Høring om modeller for fremtidig organisering av NSF
De siste årene har regjeringen arbeidet med Regionreformen. Hensikten med den er å slå sammen
fylker og gi dem flere oppgaver. Reformen vil medføre at Norge i 2020 har 11 istedenfor 19 fylker.
Allerede 1. januar i år ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen.
I NSFs vedtekter står det at det skal være kontor og et styre i hvert fylke. Denne fylkesorganiseringen
har vært gjeldende i NSF siden 90-tallet. Når fylkesgrensene blir endret i Norge må NSF ifølge sine
egne vedtekter tilpasse seg de nye grensene – eller vedta en annen organisering. En annen
organisering vil kreve endring i vedtektene. Slike endringer må vedtas i landsmøte med 2/3 flertall.
Neste landsmøte er i november 2019.
Flere fagforeninger gjennomfører ingen eller en mer begrenset OU-prosess i forbindelse med
Regionreformen. Grunnen er at fylket er en viktig enhet for dem, både med tanke på politiske
beslutningstakere og at mange medlemmer er ansatt i fylkeskommunen. Etter at sykehjemmene ble
overført fra fylkeskommunen til kommunene, og sykehusene fra fylkeskommunen til staten, har
fylket og fylkeskommunen mistet en del av sin relevans for NSF. Samtidig har eksempelvis høgskoler
og universiteter og sykehus gått fra å være organisert innad i hvert fylke, til å gå på tvers av fylker. I
tillegg resulterte sammenslåingene i Regionreformen til en struktur som ikke nødvendigvis er den
mest hensiktsmessige for NSF.
På bakgrunn av dette tok fylkeslederne initiativ til at NSF skulle gjennomføre en OU-prosess.
Hensikten er å vurdere NSFs organisering i fylkesleddene. Organiseringen av fylkesleddet må sees i
sammenheng med resten av NSFs organisering. Det betyr at endringer i denne delen av
organisasjonen kan få konsekvenser for andre deler av NSF, blant annet en vurdering av hvor i
organisasjonen det er mest hensiktsmessig at ulike oppgaver blir løst.
Forbundsstyret har vedtatt et unntak fra vedtektene som medfører at NSF fortsetter med
fylkesorganisering frem til landsmøtet 2019 (Dette innebærer at Nord- og Sør-Trøndelag videreføres
som to separate organisasjonsenheter i NSF-sammenheng til tross for at de nå er slått sammen til
Trøndelag). Om ikke landsmøtet vedtar en annen organisering med 2/3 flertall, vil NSF som nevnt
følge den til enhver tid gjeldende fylkesinndeling.
OU-prosessen handler ikke om en opp- eller nedbemanning av fylkesorganisasjonen, men hvordan
NSF best mulig kan bruke de ressursene man har. Dette innebærer for eksempel at dersom
fylkeslederverv blir frigjort i en fremtidig modell (ved at to eller flere av nåværende fylker blir slått
sammen), skal ressursene beholdes i fylkesorganisasjonen. Frigjorte fylkeslederverv kan brukes til
frikjøp av politikere i den nye enheten, nye stillinger eller begge deler.
Forbundsstyret har vedtatt et mandat og overordnede prinsipper for
Organisasjonsutviklingsprosessen. Dette prosjektet avsluttes etter vedtak om fremtidig organisering
på landsmøtet i november 2019. Dersom landsmøtet vedtar endret organisering, vil arbeidet med å
implementere endringene, starte først etter landsmøtet.
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Mandat
Forbundsstyret vedtok i sak nummer 20/2017 følgende mandat for OU-prosessen:
Det skal gjennomføres et prosjekt i NSF som skal lede til en framtidig organisering som bidrar til
optimal måloppnåelse og er til beste for medlemmene, tillitsvalgte og ansatte. Prosjektet skal:

•
•
•

•
•

Utrede alternative måter å organisere NSF på.
Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse.
Gi en begrunnet anbefaling på framtidig struktur i NSF som ivaretar at:
o Medlemmer og TV får gode tjenester.
o Organisasjonspolitisk virksomhet blir understøttet på en god måte.
o Ressursene blir brukt hensiktsmessig og effektivt.
o Prinsipper for god ledelse lar seg gjennomføre:
▪ Administrativt.
▪ Politisk.
o Lokalisering av fylkesorganisasjonens enheter er tilpasset offentlige virksomheter og
andre samarbeidspartnere i den grad dette er relevant og hensiktsmessig.
o Vi har robuste kompetansemiljø.
Legge til grunn en åpen prosess med stor grad av involvering, delaktighet og som ivaretar
bestemmelser i lov og avtaleverk.
Utarbeide forslag til organisering av nominasjonsprosessen for gjennomføring av valg til nye
fylkesstyrer 2020 dersom landsmøtet 2019 vedtar ny struktur.

Overordnede prinsipper
Forbundsstyret vedtok i sak nummer 35/2017 følgende overordnede prinsipper for OU-prosessen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansatte og fylkesleder skal som hovedregel være samlokaliserte.
Delt administrativ og politisk ledelse i fylkesorganisasjonen skal være mulig i evt. ny
organisasjonsstruktur.
Andre alternativer enn den politiske, nasjonale regioninndelingen skal vurderes som
grunnlag for ny organisasjonsstruktur.
NSFs organisering skal innrettes med en struktur som muliggjør politisk påvirkning
(fylkesmann, lokale og sentrale politikere, høyskoler/universitet, helseforetak osv.).
Det skal gjennomføres en åpen prosess med stor grad av involvering av tillitsvalgte
(innsamling av data kan evt. også involvere medlemmer).
Det skal gjennomføres en åpen prosess med stor grad av involvering av ansatte.
Ingen ansatte skal sies opp som følge av evt. sammenslåinger av fylkesorganisasjoner. Likevel
kan arbeidsbeskrivelser/-oppgaver/-sted bli endret.
Framtidig organisering skal videreføre vedtektenes intensjoner om autonome fylkes/regionsorganisasjoner.
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Prosjekt- og styringsgruppe
Forbundsstyret har vedtatt at prosjektorganisasjonen skal bestå av en prosjektgruppe og en
styringsgruppe. Prosjektgruppen består av:
•
•
•
•
•
•
•

Ole-Anders Stensen, prosjektleder for OU-prosessen og leder av prosjektgruppen
Anna Arnesen, rådgiver i NSF Hordaland
Hannah Dybesland, rådgiver i NSF Vest-Agder
Karen Brasetvik, fylkesleder i NSF Østfold
Gjertrud Helene Krokaa, fylkesleder i NSF Nordland
Therese Hansen, HR-sjef
Harald Jesnes, forhandlingssjef

Styringsgruppen består av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solveig Paula Kopperstad Bratseth, 1. nestleder i NSF og leder av styringsgruppen
Olaug Flø Brekke, generalsekretær
Ragnhild Hegg, fylkesleder i NSF Akershus
Oddgeir Lunde, fylkesleder i NSF Sogn og Fjordane
Sølvi Sæther, fylkesleder i NSF Nord-Trøndelag
Elin Nerdahl, hovedtillitsvalgt for Konsulentforeningen i NSF
Lars Petter M. Eriksen, tillitsvalgt for Konsulentforeningen i NSF
Ole-Anders Stensen, prosjektleder for OU-prosessen

Prinsipper for fremtidig organisering
30. juni sendte styringsgruppen ut en høring om prinsipper for fremtidig organisering av NSF.
Høringsfristen var 10. september. Alle fylkesstyrene, NSF Student, Sentralt fagforum, interne
fagforeninger NSF og vernetjenesten i NSF var høringsinstanser.
Hensikten med høringen var å utarbeide et omforent grunnlag for hvilke prinsipper fremtidig
organisering av NSF skal ivareta, og bruke disse til å utforme modeller for fremtidig organisering.
Prinsippene for fremtidig organisering var en konkretisering av punkter fra mandatet og de
overordnede prinsippene som forbundsstyret har vedtatt, men også basert på en undersøkelse om
medlemmenes og tillitsvalgtes behov som Fafo gjennomførte på oppdrag fra NSF.
Etter tilbakemeldingen fra høringsrunden, valgte styringsgruppen å stryke to prinsipper og å stryke
underpunktene på et annet prinsipp. I den videre prosessen vil derfor hver enkelt modell vurderes ut
fra følgende prinsipper:
1) Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for best mulig politisk påvirkning mot viktige
beslutningstakere.
2) Fremtidig organisering skal sikre kontinuitet i relasjonen mellom tillitsvalgte og lokalkontoret.
3) Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for at alle medlemmer og tillitsvalgte skal ha
mest mulig lik kvalitet på tjenestene uavhengig av tariffområde.
4) Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og
administrativ ledelse på lokalkontorene.
5) Fremtidig organisering av NSF skal ivareta robuste kompetansemiljøer.
3

6) Ved en eventuell sammenslåing av fylkeskontor, skal følgende kriterier ligge til grunn for
lokalisering:
•

Samferdsel- og kollektivknutepunkt

•

Medlemstall

•

Reisetid til viktige samarbeidspartnere/beslutningstakere

Prinsipp 6 blir ikke vurdert i denne høringen.

Høring om modeller
I arbeidet med å utarbeide modeller, har prosjektgruppen sett på flere forskjellige alternativer.
Styringsgruppen har valgt å sende følgende modeller ut på høring:
1) En organisering ut fra fylkesinndelingen i 2020 (11 geografiske områder)
2) En organisering ut fra fylkesinndelingen 2020, men hvor man deler Viken i vestre og østre
del, etter modell fra Nav (12 geografiske områder).
3) En organisering ut fra NSFs samarbeidsområder (6 geografiske områder).
4) En organisering ut fra fylkesinndelingen i 2017 (19 geografiske områder).
5) En organisering ut fra regionale helseforetak og de underliggende opptaksområdene (4
geografiske områder).
Styringsgruppen understreker at modellene ikke er ferdig utredet, og at innspillene som kommer i
denne høringsrunden er en viktig del av arbeidet med å styrke beskrivelsen av de ulike modellene. I
høringssvaret ønsker vi at høringsinstansene:
•
•

Gir tilbakemelding og kort begrunner om det er modeller man mener ikke er aktuelle for
landsmøtet 2019.
Gir tilbakemelding på viktige styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til modellene
man mener er aktuelle for landsmøtet 2019, både ut fra en overordnet vurdering av
modellen og en vurdering knyttet til hvert av de prinsippene som er vedtatt skal ligge til
grunn for beslutningen.

På bakgrunn av høringsinnspillene vil styringsgruppen anbefale forbundsstyret hvilke modeller som
bør legges frem for landsmøtet som mulige alternativer.
Dokumentet er bygd opp ved at alle modellene presenteres hver for seg med medlemstall,
delegatfordeling til landsmøtet m.m. Etter det, vil alle modellene vurderes med styrker, svakheter,
muligheter og trusler under hvert enkelt prinsipp (se prinsipper for fremtidig organisering s. 3). I
dokumentet bruker vi begrepene «lokalstyre», «lokalleder», «lokalkontor», «lokalområder» og
«lokallag» om alle modellene. Begrepene er et forsøk på å skille lokalapparatet i NSF fra det sentrale
apparatet uavhengig av organisering. Avhengig av hvilken modell man velger i NSF kan en lokalleder
være distriktsleder, fylkesleder eller regionleder.
Vi understreker at prinsipp 6 og lokalisering ikke tas opp i denne omgang. Inndelingen i lag og
lokalstyrer i det ulike modellene viser først og fremst medlemsfordelingen og hvor mange lokalstyrer
man skal ha. Antall kontorenheter kan avvike fra dette. Høringsfristen er 21. desember 2018.
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Alternativ 1:

Fylkesmodellen
11 geografiske områder

Om modellen
Alternativ 1 – Fylkesmodellen består av 11 geografiske områder med fylkesstyre og fylkeskontor i hvert
område1. Områdene er som følger:
Fylkesmodellen består av 11 geografiske områder. Områdene er som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NSF Troms og Finnmark (Troms og Finnmark)
NSF Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
NSF Vestland (Sogn og Fjordane og Hordaland)
NSF Agder (Aust- og Vest-Agder)
NSF Telemark og Vestfold (Telemark og Vestfold)
NSF Viken (Buskerud, Østfold og Akershus)
NSF Innlandet (Hedmark og Oppland)
NSF Nordland
NSF Møre og Romsdal
NSF Rogaland
NSF Oslo

Vedtektene til NSF er i dag tilpasset denne modellen. Det kreves 2/3 flertall på landsmøtet for et
annet alternativ enn Alternativ 1 – Fylkesmodellen.

Modellens avhengighet av andres organisering
Regionreformen tar sikte på å redusere antall fylker til 11 i 2020.
Fylkesmodellen baserer seg på at NSFs lokale organisering følger den til enhver tid gjeldende
fylkesinndelingen – slik vi gjør i dag. Om myndighetene skulle bestemme seg for å gjennomføre
ytterligere endringer i fylkesstrukturen, vil NSF ifølge Fylkesmodellen tilpasse seg dem fortløpende.
Inndelingen i fylker har røtter tilbake til middelalderen. Historisk har det vært få endringer i hvilke
områder fylkene omfatter. Tidligere hadde fylker navnet amt og antallet økte til 15 i år 1690 til 17 i år
1837 og til 20 i 1866 (hvorav to var byamter: Christiania og Bergen). Navnet amt ble endret til fylke i
1918. I forkant av regionreformen er den eneste endringen som har skjedd vært at Bergen ble en del
av Hordaland fylke i 19722. Hvorvidt fylkesinndelingen Regionreformen legger opp til blir like stabil
som fylkesinndelingen har vært hittil, gjenstår å se.

1
2

Antall kontorenheter kan variere fra dette.
https://snl.no/fylke
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Samtidig som de geografiske grensene har endret seg lite de siste 100 årene, har innholdet eller
oppgavene i fylkene endret seg mye. Tidligere hadde fylkene mange oppgaver knyttet til helse, men
det er ikke tilfellet i dag. De siste årene og tiårene har flere og flere av disse oppgavene blitt flyttet til
kommunene eller til statlige helseforetak.

Fordeling av frigjorte fylkeslederverv
OU-prosessen handler ikke om en opp- eller nedbemanning av fylkesorganisasjonen, men hvordan vi
best mulig kan bruke de ressursene vi har i dag. Dette innebærer for eksempel at dersom
fylkeslederverv blir frigjort i en fremtidig modell (ved at to eller flere av nåværende fylker blir slått
sammen), skal ressursene beholdes i fylkesorganisasjonen. Frigjorte fylkeslederverv kan brukes til
frikjøp av politikere i den nye enheten, nye stillinger eller begge deler.
I dagens organisering (se Gjeldende modell) er et 19 frikjøpte fylkesledere. I Fylkesmodellen
reduseres dette antallet til 11. Det innebærer at åtte fylkeslederverv frigjøres. I Fylkesmodellen kan
disse eksempelvis brukes til:
•
•
•

6 administrative ledere
1 frikjøp av nestleder i NSF Viken
1 rådgiver som blir fordelt til fylkene med utgangspunkt i fordelingsnøkkelen forbundsstyret
bestemte i prosjektet KOR FK.

Fordeling av medlemmene
Figur 1 viser fordelingen av medlemmene i NSF i de 11 forskjellige fylkene i Fylkesmodellen3 i absolutt
antall, og figur 2 viser den relative andelen yrkesaktive medlemmer. NSF Viken er det største fylket i
antall medlemmer med cirka 14 500 yrkesaktive medlemmer og 6 000 medlemmer med annet
medlemskap. NSF Nordland er minst med rundt 4 000 yrkesaktive medlemmer og 2000 medlemmer
med annet medlemskap4.
I figur 2 kan vi se at de yrkesaktive medlemmene i de fire største fylkene (NSF Viken, NSF Oslo, NSF
Vestland og NSF Trøndelag) utgjør til sammen 55 prosent av medlemsmassen. Samme beregning for
de fire minste fylkene (NSF Troms-Finnmark, NSF Nordland, NSF Møre og Romsdal og NSF Agder)
viser at de utgjør rundt 22 prosent av medlemsmassen.

3

Medlemstallet for de sammenslåtte fylkene får man ved å summere medlemmene i fylkene som er
sammenslått. Unntaket er NSF Trøndelag som overtar medlemmene i Rindal kommune (tidligere Møre og
Romsdal) og NSF Viken som overtar medlemmene i Jevnaker og Lunner kommune (tidligere Oppland). I
tabellen «Fordeling av medlemmer» i vedlegget, kan du se de nøyaktige medlemstallene.
4
For å se eksakt antall medlemmer i hvert område og hvor mange tillitsvalgte det er per frikjøpte politiker, se
henholdsvis vedlegg 1 og 2.

