelt sett ønsket å videreføre ordningen med frikjøpt nestleder. Forbundsstyret mener at fylkeskontorets
bemanningsøkning i landsmøteperioden og det faktum at nestleder tidligere har fungert som fylkesleder,
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må tillegges betydning når resultatene i Rogaland skal forstås. Analyser av innsamlede resultatindikatorer
samlet sett, støtter også klart opp under Fafos evalueringsresultat. Forbundsstyret mener derfor det ikke
er grunnlag for å endre vedtektene § 4 B, fylkesorganisasjonen for å frikjøpe nestledere i 19 fylkesstyrer.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Landsmøtet tar evaluering av forsøksprosjekt med frikjøp av nestleder i fylkesstyrene til etterretning. 

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #195214 Landsmøtet 2011 - sak oversendt frå NSF Sogn og Fjordane - endring i NSF's vedtekter §
4 B, fylkesorganisasjonen - nestleiar i fylkesstyra på frikjøp
NSF #399867 FS sak 48-2Rapport fra FAFO_ Frikjøp nestleder - ståsted våren 2013
NSF #699077 LM sak. Økt politisk ressurs i fylkene. Rogaland
NSF #399868 FS sak 48_2013 Prosjekt frikjøp nestleder - underveisrapportering fra FAFO
NSF #325837 Vedlegg 2.3 Oppfølging av landsmøtesak 10_2011 - frikjøp av nestledere i 3 fylker,
evalueringskriterier
NSF #699094 LM sak. Økt politisk ressurs i fylkene. Oppland
NSF #700902 Organisasjonsgrad NSF (sysselsatte SSB + yrkesaktive medlemmer)
NSF #325837 Vedlegg 2.3 Oppfølging av landsmøtesak 10_2011 - frikjøp av nestledere i 3 fylker,
evalueringskriterier
NSF #695947 Vedlegg 8 til FS sak 17_2015 Rapportering på resultatindikatorer fra fylkene
NSF #227082 Landsmøtet 2011 - Sak 10 - Nestleder i fylkesstyret på frikjøp
NSF #700661 Oppsummering rapportering måleindikatorer fylkene 2012-2014
NSF #399866 FS sak 48-1Underveis tilbakemelding fra FAFO - prosjekt frikjøp nestleder
NSF #700899 Organisasjonsgrad Rogaland
NSF #313955 Vedlegg 2.2 Sak 29 - Innstilling fra arbeidsgruppe frikjøp av nestledere i tre fylker
NSF #701074 Evalueringsrapport fra Fafo - Frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene
NSF #347540 Frikjøp av nestledere - ny vurdering av vedtak om fokusgruppeintervju
NSF #488138 Mandat prosjekt KOR

[1] Protokoll NSFs landsmøte 2011: Vedtak sak 10.
[2] Brev til forbundsstyret av 08.10.97 fra NSF Rogaland og NSF Hordaland.
[3] Sak til forbundsstyret nr: 32/2009. Styrking av NSF som politisk organisasjon, side 6 og 7. Saken lå som vedlegg 2 til .LM-saken
[4] Landsmøtet 2011 – sak oversendt fra NSF Sogn og Fjordane – endringer i NSFs vedtekter § 4 B, fylkesorganisasjonen – 

 i fylkesstyra på frikjøp. DM # 195214.nestleiear
[5] Sak til forbundsstyret nr: 32/2009. Styrking av NSF som politisk organisasjon, side 6 og 7. Saken lå som vedlegg 2 til .LM-saken

