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Endring i NSF’s vedtekter § 4B, fylkesorganisasjonen – 
nestleder i fylkesstyret på frikjøp 
 
 
1. Bakgrunn for saken 
Det vises til vedlagte sak (vedlegg 1), oversendt fra NSF Sogn og Fjordane, vedrørende forslag om 
endring i NSF’s vedtekter § 4B, fylkesorganisasjonen – nestleder i fylkesstyret på frikjøp. Saken og 
innholdet har vært drøftet med fylkeslederne på generell og spesiell basis, og det er enighet blant 
fylkeslederne om at saken ønskes fremmet for landsmøtet. Saken har i liknende form vært behandlet 
ved tidligere anledninger, i forbindelse med notat våren 2009 fra alle fylkesledere med tittel ”Styrking 
av NSF som politisk organisasjon” (vedlegg 2). Oppfølging av notat Styrking av NSF som politisk 
organisasjon og landsmøtesak 8/2007 har først og fremst skjedd i lys av arbeid definert i 
forbundsstyresak 34/2009, sluttbehandlet i forbundsstyresak 1/2011 for inneværende 
landsmøteperiode. 
 
1.1. Oppsummering av saken 
I det følgende omtales den meldte saken fra Sogn og Fjordane: Endring i NSF’s vedtekter § 4B, 
fylkesorganisasjonen – nestleder i fylkesstyret på frikjøp bare som saken.  
 
Saken peker på utviklingen i antall stillinger i NSF for perioden 1997 til 2011. Det fremgår ikke i saken 
hvor datagrunnlaget stammer fra i de tall som presentere, men i materialet må det tolkes en økning av 
antall stillinger på mellom 38 og 42 prosent. For hovedkontoret vises til data som illustrerer en knapt 
62 % økning i antall stillinger. Økningen er 12 % ved fylkeskontorene og 19 % totalt når det gjelder 
politiske stillinger for perioden. 
 
Saken beskriver i hovedtrekk endringer i utfordringsbildet som har utviklet seg i fylkene i perioden de 
siste 10 årene, mens det ikke tas stilling til endringer i utfordringsbildet for det samlede NSF i 
perioden. 
 
Det anføres i sakens konklusjon at økning i personellressursene i perioden 1997-2011 har vært 
nødvendig og viktig for å nå NSFs mål. Det refereres avslutningsvis til at fylkeslederne i 2009 samlet 
anbefalte at nestleder i det enkelte fylke ble frikjøpt, med en rekke forutsetninger for dette. I saken 
anmodes landsmøtet om å ta stilling til hvor i organisasjonen en skal øke personellressursene. 
 
 
2. Oppfølgingsarbeidet i landsmøte perioden 
Oppfølging av landsmøtesak 8/2007 og innholdet i notat Styrking av NSF som politisk organisasjon 
har skjedd gjennom arbeid definert i forbundsstyresak 34/2009 og sluttbehandlet i forbundsstyresak 
1/2011. Konsekvensen av forbundsstyrets sluttbehandling er et pågående omstillingsarbeid i Norsk 
Syklepleierforbund, som skal innebære en styrking av NSF som politisk organisasjon. 
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2.1. Styrking av NSF som politisk organisasjon 
Det administrative støtteapparatet i NSF leverer på ulik måte til de politiske nivåene for at de skal 
gjøre en god jobb for medlemmene. I sak 32/2009, Handlingsplan og budsjett 2010, behandlet 
forbundsstyret:  
 

1. Behov for økte ressurser 
2. Sak om styrking av NSF som politisk organisasjon.  

 
På bakgrunn av dette og landsmøtesak 8/2007, vedtok forbundsstyret igangsatt et arbeid for å belyse 
alle sider ved måten det administrative støtteapparatet er organisert og drevet på. I arbeidet skulle en 
foreslå eventuelle andre modeller / løsninger som kan optimalisere disse viktige støttefunksjonene mot 
den politiske organisasjon.  
 