6

Figur 1) Fordeling av medlemmene i Fylkesmodellen i absolutt antall fordelt på yrkesaktive
medlemmer og andre medlemmer (andre medlemmer er pensjonister, studenter, uføretrygdede
medlemmer, medlemmer på arbeidsavklaringspenger mv.).
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Yrkesaktive
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Figur 2) Fordeling av yrkesaktive medlemmer i Fylkesmodell i prosent. Fordelingen vil være tilnærmet
det samme om man så på hele medlemsmassen.
NSF Agder 6 %
NSF Innland 7 %

NSF Viken 18 %

NSF Møre og Romsdal 6 %

NSF Nordland 5 %
NSF Vestland 13 %
NSF Oslo 14 %

NSF Vestfold og Telemark 8 %

NSF Trøndelag 11 %

NSF Troms og Finnmark 5 %
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NSF Rogaland 8 %

Fordeling av delegater til landsmøtet
Tabell 1 viser fordelingen av delegater til landsmøtet i Fylkesmodellen med gjeldende vedtekter.
Grunnlaget for beregningen er alle medlemmene i området minus studentmedlemmer og
medlemmer i utlandet. I følge NSFs vedtekter skal antall delegater fra fylkene til enhver tid være
tilnærmet 160. Videre heter det at ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater – ingen flere enn 20.
Studentene skal ha en representant fra hvert fylke.

Tabell 1) Fordeling av delegater til landsmøtet i Fylkesmodellen med gjeldende vedtekter.
Medlems-grunnlag
NSF Agder
NSF Innland
NSF Møre og Romsdal
NSF Nordland
NSF Oslo
NSF Rogaland
NSF Troms og Finnmark
NSF Trøndelag
NSF Vestfold og Telemark
NSF Vestland
NSF Viken
Sum fra fylkene
NSF Student
Sum Landsmøtet

Delegater ut fra
medlemstall

6115
7669
5935
5148
14276
8049
5528
10815
8142
12838
19468
103983

9
12
9
8
22
12
8
17
13
20
30
160
11
171

Delegater med maks 20regelen
9
12
9
8
20 (-2)
12
8
17
13
20
20 (-10)
148
11
159

I tabellen over ser vi at dagens vedtekter er vanskelig å oppfylle i Fylkesmodellen. I kolonnen som heter
«Delegater ut fra medlemstall» ser vi at NSF Viken ut fra sine medlemstall ligger an til å få 30 delegater
og vil på grunn av regelen om maks 20 delegater, miste 10 delegater (se kolonnen som heter
«Delegater med maks 20-regelen»). Om regelen med maks 20 delegater videreføres, vil ikke regelen
om at antall delegater fra fylkene skal være tilnærmet 160 være oppfylt, ettersom antallet blir redusert
til 148.
For NSF student innebærer Fylkesmodellen at de mister innflytelse på landsmøtet. Med dagens modell
har de en representant fra hvert av de 19 fylkene. I denne modellen reduseres antallet til 11. Sett i
forhold til delegatene på landsmøtet, utgjør studentene i dag omtrent 11 prosent. I Fylkesmodellen
reduseres deres andel på landsmøtet til rundt 7 prosent.

Forslag til nye regler til representasjon til landsmøtet
I Fylkesmodellen bør man vurdere om reglene for representasjon til landsmøtet skal endres. Et
forslag er at man øker antall delegater fra fylkene på landsmøtet fra tilnærmet lik 160 til tilnærmet lik
170 delegater, og at man øker minimum antall delegater fra hvert fylke til 10 og maks antall
delegater til 30.
Man kan også vurdere om NSF student skal ha to istedenfor én representant fra hvert fylke. Da vil de
utgjøre mellom 11-12 prosent av landsmøtet. Landsmøtet blir da sammenlagt bestående av rundt
193 delegater.
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I tabell 2 viser vi hvordan dette forslaget til regelendring vil slå ut. For å få flertall med disse reglene,
ligger det an til at man må ha 97 stemmer (se kolonnen «Delegater med min 10-regelen og maks 30regelen» i tabell 2). Dette kan man for eksempel få ved at de fem største fylkene stemmer likt, eller
ved at de åtte minste fylkene stemmer likt.

Tabell 2) Representasjon til landsmøtet med forslag til nye regler i Fylkesmodellen.
Medlems-grunnlag

NSF Agder
NSF Innland
NSF Møre og Romsdal
NSF Nordland
NSF Oslo
NSF Rogaland
NSF Troms og Finnmark
NSF Trøndelag
NSF Vestfold og Telemark
NSF Vestland
NSF Viken
Sum fra fylkene
NSF Student
Sum Landsmøtet

Delegater ut fra
medlemstall

6115
7669
5935
5148
14276
8049
5528
10815
8142
12838
19468
103983

10
13
10
8
23
13
9
18
13
21
32
170
22
192
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Delegater med min 10regelen og maks 30-regelen
10
13
10
10 (+2)
23
13
10 (+1)
18
13
21
30 (-2)
171
22
193

Fordeling av ansatte
Fordeling av ansatte i Fylkesmodellen gjøres ved å summere rådgiverne og konsulentene fra de
tidligere fylkene. Foruten om fordelingen av rådgivere har NSF 7,6 konsulentårsverk i fylkene. Seks av
disse årsverkene går inn i arbeidet med kurs- og konferansevirksomhet. Kurs- og
konferansekonsulentene er fordelt utover fem forskjellige kontorer, men fyller en funksjon for flere
fylker (inndelingen i Samarbeidsområder-modellen). De resterende konsulentårsverkene (1,6)
arbeider inn mot det enkelte fylkeskontor.
I dag er det 64,6 årsverk i lokalorganisasjonen til NSF og 19 frikjøpte politikere. I og med at antall
fylkeslederverv reduseres til 11 er det 8 frigjorte fylkeslederverv i Fylkesmodellen. Som nevnt, kan
disse eksempelvis brukes til å ansette 6 administrative ledere, 1 ekstra rådgiver og 1 politisk frikjøpt
nestleder i NSF Viken. Fordelingen av en ekstra rådgiver er ikke foretatt i tabellen under.
Vårt forslag til fordeling av administrative ledere viser vi under prinsippet «Fremtidig organisering av
NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ ledelse på lokalkontorene»
(se side 51).
Tabell 3) Fordeling av ansatte på kontorene i Fylkesmodellen5.

NSF Agder

Årsverk
rådgivere
4

Årsverk
konsulenter
0,2

Årsverk kurs og
konferansekonsulenter
2,4

Sum antall
årsverk
6,6

NSF Innland

4

0

0

4

NSF Møre og Romsdal

3

0

0

3

NSF Nordland

3

0,5

0,5

4

NSF Oslo

8

0,6

1,4
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NSF Rogaland

4

0

0

4

NSF Troms og Finnmark

5

0

0

5

NSF Trøndelag

6

0,3

0,7

7

NSF Vestfold og Telemark

4

0

0

4

NSF Vestland

7

0

1

8

NSF Viken

9

0

0

9

Sum

57

1,6

6

64,6

5

NSF Østfold og NSF Møre og Romsdal har i dag av ulike årsaker et årsverk ekstra rådgiver enn hva som
kommer frem her. Her har vi bare telt faste stillinger.
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Alternativ 2:

Fylkesmodell med delt Viken
12 geografisk inndelte områder

Om modellen
Alternativ 2 – Fylkesmodell med delt Viken består av 12 geografiske områder med et distriktsstyre og
et distriktskontor i hvert område6. Områdene er som følger:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

NSF Troms og Finnmark
NSF Trøndelag
NSF Vestland
NSF Agder
NSF Telemark og Vestfold
NSF Vest-Viken

NSF Øst-Viken
NSF Innlandet
NSF Nordland
NSF Møre og Romsdal
NSF Rogaland
NSF Oslo

Alternativet Fylkesmodell med delt Viken baserer seg på at man følger fylkesinndelingen fra 2020 (se
Fylkesmodellen), med det unntak at det største fylket i antall medlemmer (Viken), deles i en vestre og
en østre del etter Navs mal. I Navs inndeling består Vest-Viken av alle kommunene i Buskerud i tillegg
til Asker og Bærum kommune. Øst-Viken består av alle kommunene i Østfold og alle kommunene i
Akershus foruten om Asker og Bærum.
Hovedhensikten med denne modellen er å sørge at forskjellene i størrelse på områdene i NSF blir
mindre enn hva som er tilfellet med Fylkesmodellen. Det kreves 2/3 flertall på landsmøtet for å velge
Fylkesmodell med delt Viken.

Modellens avhengighet av andres organisering
Fylkesmodell med delt Viken avviker fra en ordinær fylkesinndeling ved at Viken deles i to. Med tanke
på utformingen av vedtektene kan man på den ene siden bestemme at NSF deles inn i 12 distrikter
og at eventuelle endringer i fylkesstrukturen ikke automatisk påvirker NSFs organisering. Denne
måten å utforme vedtektene på har sin styrke i at det er NSF selv som har styringen på
organiseringen sin, og påvirkes ikke av myndighetenes mer eller mindre velbegrunnede endringer. På
den andre siden kan man knytte denne modellen opp til den til enhver tid gjeldende
fylkesinndelingen, men hvor Viken er unntak og deles inn i Vest-Viken og Øst-Viken.

6

Antall kontorenheter kan variere fra dette.
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Fordeling av frigjorte fylkeslederverv
OU-prosessen handler ikke om en opp- eller nedbemanning av fylkesorganisasjonen, men hvordan vi
best mulig kan bruke de ressursene vi har i dag. Dette innebærer for eksempel at dersom
fylkeslederverv blir frigjort i en fremtidig modell (ved at to eller flere av nåværende fylker blir slått
sammen), skal ressursene beholdes i fylkesorganisasjonen. Frigjorte fylkeslederverv kan brukes til
frikjøp av politikere i den nye enheten, nye stillinger eller begge deler.
I dagens organisering (se Gjeldende modell) er det 19 frikjøpte fylkesledere. I Fylkesmodell med delt
Viken reduseres dette antallet til 12. Det innebærer at sju fylkeslederverv frigjøres. Disse kan
eksempelvis brukes til:
•
•

6 administrative ledere
1 ekstra rådgiver som blir fordelt til fylkene med utgangspunkt i fordelingsnøkkelen
forbundsstyret bestemte i prosjektet KOR FK.

Fordeling av medlemmene
Figur 1 viser fordelingen av medlemmene i NSF i de 12 forskjellige fylkene i Fylkesmodell med delt
Viken7 i absolutt antall. Figur 2 viser fordelingen av yrkesaktive medlemmer i prosent8.
NSF Oslo er det største fylket i antall medlemmer med 11 400 yrkesaktive medlemmer og 5 600
medlemmer med annet medlemskap. NSF Nordland er minst med rundt 4 000 yrkesaktive
medlemmer og 2000 medlemmer med annet medlemskap.
Som vi ser i figur 2, utgjør de yrkesaktive medlemmene fra de fire største fylkene (NSF Oslo, NSF
Vestland, NSF Øst-Viken, og NSF Trøndelag) til sammen 48 prosent av medlemsmassen, enten man
ser på alle medlemmer samlet eller bare yrkesaktive. Samme beregning for de fire minste fylkene
viser at de utgjør rundt 22 prosent av medlemsmassen.

7

Medlemstallet for de sammenslåtte fylkene får man ved å summere medlemmene i fylkene som er
sammenslått. Unntakene er NSF Trøndelag som overtar medlemmene i Rindal kommune (tidligere Møre og
Romsdal), Vest-Viken som består av alle medlemmene i Buskerud og medlemmene i Asker og Bærum
kommune og Øst-Viken som består av alle medlemmene i Østfold og alle kommunene i Akershus foruten om
Asker og Bærum kommune. NSF Øst-Viken overtar også medlemmene i Jevnaker og Lunner kommune (tidligere
Oppland).
8
For å se eksakt antall medlemmer i hvert område og hvor mange tillitsvalgte det er per frikjøpte politiker, se
henholdsvis vedlegg 1 og 2.
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Figur 1) Fordeling av medlemmene i Fylkesmodell med delt Viken i absolutt antall fordelt på
yrkesaktive medlemmer og andre medlemmer (andre medlemmer er pensjonister, studenter,
uføretrygdede medlemmer, medlemmer på arbeidsavklaringspenger mv.).
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Figur 2) Fordeling av yrkesaktive medlemmer i Fylkesmodell med delt Viken i prosent. Fordelingen vil
være tilnærmet det samme om man så på hele medlemsmassen.
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Fordeling av delegater til landsmøtet
Tabell 1 viser fordelingen av delegater til landsmøtet i Fylkesmodell med delt Viken med dagens
vedtekter for representasjon til landsmøtet. Grunnlaget for beregningen av delegater til landsmøtet
er alle medlemmene i området minus studentmedlemmer og medlemmer i utlandet. I følge NSFs
vedtekter skal antall delegater fra fylkene til enhver tid være tilnærmet 160. Videre heter det at
ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater – ingen flere enn 20. Studentene skal ha en representant
fra hvert fylke.

Tabell 1) Fordeling av delegater til landsmøtet i Fylkesmodell med delt Viken med gjeldende vedtekter.

NSF Agder

Medlemsgrunnlag
6115

Delegater ut fra
medlemstall
9

Delegater med maks 20-regelen
9

NSF Innland

7669

12

12

NSF Møre og Romsdal

5970

9

9

NSF Nordland

5148

8

8

NSF Oslo

14276

22

20 (-2)

NSF Rogaland

8049

12

12

NSF Troms og Finnmark

5528

9

9

NSF Trøndelag

10780

17

17

NSF Vest-Viken

7850

12

12

NSF Vestfold og Telemark

8142

13

13

NSF Vestland

12838

20

20

NSF Øst-Viken

11618

18

18

Sum fra distriktene

103983

160

158

NSF student

12

Sum landsmøtet

170

I tabellen over ser vi at dagens vedtekter i all hovedsak fungerer med Fylkesmodell med delt Viken. I
kolonnen som heter «Delegater ut fra medlemstall» ser vi at NSF Oslo ut fra sine medlemstall ligger an
til å få 22 delegater. På grunn av regelen om maks 20 delegater mister NSF Oslo to plasser (se kolonnen
som heter «Delegater med maks 20-regelen»). Dette gjør at antall delegater til landsmøtet fra fylkene
blir 158.
I dagens organisering (se Gjeldende modell) har NSF student en representant fra hvert av de 19 fylkene.
I denne modellen reduseres antallet til 12. Sett i forhold til delegatene på landsmøtet, utgjør
studentene i dag omtrent 11 prosent. I Fylkesmodell med delt Viken reduseres deres andel på
landsmøtet til rundt 7 prosent. Et alternativ kan være at NSF student får to delegater fra hvert distrikt,
slik at de totalt blir 24 delegater. En utfordring med denne løsningen er at de styrker sin innflytelse på
landsmøtet (og dermed svekker andre delegaters innflytelse), ettersom de da vil utgjøre rundt 13
prosent av delegatene.
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Fordeling av ansatte
I dag er det 64,6 årsverk i lokalorganisasjonen til NSF og 19 frikjøpte politikere. I og med at antall
politisk frikjøpte ledere reduseres til 12 er det 8 frigjorte fylkeslederverv i Fylkesmodell med delt
Viken. Som nevnt, kan et alternativ være at disse eksempelvis brukes til å ansette 6 administrative
ledere og 1 ekstra rådgiver. Fordelingen av en ekstra rådgiver er ikke foretatt i tabellen under.
Vårt forslag til fordeling av administrative ledere i denne modellen viser vi under prinsippet
«Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ
ledelse på lokalkontorene» (se side 51).

Tabell 2) Fordeling av ansatte på kontorene i Fylkesmodell med delt Viken.

NSF Agder

Årsverk
rådgivere
4

Årsverk
konsulenter
0,2

Årsverk kurs og
konferansekonsulenter
2,4

Sum antall
årsverk
6,6

NSF Innland

4

0

0

4

NSF Møre og Romsdal

3

0

0

3

NSF Nordland

3

0,5

0,5

4

NSF Oslo

8

0,6

1,4

10

NSF Rogaland

4

0

0

4

NSF Troms og Finnmark

5

0

0

5

NSF Trøndelag

6

0,3

0,7

7

NSF Vest-Viken

3

0

0

3

NSF Vestfold og Telemark

4

0

1

4

NSF Vestland

7

0

0

7

NSF Øst-Viken

6

Sum

57

6
1,6

15

6

64,6

Alternativ 3:

Samarbeidsområder-modellen
6 geografiske områder

Om modellen
Alternativ 3 – Samarbeidsområder-modellen består av 6 geografiske områder med politisk styre og et
samarbeidsområde-kontor i hvert område9. Områdene er som følger:

•
•
•
•
•
•

NSF Nord (Finnmark, Troms og Nordland).
NSF Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal).
NSF Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland).
NSF Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold).
NSF Øst (Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold).
NSF Oslo.

For å vedta denne modellen kreves det 2/3 flertall på landsmøtet.
Samarbeidsområder-modellen er allerede til stede og benyttes i dagens organisering (Gjeldende
modell) når det gjelder:
•
•
•
•

Tillitsvalgtopplæringen
Spesialisering av rådgivere når det gjelder stillingsvernsaker og yrkesskadesaker.
Tjenestene som kurs- og konferansekonsulentene leverer.
Deler av det politiske arbeidet (f.eks. påvirkning opp mot Helse-Nord, Helse-Midt og HelseVest).

Tjenestene og aktivitetene innen disse områdene skjer med andre ord ikke fylkesvis i dagens
organisering, men ut fra inndelingen i Samarbeidsområder-modellen.

Modellens avhengighet av andres organisering
Samarbeidsområder-modellen er ikke knyttet til andre organisasjoners organisering eller til regionale
grenser (f.eks. fylker), og organiseringen vil dermed ikke endres med mindre landsmøtet i NSF vedtar
en endring.