[6] Sak til forbundsstyret nr: 29/2012. DM # 313955.
[7] Sak til forbundsstyret nr: 43/2012. DM # 325837.
[8] Resultatindikatorer, DM # 325864.
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[9] Se sak til forbundsstyret nr: 43/2012 og protokoll fra forbundsstyremøte 21.-22. november 2012.
[10] Sør-Trøndelag, Hedmark og Møre- og Romsdal
[11] Sak til forbundsstyret nr: 21/2013. DM # 347540.
[12] Sak til forbundsstyret nr: 48/2013 Prosjekt frikjøpt nestleder - Underveisrapportering fra , DM # 399868. Vedlagt til denneFafo
F.S. saken er: Underveis tilbakemelding fra FAFO - prosjekt frikjøp nestleder, DM # 399866. 
Rapport fra FAFO: Frikjøp nestleder - ståsted våren 2013. DM# 399867.
[13] : Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene. DM # 701074.Fafo-rapport
[14] Prosjektperiode 15.september 2014 til 15.september 2015
[15] Mandat for «Prosjekt kompetanse, organisering og ressursbehov i fylkene framover». DM # 488138.
[16] Sak til forbundsstyret nr: 43/2012. DM # 325837.
[17] Sak til forbundsstyret nr 43/2012, Oppfølging av landsmøtesak 10/2011 – frikjøp av nestledere i tre fylker, evalueringskriterier.
DM # 325837.
[18] Fylkesrapportering på resultatindikatorer 2012-2014, DM # 700661, og  17/2015, Vedlegg 8 til Rapportering påFS-sak
resultatindikatorer DM # 695947.
[19] Medlemsvekst 2012-2014: Nordland 3,8 % og Møre og Romsdal 3,6 %, Rogaland 5,09 % og Sør-Trøndelag 3,56 %, samt
Oppland 3,95 % og Hedmark 3,2 %.
[20] Organisasjonsgrad  NSF 73 %, NSF Rogaland: 67,4 %.  NSF 72,7 %. NSF Rogaland 67,8 %. DM # 700902 og DM #2012: 2013:
700899.
[21] : Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 46.Fafo-rapport
[22] : Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 51Fafo-rapport
[23] Oppsummering fylkesrapportering resultatindikatorer. DM # 700661.
[24] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 56Fafo-rapport
[25] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, henvisning til Stavanger på sideFafo-rapport
57.
[26] Seniorrådgiverne som er saksbehandlere på yrkesskader i respektive regioner brukte gjennomsnittlig 331 timer pr år på dette
arbeidet i 2014. 
[27] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 59Fafo-rapport
[28] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 61Fafo-rapport
[29] Nestleder, forsøksfylke 2014. , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, sideFafo-rapport
5.
[30] 2013 er valgår og dette er sannsynlig hovedgrunnen til større turnover enn i 2012 og 2014.
[31] For nærmere opplysninger, se: Fylkesrapportering på resultatindikatorer 2012-2014, DM # 700661, og  17/2015, VedleggFS-sak
8 til Rapportering på resultatindikatorer DM # 695947.
[32] Turnover-tallene blant tillitsvalgte gir ikke et helt riktig bilde av situasjonen fordi de ikke fanger opp tillitsvalgte som går over fra et
verv til et annet. Det arbeides med å forbedre datagrunnlaget på dette området.
[33] For nærmere opplysninger, se: Fylkesrapportering på resultatindikatorer 2012-2014, DM # 700661, og  17/2015, VedleggFS-sak
8 til Rapportering på resultatindikatorer DM # 695947.

[34] Fylkesleder forsøksfylke 2015. , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene,Fafo-rapport
side 28.
[35] Nestleder, forsøksfylke 2014. , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, sideFafo-rapport
20.
[36] Fylkesleder forsøksfylke 2015. , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene,Fafo-rapport
side 22.

[37] Gjelder Oslo, Telemark og Troms. For nærmere lesing, se  17/2015, Vedlegg 8 til Rapportering på resultatindikatorer DMFS-sak
# 695947.
[38] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 34.Fafo-rapport
[39] , Norsk Sykepleierforbund – Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene, side 70.Fafo-rapport
[40] Landsmøtesak: Økt politisk ressurs i fylkene. DM # 699077.
[41] Sak til LM 2015 fra Oppland fylke.  Økt politisk ressurs i fylkene. DM # 699094.

Endelig vedtak:

Landsmøtet tar evaluering av forsøksprosjekt med frikjøp av nestleder i fylkesstyrene til orientering. 
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Organisasjonen skal kontinuerlig ha fokus på ressurssituasjonen i årene framover. Det gjelder spesielt i
forhold til fylkeskontorenes bemanning og kompetanse.

 

 