Det ble nedsatt en representativ arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen leverte til forbundsstyret primo 2011 
sine konklusjoner, basert på et analysearbeid, gjennomført av to utredningsgrupper: 
 
• En fikk i oppdrag å belyse alle sider ved måten det teknisk / administrative støtteapparatet er 

organisert og drevet på, med hovedfokus på effektivitet og leveransestyrke samt organisering og 
omfang av tjenestene. 
  

• En annen fikk i oppdrag å belyse alle sider ved måten det faglige støtteapparatet innretter seg på 
for å understøtte politisk virksomhet. 

 

Det teknisk/administrative støtteapparat 
Utredningsgruppen som skulle belyse måten det teknisk/administrative støtteapparatet er organisert 
og drevet på så et stort potensial for å optimalisere arbeidsprosesser knyttet til det 
administrative/tekniske støtteapparatet og derigjennom redusere behov for årsverk og øvrige 
driftskostnader, ved bruk av våre nye IT-verktøy og at en i større grad bruker elektronisk 
kommunikasjon som kommunikasjonsform. Det ble anbefalt mer effektiv måte å utøve tjenester i NSF, 
dels ved i større grad å bruke ressurser på tvers i organisasjonen, dels ved å la eksterne tjenesteytere 
gjøre gitte oppgaver, men hvor NSF stiller tydelige krav til tjenesteleveransene, samt at NSF beholder 
tilstrekkelig intern kompetanse til å følge opp avtalene.  
 
Det faglige støtteapparatet 
Utredningsgruppen som skulle belyse alle sider ved måten det faglige støtteapparatet innretter seg på 
for å understøtte den politiske virksomheten på, baserte sine analyser på undersøkelser foretatt med 
bistand fra Gallup, på tre politiske nivåer i NSF: 
 

• Undersøkelser blant hovedtillitsvalgtnivået i NSF (HTV) indikerer at man opplever 
gjennomgående god organisasjonspolitisk støtte, innenfor alle politikkområdene (fagpolitisk, 
interessepolitisk, samfunnspolitisk).  

• Tilbakemeldinger fra fylkesnivået, viser også støtten som mottas gjennomgående oppleves 
som god. Fylkestyremedlemmene er gjennomgående litt mer fornøyd enn fylkeslederne.  

• Tilbakemeldinger fra forbundsstyre / forbundsledelsesnivå viser at det først og fremst er behov 
for å reorganisere leveransen av den faglige støtten som gis for å fremme helhetlig, strategisk 
tenkning og proaktiv adferd. Det er også et potensial for å utvikle arbeidsformer som bedre 
spiller på bredden av tilgjengelig kompetanse. 

 

2.2. Sluttbehandling og pågående arbeid 
På bakgrunn av utredningsgruppenes arbeid og arbeidsgruppens anbefalinger, sluttet forbundsstyret 
seg til anbefalingene i arbeidet og pekte samtidig på at innsendt sak fra fylkene med krav om 19 
heltidsvalgte nestledere måtte anses som behandlet og avsluttet, med forutsetning om at det skal 
videreføres dialog med fylkene for å identifisere tiltak for å identifisere tiltak som bidrar til en 
optimalisert fagstøtte, utover det som følger av arbeidet. Tiltakene skal – i tillegg til å styrke NSF som 
politisk organisasjon – innrettes slik at de møter de utfordringer organisasjonen står overfor.  
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Som konsekvens av forbundsstyrets vedtak om å slutte seg til anbefalingene pågår nå arbeidet med å 
reorganisere det faglige støtteapparat og de teknisk/administrative tjenester i tråd med intensjonene. 
 
Strategien er å videreutvikle sterke, faglige leveranser, effektivisere administrative arbeidsprosesser, 
samt fristille kapasitet slik at NSF sitt støtteapparat til enhver leverer i tråd med organisasjonens 
politiske behov. 
 