9

Antall kontorenheter kan variere fra dette.
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Fordeling av frigjorte fylkeslederverv
OU-prosessen handler ikke om en opp- eller nedbemanning av fylkesorganisasjonen, men hvordan vi
best mulig kan bruke de ressursene vi har i dag. Dette innebærer for eksempel at dersom
fylkeslederverv blir frigjort i en fremtidig modell (ved at to eller flere av nåværende fylker blir slått
sammen), skal ressursene beholdes i fylkesorganisasjonen. Frigjorte fylkeslederverv kan brukes til
frikjøp av politikere i den nye enheten, nye stillinger eller begge deler.
I dagens organisering (se Gjeldende modell) er det 19 frikjøpte fylkesledere. I Samarbeidsområdermodellen reduseres dette antallet til seks. Det innebærer at 13 fylkeslederverv frigjøres. Disse kan
eksempelvis brukes til:
•
•
•

6 frikjøpte nestledere
6 administrative ledere
1 ekstra rådgiver som blir fordelt til fylkene med utgangspunkt i fordelingsnøkkelen
forbundsstyret bestemte i prosjektet KOR FK.

Fordeling av medlemmene
Medlemstallet får man ved å summere antallet medlemmer i de fylkene som inngår i de ulike
samarbeidsområdene. Figur 1 viser fordelingen av medlemmene i NSF i de 6 forskjellige områdene i
Samarbeidsområder-modellen i absolutt antall. Figur 2 viser fordelingen av yrkesaktive medlemmer i
prosent. De tre største områdene NSF Vest, NSF Sør og NSF Øst. Disse er omtrent like store i antall
medlemmer10.
Figur 2 viser fordelingen av yrkesaktive medlemmer i prosent. De tre største samarbeidsområdene
utgjør rundt 60 prosent av medlemsmassen, mens de tre minste utgjør omtrent 40 prosent av
medlemsmassen.

10

For å se eksakt antall medlemmer i hvert område og hvor mange tillitsvalgte det er per frikjøpte politiker, se
henholdsvis vedlegg 1 og 2.
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Figur 1) Fordeling av medlemmene i Samarbeidsområder-modellen i absolutt antall fordelt på
yrkesaktive medlemmer og andre medlemmer (andre medlemmer er pensjonister, studenter,
uføretrygdede medlemmer, medlemmer på arbeidsavklaringspenger mv.).
18000
16000
Andre medlemmer

Yrkesaktive

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
NSF Nord

NSF Oslo

NSF Midt

NSF Sør

NSF Øst

NSF Vest

Figur 2) Fordeling av yrkesaktive medlemmer i Samarbeidsområder-modellen i prosent. Fordelingen
vil være tilnærmet det samme om man så på hele medlemsmassen.
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Fordeling av delegater til landsmøtet
Tabell 1 viser fordelingen av delegater til landsmøtet i Samarbeidsområder-modellen med gjeldende
vedtekter. Grunnlaget for beregningen av delegater til landsmøtet er alle medlemmene i området
minus studentmedlemmer og medlemmer i utlandet. Selv om NSF Vest har flere medlemmer enn
NSF Øst, har de en høyere andel studenter. Dette medfører at de har et lavere medlemsgrunnlag for
beregning av delegater til landsmøtet. I følge NSFs vedtekter skal antall delegater fra fylkene til
enhver tid være tilnærmet 160. Videre heter det at ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater – ingen
flere enn 20. Studentene har en representant fra hvert fylke.

Tabell 1) Fordeling av delegater til landsmøtet i Samarbeidsområder-modellen med gjeldende
vedtekter.

NSF Midt
NSF Nord
NSF Oslo
NSF Sør
NSF Vest
NSF Øst
Sum fra samarbeidsområdene
NSF student
Sum landsmøtet

Medlemsgrunnlag

Delegater ut fra
medlemstall

16750
10676
14276
20052
20887
21342
103983

26
16
22
31
32
33
160
6
166

Delegater med maks 20regelen
20 (-6)
16
20 (-2)
20 (-11)
20 (-12)
20 (-13)
116
6
122

I tabellen over ser vi at dagens vedtekter er vanskelig å oppfylle i Samarbeidsområder-modellen. Dette
kommer av at alle samarbeidsområdene foruten om NSF Nord har et medlemstall som tilsier at de skal
ha flere enn 20 delegater. Om regelen med maks 20 delegater videreføres, oppfyller man ikke regelen
om at antall delegater fra fylkene skal være tilnærmet 160, ettersom antallet blir redusert til 116.
For NSF student innebærer Samarbeidsområder-modellen at de mister innflytelse på landsmøtet om
man viderefører prinsippet med én studentrepresentant fra hvert område, slik som i dag. Med dagens
modell har de en representant fra hvert av de 19 fylkene. I denne modellen reduseres antallet til 6.
Sett i forhold til delegatene på landsmøtet, utgjør studentene i dag omtrent 11 prosent. I
Samarbeidsområder-modellen reduseres deres andel på landsmøtet til i underkant av 4 prosent.

Forslag til nye regler til representasjon til landsmøtet
Reglene for representasjon til landsmøtet bør vurderes for å tilpasses Samarbeidsområder-modellen.
Et forslag er at antall delegater fra samarbeidsområdene holdes på samme nivå som i dagens
vedtekter (160 stk.), men at minimum antall delegater til 20 og maksimum antall delegater settes til
30. Man kan også vurdere om NSF student bør få flere delegater fra hvert område. Et forslag kan
være at NSF student får tre delegater fra hvert samarbeidsområde. Da vil de utgjøre rundt 10 prosent
av landsmøtet. Antall delegater på landsmøtet blir da tilnærmet lik 176 delegater. Sammensetningen
av landsmøtet basert på disse reglene er vist i tabell 2.
For å ha flertall i landsmøtet med de nye reglene trenger man minst 89 stemmer. De tre største
samarbeidsområdene vil da ha flertall om de går sammen og stemmer likt (de har 90 stemmer til
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sammen). Disse tre områdene utgjør nesten 60 prosent av medlemmene i NSF. For alle andre måter
å oppnå flertall i landsmøtet på er det tilstrekkelig og nødvendig at fire områder går sammen om å
stemme likt.

Tabell 2) Representasjon til landsmøtet med forslag til nye regler i Samarbeidsområder-modellen.

NSF Midt
NSF Nord
NSF Oslo
NSF Sør
NSF Vest
NSF Øst
Sum fra
samarbeidsområdene
NSF student
Sum Landsmøtet

Medlemsgrunnlag
16750
10676
14276
20052
20887
21342

Delegater ut fra medlemstall
26
16
22
31
32
33
160

Delegater med minimum 20regelen og maksimum 30- regelen
26
20 (+4)
22
30 (-1)
30 (-2)
30 (-3)
158

18

18
176

Fordeling av ansatte
I dag er det 64,6 årsverk i lokalorganisasjonen til NSF og 19 frikjøpte politikere. I og med at antall
fylkeslederverv reduseres til 6 politisk frikjøpte ledere i Samarbeidsområder-modellen, er det 13
frigjorte fylkeslederverv. Som nevnt, kan et forslag være at disse eksempelvis brukes til å ansette 6
administrative ledere, frikjøpe en politisk nestleder i hvert samarbeidsområde og 1 ekstra rådgiver
som fordeles etter en fast nøkkel. Fordelingen av en ekstra rådgiver er ikke foretatt i tabellen under.
Vårt forslag til fordeling av administrative ledere i denne modellen viser vi under prinsippet
«Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ
ledelse på lokalkontorene» (se side 51), men det vil da være en administrativ leder for hvert
samarbeidsområde.

Tabell 3) Fordeling av ansatte på kontorene i Samarbeidsområder-modellen.

NSF Midt
NSF Nord
NSF Oslo
NSF Sør
NSF Vest
NSF Øst
Sum

Årsverk
rådgivere
9
8
8
11
11
9
57

Årsverk
konsulenter
0,3
0,5
0,6
0,2
0
0
1,6

Årsverk kurs og
Sum antall årsverk
konferansekonsulenter
0,7
10
0,5
9
1,4
10
2,4
13,6
1
12
0
9
6
64,6
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Alternativ 4:

Gjeldende modell
19 geografisk inndelte distrikter

Om modellen
Alternativ 4 - Gjeldende modell består av 19 geografiske områder med politisk distriktsstyre og et
distriktskontor i hvert område. Områdene er som følger:

•
•
•
•
•
•

NSF Troms
NSF Finnmark
NSF Nord-Trøndelag
NSF Sør-Trøndelag
NSF Sogn og
Fjordane
NSF Hordaland

•
•
•
•
•
•
•

NSF Vest-Agder
NSF Aust-Agder
NSF Telemark
NSF Vestfold
NSF Østfold
NSF Buskerud
NSF Akershus

•
•
•
•
•
•

NSF Oppland
NSF Hedmark
NSF Nordland
NSF Møre og Romsdal
NSF Rogaland
NSF Oslo

Denne organiseringen følger fylkesinndelingen som var gjeldende i Norge fra 1972 til 2017. NSF
startet arbeidet med å organisere seg etter denne inndelingen på begynnelsen av 80-tallet, og
fullførte den på begynnelsen av 90-tallet.
For å vedta denne modellen kreves det 2/3 flertall på landsmøtet.

Modellens avhengighet av andres organisering
Modellen er opprinnelig basert på at NSF til enhver tid følger de gjeldende fylkesgrensene. Om NSF
viderefører denne modellen, må fylkesinndelingen som var gjeldende 2017 vedtektsfestes som egne
geografiske områder som da vil være upåvirket av endringer av fylkesstrukturen. I og med at disse
områdene da vil være på et nivå under fylkene, kan man eksempelvis kalle dem for distrikter.
Et spørsmål man må avgjøre i gjeldende modell er hvordan man skal forholde seg til
kommunesammenslåinger som skjer på tvers av fylkesgrensene (2017-grensene), eller kommuner
som skifter fylkestilhørighet. Dette gjelder for eksempel nye Asker kommune som er en
sammenslåing mellom kommuner fra Akershus (Asker) og Buskerud (Hurum og Røyken), og AurskogHøland kommune som er en sammenslåing mellom en kommune i Akershus (Aurskog-Høland) og en i
Østfold (Rømskog). Videre vil flere kommuner bytte fylke. Jevnaker og Lunner skal gå fra å være en
del av Oppland til å ligge under Viken, og Rindal kommune i Møre og Romsdal flyttes til Trøndelag.
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Dersom NSF viderefører Gjeldende organisering, må man også avgjøre hvilket NSF-distrikt disse skal
tilhøre.

Fordeling av frigjorte fylkeslederverv
Det er ingen frigjorte fylkeslederverv i denne modellen.

Fordeling av medlemmene
Figur 1 viser fordelingen av medlemmene i NSF i de 19 forskjellige distriktene i Gjeldende modell i
absolutt antall, og figur 2 viser yrkesaktive medlemmer fordelt etter prosent for det enkelte distrikt.
NSF Oslo skiller seg ut som det største distriktet med 17 000 medlemmer (hvorav 11 400
yrkesaktive). Det er over 40 prosent flere medlemmer enn det nest største distriktet, NSF Hordaland.
De fem største av de 19 distriktene utgjør 47 prosent av NSFs medlemsmasse (NSF Oslo, NSF
Hordaland, NSF Rogaland, NSF Sør Trøndelag og NSF Akershus), mens de fem minste distriktene
utgjør 13 prosent av medlemsmassen (NSF Finnmark, NSF Telemark, NSF Aust-Agder, NSF Sogn og
Fjordane og NSF Nord-Trøndelag) 11.

11

For å se eksakt antall medlemmer i hvert område og hvor mange tillitsvalgte det er per frikjøpte politiker, se
henholdsvis vedlegg 1 og 2.
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Figur 1) Fordeling av medlemmene i Gjeldende modell i absolutt antall fordelt på yrkesaktive
medlemmer og andre medlemmer (andre medlemmer er pensjonister, studenter, uføretrygdede
medlemmer, medlemmer på arbeidsavklaringspenger mv.).
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Figur 2) Fordeling av yrkesaktive medlemmer i Gjeldende modell i prosent. Fordelingen vil være
tilnærmet det samme om man så på hele medlemsmassen.
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Fordeling av delegater til landsmøtet
Grunnlaget for beregningen av delegater til landsmøtet er alle medlemmene i området minus
studentmedlemmer og medlemmer i utlandet. Dette kan gjøre at distrikter som har flere
medlemmer totalt sett, har færre delegater til landsmøtet. I følge NSFs vedtekter skal antall
delegater fra fylkene til enhver tid være tilnærmet 160. Videre heter det at ingen fylker skal ha færre
enn 5 delegater – ingen flere enn 20. Studentene har en representant fra hvert fylke.

Tabell 1) Fordeling av delegater til landsmøtet i Gjeldende modell med gjeldende vedtekter.

NSF Akershus
NSF Aust-Agder
NSF Buskerud
NSF Finnmark
NSF Hedmark
NSF Hordaland
NSF Møre og Romsdal
NSF Nord-Trøndelag
NSF Nordland
NSF Oppland
NSF Oslo
NSF Rogaland
NSF Sogn og Fjordane
NSF Sør-Trøndelag
NSF Telemark
NSF Troms
NSF Vest-Agder
NSF Vestfold
NSF Østfold
Sum fra distriktene
NSF student
Sum til landsmøtet

Medlemsgrunnlag
8378
2291
5795
1473
3957
10563
5970
3372
5148
3833
14276
8049
2275
7408
3547
4055
3824
4595
5174
103983

Delegater ut fra
medlems-tall
13
4
9
2
6
16
9
5
8
6
22
12
4
11
5
6
6
7
8
160
19
179

Delegater med
maks 20-regelen og min. 5-regelen
13
5 (+1)
9
5 (+3)
6
16
9
5
8
6
20 (-2)
12
5 (+1)
11
5
6
6
7
8
163
19
182

Regelen om at ingen delegasjoner skal være færre en fem og ingen skal være over 20, gjør at antall
medlemmer bak hver delegat varierer mellom noen av distriktene. NSF Aust-Agder, NSF Finnmark og
NSF Sogn og Fjordane får henholdsvis 1, 3 og 1 ekstra delegat til landsmøtet slik at de har minimum
fem delegater. Denne ordningen gjør at det er færre medlemmer bak hver delegat i disse distriktene.
NSF Oslo blir rammet på motsatt måte. De mister to delegater fordi man har et tak på 20 delegater
fra hver delegasjon.
Om man ser på forholdet mellom antall medlemmer bak hver delegat i distriktene hvor det er
færrest (NSF Finnmark) og hvor det er flest (NSF Oslo) er tallet på 2,5. Det vil si at stemmen til et
medlem i NSF Finnmark veier 2,5 ganger mer enn stemmen til et medlem i Oslo med tanke på
representasjon i landsmøtet.
Med dagens ordning krever det at flere delegasjoner må gå sammen for å få flertall for et vedtak.
Med 182 stemmeberettigede når man tar med NSF student, har man flertall med 92 stemmer.
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Fordeling av ansatte
I dag er det 64,6 årsverk i lokalorganisasjonen til NSF og 19 frikjøpte politikere. I tabellen til høyre ser
vi fordelingen av rådgivere på kontorene i Gjeldende modell. Kontorstørrelsen i antall rådgivere
varierer fra 2-8. I gjennomsnitt er det 3 rådgivere på hvert kontor og det vanligste antall ansatte er 2
rådgivere på hvert kontor (10 av 19 kontorer).
Tabell 2) Fordeling av ansatte på kontorene i Gjeldende modell.

NSF Akershus
NSF Aust-Agder
NSF Buskerud
NSF Finnmark
NSF Hedmark
NSF Hordaland
NSF Møre og Romsdal
NSF Nordland
NSF Nord-Trøndelag
NSF Oppland
NSF Oslo
NSF Rogaland
NSF Sogn og Fjordane
NSF Sør-Trøndelag
NSF Telemark
NSF Troms
NSF Vest-Agder
NSF Vestfold
NSF Østfold
Sum

Årsverk
rådgivere
4
2
3
2
2
5
3
3
2
2
8
4
2
4
2
3
2
2
2
57

Årsverk
konsulenter

Årsverk kurs og
konferansekonsulenter

0,5

0,5

0,6

1,4

0,3

1
0,7

0,2

2,4

1,6

6
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Sum antall
årsverk
4
2
3
2
2
5
3
4
2
2
10
4
3
5
2
3
4,6
2
2
64,6

Alternativ 5:

Regionale helseforetaks-modellen
4 geografisk inndelte regioner

Om modellen
Alternativ 5 - Regionale helseforetaks-modellen består av 4 geografiske områder med politisk
regionstyre og et regionskontor i hvert område. Områdene er som følger:
•
•
•
•

NSF Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
NSF Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal)
NSF Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland)
NSF Sør-Øst (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold,
Oppland og Hedmark).

For å vedta denne modellen kreves det 2/3 flertall på landsmøtet.

Modellens avhengighet av andres organisering
Regionale helseforetaks-modellen baserer seg på at NSFs lokale organisering følger den til enhver tid
gjeldende inndelingen av regionale helseforetak. Om inndelingen av regionale helseforetak endres
(f.eks. ved sammenslåing eller at de deles) vil NSFs organisering følge denne fortløpende.
Medlemsgrunnlaget for den enkelte regionen vil også endres dersom opptaksområdene til de
regionale helseforetakene endres.
Da de regionale helseforetakene overtok ansvaret for sykehusene fra fylkene, ble de inndelt i fem
regionale helseforetak (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest, Helse Sør og Helse Øst). I 2007 ble Helse
Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst og fra da av har de vært fire helseforetak.
Tidligere har flere av de store partiene på Stortinget vært kritiske til eierstrukturen i sykehusene og
ønsket å legge ned de regionale helseforetakene. Kvinnslands-utvalget sluttførte en NOU om
organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten i 2016. Utvalget rådet å
videreføre helseregionene. I etterkant har få politiske partier uttrykt ønske om en annen form for
organisering.
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Fordeling av frigjorte fylkeslederverv
OU-prosessen handler ikke om en opp- eller nedbemanning av fylkesorganisasjonen, men hvordan vi
best mulig kan bruke de ressursene vi har i dag. Dette innebærer for eksempel at dersom
fylkeslederverv blir frigjort i en fremtidig modell (ved at to eller flere av nåværende fylker blir slått
sammen), skal ressursene beholdes i fylkesorganisasjonen. Frigjorte fylkeslederverv kan brukes til
frikjøp av politikere i den nye enheten, nye stillinger eller begge deler.
I dagens organisering (se Gjeldende modell) er det 19 frikjøpte fylkesledere. I Regionale
Helseforetaks-modellen reduseres antall politiske lederverv til fire. Det innebærer at man frigjør 15
fylkeslederverv. I Regionale helseforetaks-modellen kan disse eksempelvis brukes til:
•
•
•
•

4 frikjøp av nestlederne i hver region
4 frikjøp av 2. nestleder i hver region
4 ansettelser av administrativ leder (en i hver region)
3 rådgivere som blir fordelt til fylkene med utgangspunkt i fordelingsnøkkelen
forbundsstyret bestemte i prosjektet KOR FK.

Fordeling av medlemmene
Figuren under viser fordelingen av medlemmene i NSF i de forskjellige områdene i Regionale
helseforetaks-modellen. Medlemstallet for de ulike regionene får man ved å summere medlemmene
i fylkene som inngår i hver region12.
NSF Sør-Øst er den største regionen i antall medlemmer med cirka 42 700 yrkesaktive medlemmer og
20 000 medlemmer med annet medlemskap. NSF Nord er den minste regionen med rundt 8 300
yrkesaktive medlemmer og 4 000 medlemmer med annet medlemskap.
I andel av medlemsmassen utgjør NSF Sør-Øst 53 prosent av medlemsmassen, NSF Vest 20 prosent,
NSF Midt 16 prosent og NSF Nord 11 prosent.

12

For å se eksakt antall medlemmer i hvert område og hvor mange tillitsvalgte det er per frikjøpte politiker, se
henholdsvis vedlegg 1 og 2.
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Figur 1) Fordeling av medlemmene i Regionale helseforetaks-modellen i absolutt antall fordelt på
yrkesaktive medlemmer og andre medlemmer (andre medlemmer er pensjonister, studenter,
uføretrygdede medlemmer, medlemmer på arbeidsavklaringspenger mv.).
45000
40000

Andre medlemmer
35000

Yrkesaktive
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
NSF Nord

NSF Midt

NSF Vest

NSF Sør-Øst

Figur 2) Fordeling av yrkesaktive medlemmer i Regionale helseforetaks-modellen i prosent.
Fordelingen vil være tilnærmet det samme om man så på hele medlemsmassen.

16,4 %

20,3 %

10,4 %

53,0 %

NSF Midt

NSF Nord

NSF Sør-Øst
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NSF Vest

Fordeling av delegater til landsmøtet
Tabell 1 viser fordelingen av delegater til landsmøtet i Regionale helseforetaks-modellen. Grunnlaget
for beregningen av delegater til landsmøtet er alle medlemmene i området minus
studentmedlemmer og medlemmer i utlandet. I følge NSFs vedtekter skal antall delegater fra fylkene
til enhver tid være tilnærmet 160. Videre heter det at ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater –
ingen flere enn 20. Studentene har en representant fra hvert fylke.

Tabell 1) Fordeling av delegater til landsmøtet i Regionale helseforetaks-modellen med gjeldende
vedtekter.
Medlemsgrunnlag

Delegater ut fra medlemstall

Delegater med maks 20-regelen

NSF Midt

16750

26

NSF Nord

10676

16

16

NSF Sør-Øst

55670

86

20 (-66)

NSF Vest

20887

32

20 (-12)

Sum regioner

103983

160

76

4

4

164

80

NSF Student
Sum landsmøtet

20 (-6)

I tabellen over ser vi at dagens vedtekter er vanskelig å oppfylle i Regionale helseforetaks-modell. Dette
kommer av at alle samarbeidsområdene foruten om NSF Nord har et medlemstall som tilsier at de skal
ha flere enn 20 delegater (se kolonnen som heter «Delegater med maks 20-regelen»). Om regelen med
maks 20 delegater videreføres, oppfyller man ikke regelen om at antall delegater fra fylkene skal være
tilnærmet 160, ettersom antallet blir redusert til 76.
For NSF student innebærer Regionale helseforetaks-modellen reduseres antall studenter på
landsmøtet til 4. Sett i forhold til delegatene på landsmøtet, utgjør studentene i dag omtrent 11
prosent. Reduksjonen til fire representanter innebærer at de utgjør rundt 5 prosent av landsmøtet i
Regionale helseforetaks-modellen.

Forslag til nye regler for representasjon på landsmøtet
Som en løsning på representasjon til landsmøtet kan et forslag være at minimum antall delegater
settes til 20 og at maksimum antall delegater er halvparten av landsmøtet. Med tanke på NSF
student kan man vurdere om de skal ha fire representanter fra hver region. Tabell 2 viser fordelingen
til landsmøtet med disse reglene.
Om man summerer antall delegater fra regionene i denne modellen (158) med antall studenter (16),
blir landsmøtet bestående av 174 delegater. Reglene med minimum 20-delegater og maksimum
halvparten av delegatene fra regionene, gjør at NSF Nord får fire ekstra delegater, mens NSF Sør-Øst
mister 6 delegater. Disse reglene fører til variasjon med tanke på hvor mange medlemmer det er bak
hver delegat. I NSF Nord er det 534 medlemmer bak hver delegat, mens det i NSF Sør-Øst er 696
medlemmer bak hver delegat. NSF Sør-Øst har med andre ord 30 prosent flere medlemmer bak hver
delegat, enn NSF Nord.
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For å få flertall i denne modellen kreves det 88 stemmer. Hvis alle delegatene i NSF Sør-Øst stemmer
likt, behøver de da åtte stemmer for å ha rent flertall på landsmøtet. Samtidig er det ikke tilstrekkelig
for de tre resterende regionene å stemme likt for å ha flertall.

Tabell 2) Representasjon til landsmøtet med forslag til nye regler i Regionale helseforetaks-modellen.
Medlemsgrunnlag

Delegater ut fra medlemstall

Minimum 20-regel og maks
halvparten av delegater fra
regionene
26

NSF Midt

16750

26

NSF Nord

10676

16

20 (+4)

NSF Sør-Øst

55670

86

80 (-6)

NSF Vest

20887

32

32

Sum regioner

103983

160

158

NSF Student

16

Sum landsmøte

174

Fordeling av ansatte
I dag er det 64,6 årsverk i lokalorganisasjonen til NSF og 19 frikjøpte politikere. I og med at antall
politisk frikjøpte ledere reduseres til 4 er det 15 frigjorte fylkeslederverv i Regionale helseforetaksmodellen. Som nevnt, kan disse eksempelvis brukes til:
•
•
•
•

4 frikjøp av nestlederne i hver region
4 administrativ leder i hver region
4 ansettelser av rådgiver innen f.eks. kommunikasjon, juss eller politikk i hver region.
3 rådgivere som blir fordelt til fylkene med utgangspunkt i fordelingsnøkkelen
forbundsstyret bestemte i prosjektet KOR FK. Fordelingen de ekstra rådgiverne er ikke
foretatt i tabellen under.

Vårt forslag til fordeling av administrative ledere i denne modellen viser vi under prinsippet
«Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ
ledelse på lokalkontorene» (se side 51).
Tabell 3) Fordeling av ansatte på kontorene i Regionale helseforetaks-modellen
Årsverk
rådgivere
NSF Midt
10
NSF Nord
8
NSF Sør-Øst
30
NSF Vest
12
Sum
57

Årsverk
konsulenter
0,3
0,5
0,8
0
1,6

Årsverk kurs og
konferansekonsulenter
0,7
0,5
3,8
1
6

Sum antall årsverk
11
9
34,6
13
64,6

Vårt forslag til fordeling av administrative ledere viser vi under prinsippet «Fremtidig organisering av
NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ ledelse på lokalkontorene»
(se side 51).
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Ivaretakelse av prinsipper for fremtidig
organisering i modellene
Mellom 30. juni og 10. september hadde styringsgruppen prinsipper for fremtidig organisering av
NSF ute på høring i organisasjonen. Hensikten var å sette ord på viktige behov som fremtidig
organisering av NSF bør ivareta i ulike modeller. Etter høringsrunden valgte styringsgruppen å
videreføre seks av prinsippene. I det følgende forsøker vi å peke på styrker, svakheter, muligheter og
trusler knyttet til det enkelte prinsipp for de ulike modellene.
Innledningsvis til hvert prinsipp beskriver vi noen av de viktige tilbakemeldingene fra
høringsinstansene. Denne beskrivelsen er ikke ment å være uttømmende for de innspillene vi fikk i
høringsrunden, men er et forsøk på å peke på noen dilemmaer og avveininger knyttet til det enkelte
prinsipp.

1. Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for best mulig
politisk påvirkning mot viktige beslutningstakere
Beskrivelse av prinsippet
Et viktig mål for NSF er å ha en organisering som sikrer at vi har best mulig politisk påvirkning på
virksomheter og beslutningstakere som er viktige for våre medlemmer. Våre samarbeidspartnere og
beslutningstakere som vi ønsker å påvirke, endrer organisering med jevne mellomrom. Fremtidig
organisering av NSF må være tilstrekkelig robust og tilpasningsdyktig, slik at vi ikke er prisgitt andres
organisering for å sikre oss politisk gjennomslag. Den samlede styrken i NSFs påvirkningsarbeid og
evne til gjennomslag forutsetter kraft og tilstedeværelse i alle ledd og på alle nivå. Vår styrke vil også
være avhengig av en organisering som ivaretar god kommunikasjon i hele organisasjonen. I dette
arbeidet er hovedtillitsvalgte sentrale som ifølge NSFs retningslinjer skal ha kontakt med og påvirke
politiske og administrative beslutningstakere som er relevante for virksomheten.

Tilbakemeldinger på prinsippet i høringsrunde
I høringen om prinsipper for fremtidig organisering kom det flere innspill på dette prinsippet. Noen
høringsinstanser mente det var vanskelig å se hvordan NSF bør organisere seg for å ivareta best
mulig politisk påvirkning. Hovedårsaken til dette er at det er mange aktører NSF ønsker å påvirke,
men vanskelig å prioritere hvem som er viktigst. NSF Nord-Trøndelag skriver eksempelvis «Hvem er
viktige beslutningstakere? Hvem skal vi organisere oss opp mot? HF? Universitet? Kommunene med
rådmenn?». NSF Oslo peker på noe av det samme når de skriver at «Det er en utfordring at det er
mange aktuelle nettverk og at de er veldig forskjellig organisert. Fylkesstyret ser ikke at det er noen
bestemte strukturer hos våre samarbeidspartnere som skal ha avgjørende betydning for hvordan NSF
organiserer seg. Det er viktig at fremtidig organisering ivaretar muligheten for påvirkning og
innflytelse på saker som er viktige for NSF på alle nivåer». Andre høringsinstanser var tydeligere på
hvem som var viktigst. NSF Buskerud skriver at «Vi vil understreke at det viktigste er at NSF er
organisert med nærhet til kommunene, fordi det er der helse- og sykepleietjenesten skal bygges ut».
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Ivaretakelse av fagpolitisk arbeid
I høringen om prinsippene ga noen høringsinstanser uttrykk for at de savnet en beskrivelse av
faggruppenes rolle i det politiske påvirkningsarbeidet. Sentralt fagforum skriver at: «Lokale
faggrupper er helt avhengig av lokalt engasjement som møter, fagkafeer, konferanser og
lignende. Ved regionale inndelinger må man risikovurdere lokalgruppenes rolle og funksjon, samt
foreslå eventuelt andre organisasjonsformer som sikrer lokal aktivitet. Per i dag bidrar lokal aktivitet
til medlemmers følelse av samhold og påvirkning i fagmiljøet, som igjen er viktige drivere for
faggruppearbeidet».

Bruk av frigjorte fylkeslederverv til administrative lederstillinger
I flere modeller kan et alternativ være å bruke frigjorte fylkeslederverv til administrative
lederstillinger og rådgiverstillinger. Avhengig av hvor mye tid fylkeslederne bruker på administrativt
arbeid i dagens modell (Gjeldende modell), kan dette bety mer eller mindre tid til politisk arbeid. I
Samarbeidsområder-modellen erstattes eksempelvis det administrative arbeidet som i dag gjøres av
19 lokallederne med seks administrative stillinger, og man står igjen med 12 frikjøpte politikere
(leder og nestleder for hvert område). Uansett om dette skulle innebære mer tid til politikk,
innebærer det altså en reduksjon i antall frikjøpte politikere i NSF.

Lokalstyrets politiske rolle
Alle modellene tar utgangspunkt i en geografisk inndeling av NSF. Fra Regionale helseforetaksmodellen som tar utgangspunkt i fire områder, går det trappevis opp til 6 områder
(Samarbeidsområder-modellen), 11 områder (Fylkesmodellen), 12 områder (Fylkesmodell med delt
Viken) og 19 områder (Gjeldende organisering).
Politisk sett handler inndelingen i de ulike modellene om hva rollen til lokalstyrene og lokalleder i NSF
skal være. I organiseringen av lokalstyrene er en viktig avveining om man skal tilstrebe å organisere
seg på et høyere eller likt nivå som aktørene man ønsker å påvirke, eller om man mener det er mer
hensiktsmessig å organisere seg på et lavere nivå.
Hvis man organiserer seg på et høyere eller likt nivå som en aktør man ønsker å påvirke, innebærer
det at hvert lokalstyre kan utforme egen politikk og strategi overfor denne aktøren (forutsatt at den
er i tråd med Landsmøtets og Forbundsstyrets føringer). Eksempelvis vil hvert lokalstyre i
Fylkesmodellen kunne fatte vedtak opp mot sitt fylke. I Regionale helseforetaksmodellen vil hvert
lokalstyre kunne gjøre det samme opp mot det enkelte regionale helseforetak. Selv om NSF ikke har
direkte tilgang til beslutningstakere i flere av disse institusjonene, og i mange tilfeller må jobbe
gjennom tillitsvalgte i det politiske påvirkningsarbeidet, kan en organisering som minsker behovet
koordinering gjøre arbeidet mer målrettet og åpne opp for nye muligheter til politisk påvirkning.
I de tilfeller hvor man organiserer seg på et lavere nivå enn aktøren man ønsker å påvirke, vil
lokalstyrets vedtak og politikk måtte samkjøres med de andre lokalstyrene som også faller inn under
det samme området. Eksempelvis vil NSF Sør, NSF Øst og NSF Oslo i Samarbeidsområder-modellen
måtte koordinere sine vedtak og politikk overfor Helse Sør-Øst. Innenfor universitets- og
høgskolesektoren må eksempelvis NSF Trøndelag, NSF Møre og Romsdal og NSF Innland koordinere
sin påvirkning opp mot NTNU i Fylkesmodellen. I Gjeldende modell må eksempelvis Aust- og VestAgder koordinere sin politikk overfor Sørlandet sykehus HF.
En grunn til å organisere seg på et lavere nivå er at det blir færre aktører i hvert område. For
eksempel blir det i gjennomsnitt færre kommuner per område i Gjeldende modell (men variasjon:
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f.eks. Nordland 44 kommuner og Vestfold 6 kommuner), og et til to helseforetak i hvert område. Det
blir også færre tillitsvalgte å følge opp innad i hvert område.
Prinsippet om at NSF skal tilrettelegge for best mulig politisk påvirkning mot viktige beslutningstakere
handler om hvilken rolle og mandat vi ønsker at lokalstyrene og lokallederen(e) skal ha. På hvilket
nivå, og overfor hvilke aktører, skal de kunne vedta og påvirke politisk? Og hvilke modeller ruster NSF
best for å møte fremtidige endringer i organiseringen hos aktører som vi ønsker å påvirke? De ulike
modellene gir forskjellige svar på disse spørsmålene.

Fylkesmodellen
Styrker
•

Organiseringen ut fra fylker sammenfaller
med organiseringen til:
o Fylkesmannsembetene
o De politiske partiene
o Utdanningsforbundet

•

Antall kommuner per lokalområde blir
likere fordelt mellom de ulike fylkene enn
hva som er tilfellet i f.eks. Gjeldende
organisering.