2.3. Endringsbehov i tiden 
Det er i saken fra NSF Sogn og Fjordane beskrevet en rivende utvikling i det politiske landskap, først 
og fremst sett fra fylkene sin side. Denne utviklingen er selvsagt også representativ for utviklingen i 
det politiske miljø som hele NSF som politisk organisasjon må forholde seg til. NSF plikter overfor sine 
mer enn 93 000 medlemmer at de til enhver tid blir representert av en moderne organisasjon i et 
skiftende politisk miljø. NSF må være tilpasningsdyktig i et stadig raskere tempo, som en respons på 
nye samfunnstrender og følgende nye politiske utfordringer. Imidlertid kan ikke NSF bare utvikle seg 
som et svar på endring politiske utfordringer – NSF som medlemsorganisasjon må til enhver tid være i 
forkant av endrete i politiske utfordringer.  
 
Det fremtidige NSF må derfor ha en tilstrekkelig stor faglig sterk kjerne av ansatte, samtidig som 
organisasjonen må ha tilstrekkelig handlingsrom til å kunne erverve seg midlertidig faglig 
spisskompetanse og prosjektkompetanse når nye politiske utfordringer eller muligheter er tilstede eller 
forventes å komme. Med dette menes å kunne dra nytte av den faglige ”ferskvare” som befinner seg i 
de kliniske miljøer, og som det ikke vil være mulig å utvikle i avstand fra de kliniske miljøer. 
 
 
3. Vurdering 
Saken fra NSF Sogn og Fjordane beskriver mange endringer som har skjedd i fylkenes 
utfordringsbilde, både når det gjelder oppgaver og endringer i det politiske bilde. Saken beskriver i 
meget korte trekk bakgrunnen for utviklingen av stillinger ved hovedkontoret, men belyser ikke i hvilket 
omfang dette har vært til gevinst for NSF sine medlemmer i hele organisasjonen.  
 
Det er viktig å ha et felles bilde av en betydelig økning av medlemstallet i perioden fra 1997 (fra drøyt 
53000 til drøyt 93000 i 2011) har krevd en ressursøkning i en periode for å kunne levere de tjenester 
som NSF-organisasjonen og NSFs medlemmer har krav på.  
 
Av stillingsutvidelser sentralt i NSF for perioden er det naturlig å peke på utvidelse av: 

• Kommunikasjonsavdelingen – kravet til synlighet i media, herunder tilstedeværelse i sosiale 
medier, samt et økt fokus på å synliggjøre politisk viktige saker for NSF. Utvidelsen er en 
ressurs for hele NSF. 

• HR-avdelingen – sentralisering av arbeidsgiveransvaret for ansatte i NSF innebar utvidelse av 
kapasiteten innen HR-området, ikke minst for å sikre at organisasjonen kunne styrke sitt 
arbeid med å være en profesjonell arbeidsgiver i tråd med de juridiske krav som regulerer 
dette ansvar.Utvidelsen er en ressurs for hele NSF.  

• IT-avdelingen – satsningen på ny teknologi har vært nødvendig for hele NSF, som er en 
geografisk spredt organisasjon som skal operere lokalt, men med en felles og gjenkjennbar 
politikk. Satsningen har også vært nødvendig for å kunne effektivisere arbeidsprosesser, 
styrke kommunikasjonskanalene mellom NSF-kontorene og gi medlemmene raskere respons 
på henvendelser og raskere å kunne yte tjenester. 

• Seksjon for medlemstjenester er har gjennomgått utvidelser – noe som har vært en bevisst 
strategi for å effektivisere og profesjonalisere tjenestene, styrke tilgjengelighet for 
medlemmer, bedre kvaliteten på medlemsregistrene, spisse og styrke kompetanse for bedre 
datakvalitet i medlemsoversikter, og raskere kunne utbedre feil, samt utvikle systemet mer 
effektivt i takt med endringer i serviceleveranser. Utvidelsen er en ressurs for hele NSF. 
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Det har vært naturlig at disse ressurser er bygget opp sentralt for gjensidig å kunne utnytte ressurser 
og levere tjenester for hele NSF og alle NSFs medlemmer. Det er en villet strategi for å sikre at kravet 
til forvaltning av de mange administrative oppgaver ikke skulle gå på bekostning av behovet for 
nærhet til medlemmene i det enkelte fylke.  
 