•

Administrativ leder og større kontorer gir
mulighet til å styrke det politiske arbeidet
og kan gjøre vervet som politisk leder mer
attraktivt.

•

Politisk sett er dette den organiseringen
som er mest lik den NSF har i dag, det kan
gjøre en eventuell overgang lettere.

Svakheter
•

Utfordring med at de regionale
helseforetakene og noen av de lokale
helseforetakene, samt universitet og
høgskoler krysser fylkesgrensene. Det kan
kompliserer det politiske påvirkningsarbeidet
opp mot beslutningstakere og tillitsvalgte i
disse virksomhetene.

•

Relativt stor forskjell på antall kommuner og
dermed HTV-er i de ulike fylkene, noe som
kan gi forskjeller i fylkesleders muligheter til
oppfølging av de politiske beslutningstakerne
på kommunenivå og til oppfølging/støtte til
HTV-ene i kommunene med tanke på politisk
påvirkning.

•

I Gjeldende modell har NSF 19 frikjøpte
politikere. I Fylkesmodellen reduseres dette til
11 ifølge vårt forslag. Selv om tiden til politikk
kanskje ikke reduseres ettersom lederne
slipper det administrative ansvaret, er det en
betydelig reduksjon i antall frikjøpte politikere
i NSF.

Muligheter
•

Modellen gjør det mulig drive et lokalt
påvirkningsarbeid opp mot de politiske
partiene ettersom de partipolitiske
programmene også utvikles på fylkesnivå i
det enkelte parti.

•

Samme organisering som
Utdanningsforbundet, noe som kan legge
til rette for politisk samarbeid lokalt der
det er hensiktsmessig å samarbeide for
sterkere gjennomslag

Trusler
•

Oppgaver innen helse er så og si fraværende i
fylkeskommunene, og lite tyder på at det
kommer til å endre seg med det første. Å
knytte organisasjonen til fylker kan derfor
innebære en risiko med tanke på NSFs
lokalstyrenes mulighet til å påvirke politisk.

•

I og med at noen lokallag har betydelig flere
medlemmer og tillitsvalgte enn andre, kan
det internt i NSF oppstå skjevheter i hvor mye
makt det enkelte NSF-fylke har internt i
organisasjonen (f.eks. NSF Viken og NSF
Troms-Finnmark).
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•

•

Med 11 enheter og der flere er større enn
i dag, åpner det mulighet for å gjøre om
noen av dagens fylkeslederverv til
administrative ledere som da kan frigjøre
fylkeslederne for personal- og
driftsoppgaver til fordel for mer politisk
arbeid.

•

NSF binder seg opp til en organisering som
mange politikere og innbyggere er kritiske til.
Et spørsmål er derfor om den nye
fylkesinndelingen vil være varig, eller om vi
vil se nye endringer om få år.

•

Dersom Fylkesmodellen medfører en
reduksjon i antall kontorenheter vil dette
redusere mulighetene til å bruke dem som
møteplasser (f.eks. medlemsmøter,
faggruppemøter og fagkvelder). En reduksjon
i antall kontorenheter kan også redusere
muligheten til å dra ut på medlemsmøter.
Dette kan også gå utover arbeidet med å
verve nye medlemmer i NSF, spesielt i den
grad dette arbeidet er avhengig av kontorer i
nærheten av campus for å drive god og
effektiv verving.

Færre politiske ledere, men hvor hver av
dem har mer myndighet enn i Gjeldende
modell, kan gi hvert område større
påvirkning på NSFs interne
politikkutvikling.

Fylkesmodell med delt Viken
Samme som i Fylkesmodellen, men én svakhet er NSF Øst-Viken og NSF Vest-Viken må koordinere
noe av det politiske arbeidet (f.eks. opp mot fylkesbenkene på Stortinget) og en styrke er at antall
frikjøpte politikere er 12. (og ikke 11 som i Fylkesmodellen).

Samarbeidsområder-modellen
•

•

•

•

Styrker
Organiseringen sammenfaller med
helseregionene (foruten om Helse Sør-Øst) og
helseforetakene, og få høgskoler og universitet
går på tvers av grensene. Det gir det større
mulighet til å engasjere seg i politikk på ulike
nivåer og arenaer.
Ved å representere alle medlemmene innen en
region, har hvert samarbeidsområde større
politisk tyngde.

•

•

Med to frikjøpte politikere i hvert område har
man mulighet til å styrke det politiske arbeidet
og fordele politikkområder. Man blir også mindre
sårbar og kan unngå samtidskonflikter.
•

Svakheter
Høgskoler og universitet overskrider
lokalområdene i Samarbeidsområdermodellen. Selv om dette skjer i
betydelig mindre grad enn f.eks.
Fylkesmodellen, kan det fortsatt være
utfordrende å ivareta disse
virksomhetene godt nok.
I spørsmål som angår fylket Viken må
to lokalområder koordinere det
politiske arbeidet. Grunnen er at dette
fylket blir delt mellom NSF Sør og NSF
Øst i Samarbeidsområder-modellen.
Tre samarbeidsområder må koordinere
sitt arbeid opp mot Helse Sør-Øst.

Administrativ leder og større kontorer gir
mulighet til å styrke det politiske arbeidet. Kan
også gjøre vervet som leder mer attraktivt.
Muligheter

Trusler
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•

Kan gi større politisk gjennomslag ved at samme
budskap fremmes for ulike beslutningstakere
(f.eks. alle fylkesbenkene på Stortinget i det
enkelte Samarbeidsområdet).

•

På grunn av at hvert samarbeidsområde får mye
politisk makt, krever det tett samarbeid og
koordinering mellom styrene/politiske lederne i
•
samarbeidsområdene og
forbundsstyret/forbundsledelsen/fagavdelingene
ved hovedkontoret.

•

Hvert enkelt samarbeidsområde vil ha mer makt
internt i NSF enn f.eks. det enkelte lag i
Fylkesmodellen eller Gjeldende modell. Det kan
styrke påvirkningen til medlemmene i det
aktuelle området.

•

Medfører en betydelig reduksjon i
antall fylkesledere og fylkesstyrer selv
om dette delvis foreslås kompensert
gjennom frikjøpte nestledere og også
kan delvis kompenseres gjennom flere
styrerepresentanter.
Modellen innebærer en stor omstilling
i det politiske arbeidet sammenlignet
med dagens organisering.
Medlemmene er vant med at NSF
organiserer seg ut fra fylker.

•

Muligheten til å påvirke universitet og
høgskoler og helseforetakene i større
grad enn i dag, kan gå ut over arbeidet
opp mot kommunene.

•

Dersom de ulike samarbeidsområdene klarer å
•
styrke sitt politiske gjennomslag overfor aktører
som vi i dag ikke når på en god nok måte, kan det
bidra til å styrke medlemmenes engasjement for
og tro på NSF som en viktig politisk aktør.

•

Med større kompetansemiljø, kan det også åpne
for supplerende kompetanse som kan
understøtte fylkesleder innen mediearbeid,
politiske analyser mv.

I Gjeldende modell har NSF 19 frikjøpte
politikere. I Samarbeidsområdermodellen reduseres dette til 12 ifølge
vårt forslag. Selv om tiden til politikk
kanskje ikke reduseres ettersom
lederne slipper det administrative
ansvaret, er det en betydelig
reduksjon i antall frikjøpte politikere i
NSF.

•

Med 6 enheter og der de fleste er større enn i
dag, åpner det mulighet for å gjøre om noen av
dagens fylkeslederverv til administrative ledere
som da kan frigjøre fylkeslederne for personalog driftsoppgaver til fordel for mer politisk
arbeid. Det kan gjøre de politiske vervene mer
attraktivt.
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•

Dersom man tar utgangspunkt i at det
skal være et lokalkontor for hvert
område, innebærer det en betydelig
reduksjon i antall kontorer
sammenlignet med Gjeldende modell.
Dette kan svekke det politiske arbeidet
ut mot kommuner og andre
virksomheter som i dag er avhengig av
tjenestene fra disse kontorene.

•

De politiske lederne får ansvar for en
betydelig andel av medlemsmassen og
må derfor forvente at det blir stilt
store krav til lederskap og oppfølging.
Antakeligvis vil det være en krevende
politisk rolle.

•

Dersom Samarbeidsområder-modellen
medfører en reduksjon i antall
kontorenheter vil dette redusere
mulighetene for å bruke dem som
møteplasser (f.eks. medlemsmøter,
faggruppemøter og fagkvelder). En

reduksjon i antall kontorenheter kan
også redusere muligheten til å dra ut
på medlemsmøter. Dette kan også gå
utover arbeidet med å verve nye
medlemmer i NSF, spesielt i den grad
dette arbeidet er avhengig av kontorer
i nærheten av campus for å drive god
og effektiv verving.
•

I og med at hvert samarbeidsområde
blir stort og får større makt, vil de
kunne få større innvirkning på NSFs
interne politikk og utfordre rollen til
Forbundsstyret.

Gjeldende modell
Styrker
•

Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og
medlemmer er i all hovedsak fornøyd med
den politiske oppfølgingen de i dag får.

•

Mange av lokallederne og lokalstyrene har
god oversikt over kommunene og
virksomhetene i lokalområdet. Det kan gi
tettere oppfølging av tillitsvalgte i
kommunene.

•

Modellen opprettholder antall politisk
frikjøpte ledere.

•

Med 19 lokalstyrer vil mange tillitsvalgte og
medlemmer ha kjennskap til
styrerepresentantene.

Svakheter
•

Fylkeskommuner, de ulike
stortingsbenkene, helseforetak, regionale
helseforetak, KS, høgskoler og universitet
overskrider i all hovedsak av lokalområdene.
Dette gjør at hvert lokalstyre har begrenset
mulighet til å fatte politikk og vedtak
overfor disse aktørene. Det politiske
arbeidet som lokalledere og rådgivere gjør
overfor virksomheter som overskrider
lokalområdene, må koordineres mellom de
ulike lokallagene.

•

Både politisk og økonomisk ramme til å
drive politisk virksomhet er bestemt av
forbundsstyret, dette kan gi mindre
lokalpolitisk handlingsrom for
distriktsstyrene.

•

Relativt stor forskjell på antall kommuner og
dermed HTV-er i de ulike lokalområdene
(distriktene), noe som kan gi forskjeller i
lokalleders muligheter til oppfølging av de
politiske beslutningstakerne på
kommunenivå og til oppfølging/støtte til
HTV-ene i kommunene med tanke på
politisk påvirkning.

•

Spesialistkompetansen som i dag er
regionalisert, kan være viktig å ha på det
enkelte kontor for å ivareta politiske

36

aspekter. F.eks. kompetanse innen NHOområdet.
Muligheter
•

Mindre områder kan gi bedre muligheter til
å ta raske og mer effektive beslutninger.

Trusler
•

NSF skal påvirke mange politikkområder.
Det kan være krevende å ivareta for én
enkelt person. Samtidig er det
ressurskrevende å øke antall frikjøpte
politikere når det er 19 enheter.

•

I flere år har helsepolitikk vært fraværende i
fylkeskommunen. I Gjeldende modell
organiserer NSF seg på ytterligere et nivå
lavere enn dette. Det vil derfor være enda
mindre politikk for det enkelte lokalstyre å
ta stilling til, og det er derfor ikke klart
hvilken politisk funksjon lokalstyrene skal
ha i denne modellen.

•

Usikkert om vervene som lokalleder i
Gjeldende modell er attraktive nok.

•

I saker som angår flere lokalstyrer (f.eks.
helseforetak som krysser lokalområdene)
kan NSF risikere at man vedtar
motstridende vedtak (f.eks. lokalisering av
avdelinger).

•

Nyutdannede sykepleiere i fremtiden vil
kanskje ikke kjenne til fylkesgrensene fra
2019, og kanskje ikke identifisere seg med
gamle fylkesnavn.

•

Utdanningsforbundet er organisert ut fra
fylker. Når Unio er i konfliktberedskap er
Utdanningsforbundet en av NSFs viktigste
samarbeidspartnere. I de tilfellene hvor NSF
har flere lokalstyrer innad i det enkelte
styre (f.eks. to eller tre lokalstyrer) må disse
koordinere arbeidet sitt opp mot
Utdanningsforbundet.
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Regionale helseforetaks-modellen
Styrker

Svakheter

•

Organiseringen sammenfaller med de regionale
helseregionene og helseforetakene, og få
høgskoler og universitet går på tvers av grensene.
Det gir det større mulighet til å engasjere seg i
politikk på ulike nivåer og arenaer.

•

Ved å representere alle medlemmene innen en
region, har hvert samarbeidsområde større
politisk tyngde.

•

Med tre frikjøpte politikere i hvert område har
man mulighet til å styrke det politiske arbeidet
og fordele politikkområder. Man blir også mindre
sårbar.

•

Administrativ leder og større kontorer gir
mulighet til å styrke det politiske arbeidet. Kan
også gjøre vervet som leder mer attraktivt.

•

•

•

Muligheter
Kan gi større politisk gjennomslag ved at samme
budskap fremmes for ulike beslutningstakere
(f.eks. alle fylkesbenkene på Stortinget i den
enkelte region).

•

•

På grunn av at hvert samarbeidsområde får mye
politisk makt, krever det tett samarbeid og
•
koordinering mellom styrene/politiske lederne i
regionene og
forbundsstyret/forbundsledelsen/fagavdelingene
ved hovedkontoret.
Dersom de ulike samarbeidsområdene klarer å
styrke sitt politiske gjennomslag overfor aktører
•
som vi i dag ikke når på en god nok måte, kan det
bidra til å styrke medlemmenes engasjement for
og tro på NSF som en viktig politisk aktør.

•

Med større kompetansemiljø, kan det også åpne
for supplerende kompetanse som kan
understøtte fylkesleder innen mediearbeid,
politiske analyser mv.

•

Med 4 enheter og der alle er større enn i dag,
åpner det mulighet for å gjøre om noen av
dagens fylkeslederverv til administrative ledere
som da kan frigjøre fylkeslederne for personal38

•

Modellen er sterkt rettet mot
medlemmene og tillitsvalgte i
helseforetakene.

Trusler
Modellen innebærer en stor omstilling
i det politiske arbeidet sammenlignet
med dagens organisering.
Medlemmene er vant med at NSF
organiserer seg ut fra fylker.
Det kan være en risiko for at den
styrkede muligheten modellen gir til å
påvirke universitet og høgskoler og
helseforetakene, går utover arbeidet
opp mot f.eks. kommuner og
fylkesbenkene på Stortinget.
I Gjeldende modell har NSF 19 frikjøpte
politikere. I Regionalehelseforetaksmodellen reduseres dette
til 12 ifølge vårt forslag. Selv om tiden
til politikk kanskje ikke reduseres
ettersom lederne slipper det
administrative ansvaret, er det en
betydelig reduksjon i antall frikjøpte
politikere i NSF.
Dersom man tar utgangspunkt i at det
skal være et lokalkontor for hvert
område, innebærer det en betydelig
reduksjon i antall kontorer

og driftsoppgaver til fordel for mer politisk
arbeid. Det kan gjøre vervet som politiker i
lokalområdet mer attraktivt.

sammenlignet med Gjeldende modell.
Dette kan svekke det politiske arbeidet
ut mot kommuner og andre
virksomheter som i dag er avhengig av
tjenestene fra disse kontorene.
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•

De politiske lederne får ansvar for en
betydelig andel av medlemsmassen og
må derfor forvente at det blir stilt
store krav til lederskap og oppfølging.
Antakeligvis vil det være en krevende
politisk rolle.

•

NSF Sør-Øst er har over halvparten av
medlemmene. Er det en fare for at den
sterke posisjonen denne regionen får
kan gå ut over forbundsstyrets makt?

•

Dersom Fylkesmodellen medfører en
reduksjon i antall kontorenheter vil
dette redusere mulighetene til å bruke
dem som møteplasser (f.eks.
medlemsmøter, faggruppemøter og
fagkvelder). En reduksjon i antall
kontorenheter kan også redusere
muligheten til å dra ut på
medlemsmøter. Dette kan også gå
utover arbeidet med å verve nye
medlemmer i NSF, spesielt i den grad
dette arbeidet er avhengig av kontorer
i nærheten av campus for å drive god
og effektiv verving.

•

Grensene for de regionale
helseforetakene kan endres.

2. Fremtidig organisering skal sikre kontinuitet i relasjonen
mellom tillitsvalgte og lokalkontoret.
Beskrivelse av prinsippet
I fremtidig organisering må NSF sikre kontinuitet i relasjonen mellom tillitsvalgte og lokalkontorene.
Det innebærer at det skal være tydelig og forutsigbart hvem man skal ta kontakt med, og at man får
en mulighet til å møte dem man er i kontakt med på tillitsvalgtkonferanser og lignende
arrangementer. For nye tillitsvalgte kan dette handle om å ha en kontaktperson som kjenner NSFs
organisering og som kan være veileder inn i organisasjonen. Det handler også om at det må være
tydelig overfor medlemmer og tillitsvalgte hvem på kontoret og i organisasjonen som har
kompetanse på ulike temaer, slik at man kan ta direkte kontakt med vedkommende. I tillegg til en
hensiktsmessig organisering, krever kontinuitet i relasjonen mellom tillitsvalgte og lokalkontorene
god ledelse og samarbeid i hele organisasjonen.