Det er også viktig å merke seg at det i forbindelse med sentraliseringsprosessen særlig for 
medlemstjenester var en klar argumentasjon for at dette ville effektivisere NSF med inntil 8 årsverk, 
først og fremst for ressurser ved fylkeskontorene. De frigjorte ressurser ved fylkeskontorene skulle i 
denne prosess optimaliseres og målrettes med henblikk på å understøtte politisk måloppnåelse for 
NSF. 
 
Saken beskriver et kompleks av endrete oppgaver i fylkene. Kompetansekravet som naturlig knytter 
seg til å løse disse, varierer mellom krav til politisk kompetanse og til dels avansert 
rådgiverkompetanse - som blant annet omfatter yrkesskadehåndtering, opplæring av tillitsvalgte og 
bred kjennskap til avtaleverk og forhandlinger. 
 
3.1. Vedtektsmessige konsekvenser 
NSF Sogn og Fjordane har i tilfelle frikjøp av nestleder foreslått endringer i formuleringen til § 4B, som 
ut i fra et juridisk vedtektsmessig synspunkt er adekvate, i og med at nestlederfunksjonen på 
fylkesnivå blir en heltidsfunksjon. Samtidig ligger det i saken ingen entydig anmodning om at det 
nettopp er nestleder i fylket som skal frikjøpes. I beste fall er anmodningen implisitt, men ikke absolutt. 
I konklusjonen fremheves at en ønsker en debatt i landsmøtet om hvor i organisasjonen det skal økes 
med personellressurser. 
 
Ved omgjøring av nestlederfunksjonen på fylkesnivå til en heltidsfunksjon vurderes ikke dette å ha 
innvirkning på fullmakter og ansvar i organisasjonen.  Det foreslås ingen mandatendringer eller nye 
fullmakter – utover å fastslå at nestleder tar over ansvar og funksjon som fylkesleder når denne får 
midlertidig eller varig forfall.  Det gjelder allerede i dag.  
 
3.2. Administrative konsekvenser 
Saken som oppfordrer landsmøtet til å ta stilling til hvor i NSF en skal øke personellressurser, baserer 
seg nettopp på et prinsipp om å øke antall lønnede i NSF.  
 
Omfanget ved det skisserte forslag om frikjøp er vesentlig, siden det dreier seg om 19 årsverk i valgt 
posisjon.  Skal man styrke kapasiteten på fylkesnivå, vil det være nødvendig å vurdere klare 
kompetansekrav og hvor ansettelse skjer på grunnlag av faktiske kvalifikasjoner, opprettet i et 
begrenset antall for å fungere på tvers av fylkesgrenser framfor å utvide lønnskostnader ved hvert 
enkelt fylkeskontor. 

 
3.3. Økonomiske konsekvenser 
En økning av 19 lønnede personer i NSF – hva enten det gjelder valgte verv eller faste stillinger, vil 
binde opp ressurser og medføre et betydelig redusert handlingsrom til å imøtekomme endringer i 
samfunnstrender og politikk. I valgte verv må det forventes at flere nestledere vil ha behov for bopel 
utenfor hjemmet, med de ekstra reisekostnader etc. som dette vil medføre. Nedenstående tabell er et 
realistisk estimat for sannsynlige kostnader ved frikjøp av nesteleder i hvert fylke: 
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Årskostnad knyttet til frikjøp av 19 nestledere: 
  

Lønn               517 181  

Påslag for FP, AGA, pensjon, forsikringer og andre sosiale kostnader (60%)               310 309  