Tilbakemeldinger på prinsippet i høringsrunde
Alle høringsinstansene som tok stilling til dette prinsippet, støttet det. Flere påpeker at prinsippet er
viktig. NSF Aust-Agder beskriver et som et «Kjernepunkt og viktig i forhold til å rekruttere og beholde
TV». NSF Rogaland mener at «… dette er et avgjørende prinsipp for å sikre medlemmer god
oppfølging og bistand». NSF Buskerud skriver at «Relasjon og kjennskap er en positiv faktor som gir
trygghet, trivsel og gjør det lettere å ta kontakt. Mange HTV blir i vervene sine fordi de opplever gode
relasjoner og vennskap til andre HTV og til fylkeskontoret».
Flere høringsinstanser som ga støtte til prinsippet mener at det handler om lokalkunnskap. NSF NordTrøndelag skriver at «De fleste spørsmål fra tillitsvalgte krever lokalkunnskap. Vårt sterke inntrykk er
at tillitsvalgte gjerne kan vente litt når de vet at de kan få svar fra folk med lokalkunnskap og for
videre oppfølging av evt. problemstillinger» og NSF Nordland skriver at «God lokalkunnskap er
grunnleggende for å ivareta tette relasjoner, og gi tillitsvalgte god oppfølging og bistand på
arbeidsplassen».
Et sentralt spørsmål er om de ulike modellene er ulikt egnet til å ivareta kontinuiteten i relasjonen
mellom tillitsvalgte og lokalkontoret/lokalkunnskap – og i så fall hvilke faktorer som bidrar til
forskjellene. Høringssvaret fra Konsulentforeningen tar opp dette spørsmålet: «Noen av
medlemmene mener lokalisering ikke nødvendigvis er av betydning for relasjonen/kontinuiteten
mellom tillitsvalgte og lokalkontorene, men at organiseringen og oppgavefordelingen kan sikre dette.
Samtidig er noen uenige i dette fordi lokalkunnskap og historikk ivaretas best med en desentralisert
organisering».
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Fylkesmodellen
Styrker
•

I dag har mange medlemmer en identitet
knyttet til fylket. Om det blir slik i fremtiden
også, kan Fylkesmodellen tilby denne
tilhørigheten.

•

Gode muligheter for å ha tilgjengelige
rådgivere, selv når kurs og opplæring
arrangeres.

•

Lokalkontorets relasjon til tillitsvalgte blir
mindre sårbar i forbindelse med fravær eller
at ansatte slutter i NSF.

•

Muligheter
Av alle modellene som kan kreve en endring
av arbeidssted og antall kontorenheter, er
Fylkesmodellen og Fylkesmodellen med delt
Viken modellene som krever minst endring.

Svakheter
•

Store forskjeller med tanke på hvor mange
tillitsvalgte det er per fylkesleder.

•

NSF Viken går på tvers av områdene NSF
bruker for å inndele tillitsvalgtopplæringen
(inndelingen i Samarbeidsområdermodellen).

•

Ved færre kontorer enn hva NSF har i dag
(Gjeldende modell), vil færre tillitsvalgte ha
mulighet til å oppsøke kontoret, og det vil
kunne medføre lengre reisevei for kontoret
dersom de skal reise ut til tillitsvalgte.

•

Trusler
Noen fylker er store i geografisk utstrekning
og det er mange medlemmer og tillitsvalgte
i hvert område. En risiko kan være at man
mister noe av oversikten over
medlemsmassen og de tillitsvalgte.

•

For fylkene som slås sammen innebærer
modellen en omstilling i arbeidet med
tillitsvalgte. I denne prosessen er det en
risiko at det oppstår et midlertidig brudd i
relasjonen til tillitsvalgte.

•

Ved en eventuell endring av arbeidssted kan
ansatte velge å slutte i NSF. I så fall vil man
miste opparbeidede relasjoner mellom
ansatte og tillitsvalgte.

Fylkesmodell med delt Viken
Samme som i Fylkesmodell. En trussel som kommer i tillegg er dersom Viken blir et fylke som
medlemmene i NSF etter hvert knytter sin identitet til, kan inndelingen i NSF Øst-Viken og NSF VestViken fremstå som tilfeldig og uhensiktsmessig. En deling av Viken vil kreve koordinering mellom de
to styrene i saker som angår tillitsvalgte i fylket Viken – og ikke bare i NSF Øst-Viken eller NSF VestViken.
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Samarbeidsområder-modellen
Styrker

Svakheter

•

Tillitsvalgtopplæringen er i dag basert på
•
inndelingen i samarbeidsområdene. En
styrke med samarbeidsområder-modellen er
at hvert enkelt samarbeidsområde kan ha
ansvaret for og administrere
tillitsvalgtopplæringen i sitt eget område. På
den måten kan det være lettere å sikre at
rådgiverne som deltar på
tillitsvalgtopplæringen, også er de samme
som følger de tillitsvalgte opp i etterkant.

•

Gode muligheter for å ha tilgjengelige
rådgivere, selv når kurs og opplæring
arrangeres.

•

Lokalkontorets relasjon til tillitsvalgte blir
mindre sårbar i forbindelse med fravær eller
at ansatte slutter i NSF.

•

•

•

Muligheter
Siden områdene er så store, er det mulighet
for å arrangere konferanser for tillitsvalgte
basert på mer spesifikke behov (f.eks.
tillitsvalgtes erfaring).
Flere rådgivere og politiske frikjøpte på
hvert kontor kan samarbeide om å følge opp
grupper av tillitsvalgte. Det kan gi bidra til å
gjøre relasjonen til tillitsvalgte mindre
personavhengig.
Gir større mulighet til å tilpasse tjenestene
til tillitsvalgtes situasjon og behov. F.eks. kan
man ha rådgivere som har ansvaret for å
følge opp tillitsvalgte i små tariffområder
eller tillitsvalgte i små kommuner.

•

Dersom det blir færre kontorer enn hva NSF
har i dag (Gjeldende modell), vil færre
tillitsvalgte ha mulighet til å oppsøke
kontoret, og det vil kunne medføre lengre
reisevei for kontoret dersom de skal reise ut
til tillitsvalgte.

Trusler
Hvert samarbeidsområde har mange
tillitsvalgte, og å samle alle tillitsvalgte eller
hovedtillitsvalgte til en og samme
konferanse, kan være uhensiktsmessig med
tanke å bli kjent tillitsvalgte imellom og
kontorene.

•

Dersom man ikke lager et godt system for
hvilke rådgivere som skal følge opp hvilke
tillitsvalgte, vil det være vanskelig å sikre
kontinuitet i relasjonen. Det er for mange
tillitsvalgte i hvert område til at alle på
kontoret kan kjenne alle.

•

Tillitsvalgte og medlemmene har i mange år
knyttet sin tilhørighet til det enkelte fylke,
ved en overgang til Samarbeidsområdermodellen kan det være en risiko for at de
mister noe av sin tilhørighet.

•

Koblingen mellom lokalkontorene og
tillitsvalgte blir mindre avhengig av
enkeltpersoner, men mer avhengig av
kompetanse. Dette kan svekke relasjonene
ettersom det kan blir flere personer som
følger opp tillitsvalgte.
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•

Samarbeidsområdene er store i geografisk
utstrekning og det er mange medlemmer og
tillitsvalgte i hvert område. En risiko kan
være at man mister noe av oversikten over
medlemsmassen og de tillitsvalgte.

•

For fylkene som slås sammen innebærer
modellen en omstilling i arbeidet med
tillitsvalgte. I denne prosessen er det en
risiko at det oppstår et midlertidig brudd i
relasjonen til tillitsvalgte.

•

Ved en eventuell endring av arbeidssted
kan ansatte velge å slutte i NSF. I så fall vil
man miste opparbeidede relasjoner mellom
ansatte og tillitsvalgte.

•

Dersom det blir færre kontorenheter enn i
dag, vil antakeligvis reisekostnadene øke.
En viktig avveining er om dette er en mer
hensiktsmessig bruk av ressurser, sett i
forhold til å bevare flere kontorenheter.

Gjeldende modell
Styrker
•

•

Svakheter

Tillitsvalgte er fordelt utover mange (19 stk.)
distrikter. Det gjør at for mange distrikter
blir tillitsvalgtsamlingene mindre og at det
er lettere å bli kjent. Det gjør det også
lettere for distriktslederne å ha oversikt over
tillitsvalgte.
De fleste kontorene har få ansatte og i
mange av lokalområdene er det ikke så
mange tillitsvalgte. Dette gjør at tillitsvalgte
og kontorene har god kjennskap til
hverandre.
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•

Betydelig variasjon mellom fylkene med
tanke på antall tillitsvalgte per fylkesleder.

•

En utfordring med spesialiseringen er at på
kontorer hvor alle eller en stor andel av
rådgiverne er spesialister, vil de bruke
mindre tid på medlemmer i sitt fylke og de
vil heller ikke treffe og bli kjent med
tillitsvalgte i forbindelse med
tillitsvalgtopplæringen.

•

For å sikre god tillitsvalgtopplæring, er
denne i dag organisert ut fra
samarbeidsområdene og ikke fylkene. Det
gjør at instruktørene (rådgiverne) kan
være fra et annet fylke, og dermed ikke
dem man skal ha kontakt og relasjon med i
etterkant.

•

•

Muligheter
Modellen gir en mulighet til tett
samhandling mellom tillitsvalgte og
lokalkontoret.

•

Færre muligheter til å differensiere HTVsamlingene ut fra tillitsvalgtes behov
(f.eks. knyttet til arbeidssted og erfaring)
pga. mange fylker er så små at man må
samle alle tillitsvalgte. Noen fylker bøter
på denne utfordringen ved å skille deler av
HTV-samlingene i f.eks. en KS- og en
Spekter-del.
Trusler
Ved behov for økt spesialisering (f.eks. innen
tariffområder) enn hva som er tilfellet i dag,
kan flere av rådgiverne på kontorene måtte
gi tjenester til medlemmer og tillitsvalgte
utenfor sitt eget område. Dette kan svekke
relasjonen til tillitsvalgte i eget område

Regionale helseforetaks-modellen
Styrker
•

Gode muligheter for å ha tilgjengelige
rådgivere, selv når kurs og opplæring
arrangeres.

•

Lokalkontorets relasjon til tillitsvalgte blir
mindre sårbar i forbindelse med fravær eller
at ansatte slutter i NSF.

•

•

•

•

Muligheter
Siden områdene er så store, er det mulighet
for å arrangere konferanser for tillitsvalgte
basert på mer spesifikke behov (f.eks.
tillitsvalgtes erfaring).
Flere rådgivere og politiske frikjøpte på
hvert kontor kan samarbeide om å følge opp
grupper av tillitsvalgte. Det kan gi bidra til å
gjøre relasjonen til tillitsvalgte mindre
personavhengig.
Gir større mulighet til å tilpasse tjenestene
til tillitsvalgtes situasjon og behov. F.eks. kan
man ha rådgivere som har ansvaret for å
følge opp tillitsvalgte i små tariffområder
eller tillitsvalgte i små kommuner.

Svakheter
•

•

Dersom det skulle bli færre kontorer enn
hva NSF har i dag (Gjeldende modell), vil
færre tillitsvalgte ha mulighet til å oppsøke
kontoret, det vil kunne medføre lengre
reisevei for kontoret dersom de skal reise ut
til tillitsvalgte.

Trusler
Hver region har mange tillitsvalgte, og å
samle alle tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte
til en og samme konferanse, kan være
uhensiktsmessig med tanke å bli kjent
tillitsvalgte imellom og kontorene.

•

Dersom man ikke lager et godt system for
hvilke rådgivere som skal følge opp hvilke
tillitsvalgte, vil det være vanskelig å sikre
kontinuitet i relasjonen. Det er for mange
tillitsvalgte i hvert område til at alle på
kontoret kan kjenne alle.

•

Tillitsvalgte og medlemmene har i mange år
knyttet sin tilhørighet til det enkelte fylke,
ved en overgang til Samarbeidsområdermodellen kan det være en risiko for at de
mister noe av sin tilhørighet.

Regionale helseforetaks-modellen kan gi
klarere grenser mellom konserntillitsvalgte
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og lokallederne. Samtidig kan dette skillet
også forverres i modellen (trussel).

•

En trussel med modellen kan være at
medlemmer og tillitsvalgte i andre områder
enn Spekter opplever at modellen ikke er
utformet for å ivareta deres behov.

•

For fylkene som slås sammen innebærer
modellen en omstilling i arbeidet med
tillitsvalgte. I denne prosessen er det en
risiko at det oppstår et midlertidig brudd i
relasjonen til tillitsvalgte.

•

Ved en eventuell endring av arbeidssted
kan ansatte velge å slutte i NSF. I så fall vil
man miste opparbeidede relasjoner mellom
ansatte og tillitsvalgte.

•

Dersom det blir færre kontorenheter enn i
dag, vil antakeligvis reisekostnadene øke.
En viktig avveining er om dette er en mer
hensiktsmessig bruk av ressurser, sett i
forhold til å bevare flere kontorenheter.
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3. Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for at alle
medlemmer og tillitsvalgte skal ha mest mulig lik kvalitet på
tjenestene uavhengig av tariffområde.
Beskrivelse av prinsippet
NSF har medlemmer fra mange tariffområder. I dag tilhører de aller fleste medlemmene
tariffområdene Spekter Helseforetak (område 10) og KS/Oslo kommune. Til tross for det, har NSF et
økende antall medlemmer i flere andre tariffområder. For at NSF skal være attraktiv for sykepleiere
og jordmødre i alle virksomheter, må fremtidig organisering av NSF sikre at alle medlemmer får like
gode tjenester uavhengig av tariffområde.

Tilbakemeldinger på prinsippet fra høringsrunde
I høringen understreker høringsinstansene viktigheten av prinsippet. NSF Oslo skriver at
«Sikkerhetsnettet i forhold til arbeidsforholdet må sikres på en god måte selv om en virksomhet bare
har ett eneste medlem … Rammebetingelsene for de små områdene kan ha stor påvirkning på lang
sikt – herunder tariffhopping og evt. tap av medlemmer til andre organisasjoner».
Ivaretakelse av små tariffområder
Flere høringsinstanser forslår at de små tariffområdene kan ivaretas på andre måter enn ved det
enkelte lokalkontor. Noen høringsinstanser understreker at det er viktig at tjenestene til de små
tariffområdene ikke går utover tjenestene til større tariffområder, og at det er en forskjell på like og
likeverdige tjenester.
Et forslag går ut på at man legger de mindre tariffområdene til eksperter/spesialister ved enkelte
lokalkontorer. Eksperter eller spesialister er rådgivere som spesialiserer seg på et eller flere mindre
arbeidsfelt og som ivaretar tjenestene for dette arbeidsfeltet for flere kontorer. NSF Vest-Agder
peker på en slik løsning med henvisning til hvordan NSF i dag organiserer seg: «Spesialiseringen i
NHO, som er en matriseorganisering av tjenester til en gruppe TV, er et eksempel på løsninger som
bør vurderes for å ivareta prinsippet». NSF Sør-Trøndelag på den samme løsningen: «De små
tariffområdene kan bli ivaretatt av eksperter. Lokalkontorene må være oppdatert på hvor hjelpa
finnes». Dette forslaget blir også fremmet av NSF Troms: «… ‘mest mulig lik kvalitet’ må tolkes som
likeverdige tjenester og ikke nødvendigvis like tjenester. Det kan bety at små tariffområder med lav
medlemsmasse bør serves via spesialiserte og fordelte kontor» (NSF Troms), og av NSF Finnmark:
«Fylkesstyret ser det som viktig at en finner gode løsninger for mindre områder, men at dette ikke
kan være styrende for hvordan bistanden skal organiseres for de større områdene og kan organiseres
ulikt de store områdene …»
Andre høringsinstanser mener at ivaretagelse av de små tariffområdene også kan legges sentralt. NSF
Akershus skriver at: «For en best mulig ivaretakelse av de små områdene må det vurderes om
kompetanse skal finne lokalt eller sentralt». NSF Møre og Romsdal foreslår at «Fylkeskontorene kan
ha ansvaret for KS og Spekter, mens de små tariffområdene kan ivaretas sentralt».
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Fylkesmodellen
Styrker
•

De største kontorene kan tilby tjenester til
medlemmene og tillitsvalgte i små
tariffområder. Det er lettere å bygge en
relasjon til disse medlemmene når
spesialiseringen skjer innad i hvert kontor,
istedenfor på tvers av kontorer.

Svakheter
•

Betydelig variasjon i størrelsen på
kontorene, dette kan medføre forskjeller i
kvalitet på tjenestene til tillitsvalgte og
medlemmer.

•

Flere av områdene i Fylkesmodellen vil
fortsatt ikke ha tilstrekkelig antall
medlemmer til at man får nok trening på
mindre tariffområder. Denne kompetansen
må derfor fortsatt ta utgangspunkt i
samarbeidsområdene (se
Samarbeidsområder-modellen).

Muligheter
•

•

Trusler

I Fylkesmodellen består de minste kontorene •
av fire rådgivere. Dette er en fordobling
sammenlignet med de minste kontorene i
Gjeldende organisering. Det gir nye
muligheter til å spesialisere eller duplisere
viktig kompetanse.
•
Kan gi en bedre mulighet til å ha mer
likeverdige og bedre tjenester (f.eks. raskere
svar og rett kompetanse) til medlemmene
og tillitsvalgte i alle fylkene pga. det er
større fagmiljøer enn i Gjeldende modell.

Med flere mindre lokalområder i dagens
organisering (Gjeldende modell) kan det
være lettere å ha oversikt over medlemmer i
små tariffområder, enn hva det vil være når
man slår sammen områder.
Til tross for at det kan være lettere å sikre
mer likeverdige og bedre tjenester enn i
Gjeldende modell, er det fortsatt store
forskjeller i størrelsen på fagmiljøene på
kontorene.

Fylkesmodell med delt Viken
Samme som i Fylkesmodellen, men mindre variasjon i kontorstørrelse (pekt på som en svakhet i
Fylkesmodellen).
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Samarbeidsområder-modellen
Styrker
•

Lettere å sikre bedre og mer likeverdige
tjenester til medlemmene og tillitsvalgte
pga. større fagmiljøer som også er omtrent
like store i de forskjellige
samarbeidsområdene.

•

Samarbeidsområder-modellen kan gi god
mulighet for mengdetrening på de små
tariffområdene. Flere saker gir mer erfaring
og mulighet for intern spesialisering.

•

Ved et eventuelt behov for spesialisering av
tariffområder på tvers av
samarbeidsområdene, er det færre aktører
som må koordinere dette arbeidet.

Svakheter
•

Muligheter

Ved mange hovedtillitsvalgte i et område
blir det vanskeligere å bygge nettverk
mellom dem.

Trusler

•

Større nettverk for hovedtillitsvalgte gir
•
større mulighet til å finne andre med samme
utfordringer/størrelse på HTV-område.

•

Modellen kan gi en mulighet til å variere
sammensetningen av
tillitsvalgtkonferansene basert på hva
•
temaet er. For eksempel er det mulig å lage
konferanser for smalere temaer enn hva
som er mulig i f.eks. Gjeldende modell hvor
man i de fleste fylkene må samle alle
•
tillitsvalgte når det er konferanse. For
temaer som er relevante for alle tillitsvalgte,
kan man samle tillitsvalgte
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Med flere mindre lokalområder i dagens
organisering (Gjeldende modell) kan det
være lettere å ha oversikt over medlemmer i
små tariffområder, enn hva det vil være når
man slår sammen områder.
Størrelsen på samarbeidsområdene kan
gjøre at man mister oversikten over
medlemsmassen og helsetjenesten.
Ved lange reiseavstander til konferanser kan
dette utfordre betingelsene for reisetid i
hovedavtalen eller gå utover fritiden til
tillitsvalgte.

Gjeldende modell
Styrker
•

Lokalkontorene har god kompetanse på de
største tariffområdene.

•

Regionaliseringen av spesialistfunksjoner,
f.eks. NHO-områder, er ennå ikke evaluert,
men om denne regionaliseringen viser seg å
fungere godt, er Gjeldende modell fleksibel.

Svakheter
•

Muligheter
•

I de små tariffområdene og for medlemmer
uten tariffavtale er det lettere å fange opp
medlemmer som ellers kan forsvinne i
massen.

For en del fylker med færre medlemmer, gir
modellen mindre trening på sjeldne
problemstillinger, for eksempel små
tariffområder.

Trusler
•

Risiko for at kvaliteten på tjenester for
medlemmer i små tariffområder blir
dårligere fordi man ikke kjenner avtalene
godt nok.

•

Krevende å sikre at all kompetansen
medlemmene i det enkelte område har
behov for, skal finnes på lokalkontoret.
Noen tariffområder har NSF eksempelvis i
dag regionalisert. Ved økt behov for
spesialisering i fremtiden, er sjansen stor for
at denne må regionaliseres eller
sentraliseres.

•

Ved økt behov for spesialisering, kan man
risikere at også mindre kontorer bruker mye
av tiden sin på å fylle spesialistfunksjonen
for andre medlemmer i andre lokalområder
enn sin egen.
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Regionale helseforetaks-modellen
Styrker

Svakheter

•

Regionale helseforetaks-modellen kan gi god •
mulighet for mengdetrening på de små
tariffområdene. Flere saker gir mer erfaring
og mulighet for intern spesialisering.

NSF Sør-Øst er såpass mye større enn de
andre regionene at dette vil antakeligvis
medføre en annen oppfølging av tillitsvalgte
med ulik kvalitet.

•

Ved et eventuelt behov for spesialisering av
tariffområder på tvers av regionene, er det
færre aktører som må koordinere dette
arbeidet.

•

Samlinger med mange tillitsvalgte kan gjøre
felles dialog vanskeligere.

•

Ved mange hovedtillitsvalgte i et område
blir det vanskeligere å bygge nettverk
mellom dem.

•

•

Muligheter
Større nettverk for hovedtillitsvalgte gir
•
større mulighet til å finne andre med samme
utfordringer/størrelse på HTV-område.
Gir muligheter til å samle mange tillitsvalgte
fra mange tariffområder.

Trusler
Med flere mindre lokalområder i dagens
organisering (Gjeldende modell) kan det
være lettere å ha oversikt over medlemmer i
små tariffområder, enn hva det vil være når
man slår sammen områder.

•

Størrelsen på samarbeidsområdene kan
gjøre at man mister oversikten over
medlemsmassen og helsetjenesten.

•

Ved lange reiseavstander til konferanser kan
dette utfordre betingelsene for reisetid i
hovedavtalen eller gå utover fritiden til
tillitsvalgte.
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4. Fremtidig organisering av NSF skal tilrettelegge for muligheten til å skille
politisk og administrativ ledelse på lokalkontorene.
Beskrivelse av prinsippet
Fremtidig organisering i NSF skal styrke rammebetingelsene for politisk arbeid. Dette kan skje på
flere måter, men et viktig grep er at politisk valgte ledere får rendyrke rollen som politiker og ikke
lenger skal ha administrativt ansvar eller oppgaver. I stedet etableres det en organisering med
profesjonelle administrative ledere med personal- og driftsansvar også på lokalt nivå. Ansvars- og
myndighetsfordeling mellom politisk valgt leder av styret og administrativ leder på kontoret, vil da i
all hovedsak følge de samme prinsippene som gjelder mellom forbundsstyret/forbundsleder og
generalsekretær. Tilsettingsmyndighet for stillingene legges til generalsekretær som også har
personalansvaret for dem, mens de rapporterer til lokal styreleder for økonomi og drift. Ideelt sett
bør det være et én-til-én-forhold mellom et styre/lokal styreleder og administrativ leder. På den
måten unngår man at administrativ leder har flere styrer og lokalkontor å forholde seg til.

Tilbakemeldinger på prinsippet fra høringsrunde
I høringen fikk prinsippet om å tilrettelegge for muligheten til å skille politisk og administrativ ledelse
på lokalkontorene mest støtte i høringen, men noen høringsinstanser var imot prinsippet og andre
tok ikke stilling til det.
Høringsinstansene som støttet prinsippet pekte på to hovedgrunner til at prinsippet var viktig:
•
•

Det frigjør tid politiske oppgaver og gjør det mer attraktivt å stille som politisk leder.
Det er viktig for å ivareta ansatte og sikre god ledelse

Tid til politiske oppgaver
NSF Akershus mener at prinsippet er godt og at det «Å rendyrke politisk rolle er viktig» og NSF
Nordland påpeker at en fordel med prinsippet er at det «Øker muligheten for å drive politisk
virksomhet til beste for medlemmer og tillitsvalgte». NSF Sogn og Fjordane skriver at det er «Det er
viktig at ein kan skilje mellom politisk og administrativ leiing. Det er viktig at tilsette har ein
administrativ leiar tilsett, og ikkje som i dag, valt dagleg leiar. Dette vil føre til meir profesjonell leiing
av distrikts/fylkeskontoret og bidra til at valte politikarar kan konsentrere seg om politiske
oppgåver».
Ivaretakelse av ansatte
Fagforeningene og vernetjenesten i NSF støttet prinsippet. Medlemmene i Konsulentforeningen er
enige om at prinsippet er viktig. Parat skriver at dagens ordning hvor den politisk valgte lederen også
har administrativt ansvar har «… skapt ‘utfordringer’ til tider, både i forhold til hvor mye tid som er
satt av til administrativ ledelse og kvaliteten på den utførte ledelsen. At ledelse kan være lavt
prioritert kan selvfølgelig også skyldes at den politiske siden av vervet bruker opp mye av tiden, det
kan sikkert oppleves som at dette behovet er ‘uuttømmelig’ og er vanskelig å prioritere vekk».
Vernetjenesten mener «… dette er et svært viktig prinsipp det er riktig å vektlegge … Det er viktig at
politisk valgt leder får tid til å drive politisk arbeid. Og at en administrativ leder kan konsentrere seg
om administrative lederoppgaver, og derved ivareta de ansatte. Slik vil også de ansatte på
lokalkontorene få en tydeligere tjenestevei å forholde seg til».
NSF Vest-Agder skriver at de støtter prinsippet blant annet fordi «… vi ser at dagens organisering er
sårbar og krevende». NSF Oslo skriver at i dagens organisering er «… generalsekretæren overordnet
administrativt ansvarlig, men har ingen instruksjonsmyndighet overfor fylkeslederne i
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organisasjonen, det legger et ekstremt stort ansvar på fylkesleder og de ansatte kan faktisk blir
stående uten god nok oppfølging».
Behov for rolleavklaring
Høringsinstansene understrekte at en eventuell innføring av administrativt ansatt ledelse på
lokalkontorene krevde en tydelig ansvarsfordeling. NSF Hordaland skriver at «Administrativ leder kan
havne i ett krysspress mellom oppgavene som blir gitt av generalsekretæren og oppdrag fra lokalt
styre. Hva har da forrang?» En annen bekymring med å skille mellom politisk og administrativ ledelse
er at disse lederne kan ha forskjellige meninger som kan skape splid. NSF Sør-Trøndelag skriver at
«En ordning med delt ledelse stiller svært høye krav til at en har tydelige retningslinjer rundt hvem
som har ansvaret for, og hvem som har fullmakt til hva. En må vite hvordan de forskjellige oppgaver
skal fordeles mellom de to lederne».
Konsulentforeningen tok også opp dette temaet: «Medlemmene på hovedkontoret og noen fra
fylkeskontorene mener at mandat- og myndighetsfordelingen mellom generalsekretær, fylkesledere
og fylkesrådgivere må avklares».
Vernetjenesten i NSF ser at en administrativt ansatt leder «… vil gi utfordringer som må avklares i
samarbeidet mellom politisk og administrativ leder, men vernetjenesten mener at de
arbeidsmiljømessige konsekvenser ved å ha en administrativ leder likevel er overveiende positive».
Stedlig versus desentralisert ledelse
Konsulentforeningen mente av dette er et viktig prinsipp, men legger til at medlemmene har en ulik
oppfatning om tilgjengelighet: «… medlemmene på fylkeskontorene [har] en ulik oppfatning av om
administrativ leder skal være 100 % fysisk tilgjengelig på kontoret. Bakgrunnen er at NSF er en
kunnskapsorganisasjon med kunnskapsarbeidere som kjenner til og utfører sitt ansvar og sine
arbeidsområder. Det blir dermed behov for mindre kontroll, styring og daglig ledelse. Mens et
mindretall av medlemmene på fylkeskontorene mener at et kontor bør ha en administrativ leder
fysisk tilstede». Vernetjenesten i NSF tok opp det samme temaet og mente at «… en administrativ
leder på lokalkontor kan være leder for flere ansatte enn mange valgte ledere er i dag. Eksempelvis
kan en administrativ leder være leder for flere lokalkontor, alternativt flere ‘distriktskontor’
underlagt ett lokalkontor». NSF Akershus pekte også på andre måter å tilrettelegge for et skille
mellom politisk og administrativ ledelse på kontorene: «At det skal være en-til-en-forhold mellom
styre/lokal styreleder og administrativ leder er svært førende for valg av modell/organisering av
lokalkontor. Kan man være leder på deltid, kombinert med andre administrative oppgaver, eller
eventuelt leder for ansatte ved flere lokalkontor?».
Mer eller mindre tid til administrasjon?
Noen høringsinstanser var bekymret for at prinsippet om administrativ ledelse vil føre til at NSF
binder opp ressurser til administrasjon. NSF Østfold skriver at «… hvis vi skal tilrettelegge for best
mulig politisk påvirkningsarbeid, som er vårt hovedoppdrag, kan det være uhensiktsmessig å binde
opp mer ressurser til administrativ ledelse» og NSF Aust-Agder skriver at «Det er en illusjon at mer
administrasjon gir mindre oppgaver for de ansatte, snarere det motsatte». Hvor mye ressurser som
går med til administrasjon, varierer mellom de ulike modellene. Om man sammenligner modellene
med flest og færrest geografiske områder, har Gjeldende modell 19 kontorer med like mange
fylkesledere som skal utføre administrative oppgaver. I Regionale helseforetaks-modellen reduseres
dette antallet til fire og i Samarbeidsområder-modellen til seks administrative ledere. Hvorvidt disse
modellene innebærer mer administrasjon enn i dag, kommer først og fremst an på hvor mye tid som
går med til administrasjon i dagens organisering.
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Fylkesmodellen
I dagens modell er det 19 frikjøpte fylkesledere. Dersom landsmøtet velger Fylkesmodellen vil dette
antallet reduseres til 11. Da sitter man igjen med 8 frigjorte fylkeslederverv. Disse kan brukes til å
ansette administrative ledere på de 11 kontorene. En utfordring er at dette antallet ikke er
tilstrekkelig for at alle kontorene skal en administrativ leder, og en annen utfordring er at noen av
kontorene kan bli for små for at det skal være hensiktsmessig med en administrativt ansatt leder. En
løsning er derfor at de administrative lederne har ansvar for ansatte på flere kontorer, og svarer til to
styrer.
I den følgende inndelingen i tabellen under har vi tatt hensyn til antall ansatte som skal være under
hver leder og at det skal være minst mulig reiseavstand mellom kontorene:
Tabell A) Forslag til fordeling av seks administrative ledere på 11 fylkeskontor i Fylkesmodellen.
Fylker/områder med administrativ leder
NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland
NSF Trøndelag og NSF Møre og Romsdal
NSF Vestland og NSF Rogaland
NSF Agder og NSF Vestfold og Telemark
NSF Innlandet og NSF Oslo
NSF Viken

•

Styrker
Alle ansatte får en administrativt ansatt
leder som er rekruttert på bakgrunn av sin
lederkompetanse.

•

Fylkeskontorene får personalledere som er
underlagt personalpolitiske regler og
retningslinjer.

•

Alle fylkeslederne fritas fra administrative
oppgaver og kan prioritere den politiske
delen av vervet 100 %.

•

•

To fylkesstyrer med frikjøpt leder
9 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
10 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
12 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
11 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
14 ansatte
Et fylkesstyre med frikjøpt leder og nestleder
9 ansatte

•

•

Muligheter
Når administrative lederoppgaver ikke følger •
med vervet som fylkesleder, kan det bli mer
attraktivt å søke seg til vervet.
Det gir organisasjonen mulighet for å
rekruttere personalledere på
fylkeskontorene med gode
lederegenskaper/-kompetanse.

•
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Svakheter
Kan være krevende for en administrativ
leder å forholde seg til to forskjellige
fylkesstyrer.
Administrativ leder må enten reise mellom
kontorene, eller ha base på et kontor. Hvis
administrativ leder har base på et kontor, vil
kontakten med ansatte på det andre
kontoret blir dårligere. Mye reising kan være
krevende for lederen og koster både tid og
penger.
Trusler
Det vil være krevende for en administrativ
leder å forholde seg til to styrer og ansatte
på to forskjellige lokasjoner. Denne
organiseringen kan gjøre det utfordrende å
rekruttere administrative ledere som står i
stillingen over lang tid.
Det kan bli uklarhet i ansvars- og
oppgavefordelingen mellom fylkeslederne
og administrativ leder.