Sum årlig  "lønnskostnad"               827 490  

Kontorleie/ pris pr. arbeidsplass                  38 750  

IT-kostnader                  35 000  

Reisekostnader                  50 000  

Husleie for evt. pendlerbolig                        90 000  

Årlig kostnad pr. nestleder            1 041 240  

For 19 nestledere: NOK                  19 783 551  

 
 
Med dagens medlemstall representerer beløpet ovenfor en andel på ca. 214,- NOK for hvert eneste 
medlem i NSF, under forutsetning av 93 500 betalende medlemmer. Et frikjøp kan da finansieres 
gjennom reduksjon av ytterligere 20-25 stillinger både i det faglige og det teknisk/administrative 
støtteapparat i NSF, eller gjennom en kontingentøkning som da må fastsettes nærmere. 
  
3.4. Strategiske konsekvenser 
I landsmøteperioden har forbundsstyret utredet og fattet beslutning om hvordan det videre skal jobbes 
med å styrke NSF som politisk organisasjon. Forbundsstyret har i dette arbeidet lagt føringer for en 
strategisk tenkning om å videreutvikle sterke, faglige leveranser, effektivisere administrative 
arbeidsprosesser, samt fristille kapasitet slik at NSF sitt støtteapparat til enhver tid kan gi leveranser i 
tråd med de politiske behovene.  
 
Forbundsstyret finner det uforenlig med NSF sitt medlemsfokus å anbefale landsmøtet enten å øke 
medlemskontingentet ut over den ordinære prisstigningen, hvor konsekvensen er at det bindes opp 
flere av organisasjonens ressurser i lønn og pensjoner.  
 
Dersom frikjøp finansieres gjennom å konvertere ytterligere 20-25 stillinger i NSF, ser forbundsstyret 
at det vil være vanskelig for det faglige støtteapparat og det teknisk/administrative støtteapparat å yte 
de leveranser og tjenester i en tilpasningsdyktig organisasjon med krav til raske endringer. 
 
4. Konklusjon 
 
Forbundsstyret har i inneværende landsmøteperiode arbeidet med oppfølgingen av landsmøtesak 
8/2007, notat fra fylkeslederne om Styrking av NSF som politisk organisasjon, forbundsstyresak 
34/2009 og 1/2011, sluttet seg til anbefalinger om organisatoriske endringer for fornyelse av NSF. 
 
Samtidig pekte forbundsstyret på at innsendt sak fra fylkene med krav om 19 heltidsvalgte nestledere 
måtte anses som behandlet og avsluttet med forutsetning om at det skal videreføres dialog med 
fylkene for å identifisere tiltak for å identifisere tiltak som bidrar til en optimalisert fagstøtte, utover det 
som følger av arbeidet. Tiltakene skal – i tillegg til å styrke NSF som politisk organisasjon – innrettes 
slik at de møter de utfordringer organisasjonen står overfor. Forbundsstyret mener at dette vil være i 
tråd med medlemmenes sine behov for en tilpasningsdyktig og moderne arbeidstakerorganisasjon, 
som til enhver tid representerer sine medlemmer på beste måte innen fagpolitikk, interessepolitikk og 
samfunnspolitikk. 
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Forbundsledelsen fastholder også sitt ønske om og sin vilje til å videreføre den pågående dialogen 
med fylkeslederne. 
  
 
 
Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Saken strykes fra sakslisten 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND 
 
 
 
Lisbeth Normann Martin Frank Olsen 
forbundsleder generalsekretær 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Landsmøtet 2011 – sak oversendt fra NSF Sogn og Fjordane - endring i NSF’s vedtekter § 
4B, fylkesorganisasjonen – nestleder i fylkesstyret på frikjøp 
 
Vedlegg 2: Notat fra fylkeslederne, Styrking av NSF som politisk organisasjon 
 
Vedlegg 3: Juridisk vurdering 
 