Fylkesmodell med delt Viken
I dagens modell er det 19 frikjøpte fylkesledere. Dersom landsmøtet velger Fylkesmodell med delt
Viken vil dette antallet reduseres til 12. Da sitter man igjen med 7 frigjorte fylkeslederverv. Disse kan
da brukes til å ansette administrative ledere på kontorene i Fylkesmodellen med delt Viken. En
utfordring er at dette antallet ikke er tilstrekkelig for at alle kontorene skal en administrativ leder, og
en annen utfordring er at noen av kontorene kan bli for små til at det skal være hensiktsmessig med
en administrativt ansatt leder. En løsning er derfor at seks av de frigitte fylkesledervervene har
administrativt ansvar for ansatte på to kontorer.
I den følgende inndelingen i tabellen under har vi tatt hensyn til antall ansatte under hver leder og at
det skal være minst mulig reiseavstand mellom kontorene:
Tabell B) Forslag til fordeling av seks administrative ledere i Fylkesmodell med delt Viken
Fylker/områder med administrativ leder
NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland
NSF Trøndelag og NSF Møre og Romsdal
NSF Vestland og NSF Rogaland
NSF Agder og NSF Vestfold og Telemark
NSF Innlandet og NSF Oslo
NSF Viken og NSF Øst-Viken

To fylkesstyrer med frikjøpt leder
9 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
10 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
12 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
11 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
14 ansatte
To fylkesstyrer med frikjøpt leder
10 ansatte

Styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene er det samme som i Fylkesmodellen.
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Samarbeidsområder-modellen
I dagens modell er det 19 frikjøpte fylkesledere. Dersom landsmøtet velger Samarbeidsområdermodellen med seks geografiske områder, vil 13 fylkeslederverv frigjøres. Seks av disse vervene kan
brukes til å ansette administrative ledere på alle kontorene. Det er tilstrekkelig til at alle
samarbeidsområdene har én administrativt leder:
Tabell C) Forslag til fordeling av seks administrative ledere i Samarbeidsområder-modellen
Samarbeidsområder med administrativ leder
NSF Nord
NSF Midt
NSF Vest
NSF Sør
NSF Øst
NSF Oslo

•

Styrker
Alle ansatte får en administrativt ansatt
leder som er rekruttert på bakgrunn av sin
lederkompetanse.

•

Fylkeskontorene får personalledere som er
underlagt personalpolitiske regler og
retningslinjer.

•

Alle fylkeslederne fritas fra administrative
oppgaver og kan prioritere den politiske
delen av vervet 100 %.

•

Hver administrativ leder har kun et styre å
forholde seg til.

•

Likheten i kontorstørrelsen mellom
samarbeidsområdene gjør at oppgavene til
de ulike administrative lederne blir like, og
det kan styrke verdien av
erfaringsutveksling.

•

Muligheter
Med færre ledere, er det større mulighet til
å bedre kommunikasjon innad i
organisasjonen.

Et styre, frikjøpt leder og nestleder
9 ansatte
Et styre, frikjøpt leder og nestleder
10 ansatte
Et styre, frikjøpt leder og nestleder
12 ansatte
Et styre, frikjøpt leder og nestleder
14 ansatte
Et styre, frikjøpt leder og nestleder
10 ansatte
Et styre, frikjøpt leder og nestleder
10 ansatte

•

•
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Svakheter
Om man velger en kontorstruktur med flere
lokaliseringer enn antall lokalområder, vil
ikke alle ansatte ha en leder på
arbeidsplassen.

Trusler
Det kan bli uklarhet i ansvars- og
oppgavefordelingen mellom fylkesleder og
administrativ leder.

Gjeldende modell
I Gjeldende modell er den organiseringen vi har i dag med 19 frikjøpte fylkesledere. I dag har
fylkeslederne det administrative lederansvaret på det enkelte fylkeskontor og er de ansattes leder.
Antall ansatte på de ulike kontorene varierer fra 2-9. Over halvparten av kontorene har 2 eller 3
ansatte i tillegg til fylkesleder. Et alternativ er å ansette 19 administrative ledere, men det er usikkert
om det er en god utnyttelse av ressursene med tanke på kontorstørrelsene. En måte å kompensere
for dette, kan være å se på administrative oppgaver som rådgiverne i dag gjør, kan flyttes til en
administrativ lederstilling. Uansett er det sannsynlig at administrative ledere må betjene flere
kontorer for å rettferdiggjøre en full stilling. I og med at mange kontorer i dag har få ansatte, må man
vurdere om en administrativ leder skal svare til så mange som tre forskjellige styrer. Alle løsninger
med administrativ leder i dagens struktur vil kreve økt ressursbruk ettersom det ikke blir frigjort noen
fylkeslederverv i modellen.
På grunn av disse utfordringene og at Gjeldende modell tar utgangspunkt i dagens organisering, har vi
ikke foreslått en fordeling av administrative lederstillinger på kontorene. En risiko til Gjeldende
modell er at noen kontorer, spesielt NSF Oslo, har mange ansatte og de administrative oppgavene
knyttet til vervet er betydelig.

Regionale helseforetaks-modellen
I dagens modell er det 19 frikjøpte fylkesledere. Dersom landsmøtet velger Regionale helseforetaksmodellen med fire geografiske områder, vil 15 fylkeslederverv frigjøres. Fire av disse vervene kan
brukes til å ansette administrative ledere på alle kontorene.
Tabell B) Forslag til fordeling av fire administrative ledere i Regionale helseforetaks-modellen.
Regioner med administrativ leder
NSF Nord
NSF Midt
NSF Vest
NSF Sør-Øst

•

•

Styrker
Alle ansatte får en administrativt ansatt
leder som er rekruttert på bakgrunn av sin
lederkompetanse.
Fylkeskontorene får personalledere som er
underlagt personalpolitiske regler og
retningslinjer.

Et styre, frikjøpt leder, nestleder og 2. nestleder
9 ansatte
Et styre, frikjøpt leder, nestleder og 2. nestleder
11 ansatte
Et styre, frikjøpt leder, nestleder og 2. nestleder
13 ansatte
Et styre, frikjøpt leder, nestleder og 2. nestleder
35 ansatte

•

•

56

Svakheter
Pga. forskjellen i kontorstørrelse er verdien
av erfaringsutveksling mellom de
administrative lederne antakeligvis noe
begrenset.
Om man velger en kontorstruktur med flere
lokaliseringer enn antall lokalområder, vil
ikke alle ansatte ha en leder på
arbeidsplassen.

•

Alle fylkeslederne fritas fra administrative
oppgaver og kan prioritere den politiske
delen av vervet 100 %.

•

Hver administrativ leder har kun et styre å
forholde seg til.

•

Muligheter
Med færre ledere, er det større mulighet til
å bedre kommunikasjon innad i
organisasjonen.

•
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Trusler
NSF Sør-Øst blir den største enheten i NSF.
Vil en leder kunne følge opp de ansatte på
en god nok måte?

5. Fremtidig organisering av NSF skal ivareta robuste kompetansemiljøer.
Beskrivelse av prinsippet
I forbundsstyrets mandat står det at fremtidig organisering skal gi robuste kompetansemiljø.
«Robust» betyr «hardfør» som viser til evnen til å tåle all slags vær. I NSF-sammenheng handler
robusthet blant annet om å beholde nødvendig kompetanse i et miljø (f.eks. et lokalkontor), utvikle
kompetansen i takt med medlemmenes og tillitsvalgtes behov og å sikre god tilgjengelighet. Robuste
kompetansemiljø på lokalkontorene i NSF må sees i sammenheng med resten av NSFs organisering.
Samtidig har forhold ved det enkelte kontor også mye å si for hvor robust det er.

Tilbakemeldinger på prinsippet i høringsrunde
Noen høringsinstanser peker på at det er behov for å styrke samarbeidet og kommunikasjonen innad
i NSF for å ivareta kompetansemiljøer i NSF. Vernetjenesten i NSF skriver at «NSF har fremdeles et
stort potensial i å ha et tettere samarbeid mellom de ulike avdelinger lokalt og sentralt. For å bli mer
robust må samarbeidet mellom avdelingene på hovedkontoret og det lokale apparatet (FK og
HTV/TV) styrkes. NSF Sør-Trøndelag understreker at «Framtidig organisering må bidra til bedre og
raskere kommunikasjon internt i organisasjonen».
Tilgjengelighet
Flere høringsinstanser understreker at tilgjengelighet er viktig. Hvorvidt god tilgjengelighet henger
sammen med større fagmiljøer er noe uklar.
Generalist og spesialistkompetanse
Konsulentforeningen skriver at større fagmiljø «… kan gå på bekostning av generalistkompetansen
ved at oppgaver og ansvar på et kontor blir for spesialisert og oppstykket. Generalistkompetansen
som NSF har i dag er viktig. Kompetansen som også innebærer kunnskap om lokale forhold, ivaretar
medlemmenes og tillitsvalgtes etterspørsel. Men hvordan balansere generalistkompetanse og
spesialistkompetanse i et fremtidig arbeidsliv? Hvordan kan spesialistkompetanse suppleres med
generalistkompetanse?».
Parat skriver at «Styrket juridisk/fag- og helsepolitisk kompetanse lokalt kunne være et tiltak både for
å styrke kompetansemiljø, og bidra til å innfri tillitsvalgtes ønske om raskere behandling av mer
kompliserte/uavklarte juridiske/samfunnspolitiske problemstillinger, som fylkeskontoret som må
avklare sentralt i dag».
Samlet eller spredt kompetansemiljø?
Noen høringsinstanser ga tilbakemelding om at kompetansemiljøer kan utvikles på forskjellige måter,
og at et styrket kompetansemiljø ikke nødvendigvis trenger å bety samling av flere ansatte på samme
kontor. Vernetjenesten i NSF skriver at «… større fagmiljø kan utvikles på ulike måter» og Parat «…
støtter tilrettelegging for mer robuste fagmiljø, men mener at dette ikke nødvendigvis er avhengig av
hvor mange som sitter på hvert kontor, man kan ha robuste kompetansemiljø på tvers av
kontorene». NSF Vest-Agder mener at «… robustheten med større fagmiljø også kan skje med mer
formalisert samarbeid på tvers av lokalkontorer».
Oppgavefordeling mellom lokalkontorene og hovedkontoret
Noen høringsinstanser mener at en eventuell overgang til større lokalkontorer bør innebære at
oppgaver fra hovedkontoret flyttes til lokalkontorene. NSF Troms skriver «NSFs funksjoner er
interesse-, fag- og samfunnspolitikk – til beste for medlemmene våre som er sykepleiere. Vi mener
det foreligger et rom for spredning av stabsoppgaver fra det sentrale NSF til eventuelle nye
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lokalkontor. Uten slik desentralisering av makt til lokalkontor snakker vi ikke om en
organisasjonsform som skaper bedre tilbud for våre medlemmer. Dess færre og større lokalkontor,
dess flere oppgaver må kunne desentraliseres».

Fylkesmodellen
Styrker
•

Større kontorer enn i Gjeldende modell gjør
at man blir mindre sårbare ved fravær.

•

Modellen gir større mulighet til
spesialisering og duplisering av kompetanse
enn i Gjeldende modell.

•

Større fylker kan gi større kontinuitet og
mengdetrening for tjenester til små
tariffområder enn hva som er tilfellet i
Gjeldende modell.

•

Svakheter
•

Muligheter
Med 11 enheter kreves det mindre
ressurser å styrke hvert enkelt område med
spesifikk kompetanse, f.eks. jurist eller
administrasjonskonsulent. Det gir bedre
muligheter til å utvikle kontorene i takt med
nye behov hos medlemmer og tillitsvalgte
sammenlignet med Gjeldende modell.

•

Ulike størrelse på kontorene i de
forskjellige fylkene kan gi forskjeller i
kompetanse og i kvalitet.

Trusler
Medlemmer og tillitsvalgte opplever ulikt
tilbud avhengig av hvilken enhet de
sorterer under/får tjeneste fra pga. ulik
størrelse og dermed ulik kompetanse.

Fylkesmodell med delt Viken
Samme som i Fylkesmodellen, men med jevnere kontorstørrelse (pekt på som en svakhet i
Fylkesmodellen).
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Samarbeidsområder-modellen
Styrker
•

Mulig å duplisere viktig kompetanse, f.eks.
rådgivere som besitter generell
kompetanse, og lettere å spesialisere viktige
funksjoner.

•

Ansatt administrativ leder vil kunne bidra til
bedre oppføling og utvikling av ansattes
kompetanse.

•

Større kontorer gjør at NSF blir mindre
sårbare ved fravær. Ferieavvikling og annet
fravær kan gjennomføres innenfor hver
enkelt enhet.

•

Tilsvarende like enheter i størrelse gir like
muligheter for kompetansefordeling og
kompetanseutvikling.

•

•

•

Muligheter
På grunn av at det bare er seks områder,
kreves det mindre ressurser å styrke hvert
enkelt område med spesifikk kompetanse,
f.eks. jurist eller administrasjonskonsulent.
Det gir gode muligheter til å utvikle
kontorene i takt med nye behov hos
medlemmer og tillitsvalgte.
Når det er færre områder å forholde seg til,
kan det hende at det gjør det lettere å
danne kompetansemiljøer på tvers av alle
kontorene og hovedkontoret.

Svakheter

•

•

Større og mer robuste kompetansemiljø gir
mulighet for å flytte flere
oppgaver/ansvarsområder fra
hovedkontoret til samarbeidsområdene for
å komme nærmere tjenestemottakerne.
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Trusler
Dersom man reduserer antall
kontorenheter, vil man rekruttere ansatte
fra færre områder i landet. Dette kan gå
utover lokalkunnskapen til rådgiverne.
Eventuelt større geografiske områder per
kontorenhet kan også gi dårligere
lokalkunnskap i hver kontorenhet.

Hvis spesialisering ikke er et resultat av
behov hos medlemmer og tillitsvalgte, men
på grunn av at man har mulighet til det pga.
mange ansatte på hvert kontor, kan det
innebære en risiko for at man ikke ivaretar
behovet for generell kompetanse.

Gjeldende modell
I Gjeldende modell er det forskjeller i størrelsen på fagmiljøet på det enkelte kontor. NSF Oslo har
f.eks. fire ganger flere rådgivere enn kontorene med to rådgivere, og tre kontorer (NSF Akershus, NSF
Rogaland og NSF Sør-Trøndelag) har dobbelt så mange rådgivere som de minste kontorene.
•

Styrker
God generalistkompetanse i rådgiverkorpset •
på lokalkontorene. Så lenge de fleste
kontorene er bemannet med 2-3 rådgivere,
vil generalistkompetansen som regel
•
ivaretas på det enkelte kontor.

•

Modellen har vist seg å være fleksibel med
tanke på behovet for spesialisering. I dag
ivaretas det ved at rådgivere fyller en
spesialistfunksjon for flere kontorer.

•

Modellen er har vist seg å være fleksibel
eksempelvis ved at fravær fra
lokalkontorene ivaretas ved å samarbeide
med andre kontorer.

•

•

Muligheter
Det er fortsatt mulig å utvikle
•
kompetansenettverkene som går på tvers av
kontorene.

Svakheter
Å sikre tilgjengelighet og riktig kompetanse
krever koordinering mellom kontorer.
Ulike størrelse på kontorene i de forskjellige
fylkene kan gi forskjeller i kvalitet.
Koordineringen av spesialistene og
tillitsvalgtopplæringen skjer mellom 19
forskjellige kontor og kan være
ressurskrevende, uten at selve arbeidet med
koordineringen gir merverdi for
medlemmene og tillitsvalgte.

Trusler
Ressurskrevende å styrke hvert enkelt
kontor med spesifikk kompetanse pga. det
er 19 kontorer.

Regionale helseforetaks-modellen
•

Styrker
Mulig å duplisere viktig kompetanse, f.eks.
•
rådgivere som besitter generell
kompetanse, og lettere å spesialisere viktige
funksjoner.

•

Ansatt administrativ leder vil kunne bidra til
bedre oppføling og utvikling av ansattes
kompetanse.

•

Større kontorer gjør at NSF blir mindre
sårbare ved fravær. Ferieavvikling og annet
fravær kan gjennomføres innenfor hver
enkelt enhet.

Muligheter

Svakheter
Ulike størrelse på kontorene i de forskjellige
fylkene kan gi forskjeller i kvalitet.

Trusler
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•

På grunn av at det bare er fire områder,
kreves det mindre ressurser å styrke hvert
enkelt område med spesifikk kompetanse,
f.eks. jurist eller administrasjonskonsulent.
Det gir gode muligheter til å utvikle
kontorene i takt med nye behov hos
medlemmer og tillitsvalgte.

•

Dersom man reduserer antall
kontorenheter, vil man rekruttere ansatte
fra færre områder i landet. Dette kan gå
utover lokalkunnskapen til rådgiverne.
Eventuelt større geografiske områder per
kontorenhet kan også gi dårligere
lokalkunnskap i hver kontorenhet.

•

Når det er færre områder å forholde seg til,
kan det hende at det gjør det lettere å
danne kompetansemiljøer på tvers av alle
kontorene og hovedkontoret.

•

•

Større og mer robuste kompetansemiljø gir
mulighet for å flytte flere
oppgaver/ansvarsområder fra
hovedkontoret til samarbeidsområdene for
å komme nærmere tjenestemottakerne.

Hvis spesialisering ikke er et resultat av
behov hos medlemmer og tillitsvalgte, men
på grunn av at man har mulighet til det pga.
mange ansatte på hvert kontor, kan det
innebære en risiko for at man ikke ivaretar
behovet for generell kompetanse.
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Vedlegg 1 – Fordeling av medlemmer
Fordeling av medlemmer i Alternativ 1: Fylkesmodellen
Områder
Andre medlemmer Yrkesaktive
NSF Agder
2266
4588
NSF Innland
2916
5982
NSF Møre og Romsdal
1827
4721
NSF Nordland
1967
3970
NSF Oslo
5642
11387
NSF Rogaland
2765
6308
NSF Troms og Finnmark
2044
4391
NSF Trøndelag
3573
8502
NSF Vestfold og Telemark
2942
6089
NSF Vestland
4478
10092
NSF Viken
6215
14706
36635
80736
Feil! Ugyldig kobling.

Total
6854
8898
6548
5937
17029
9073
6435
12075
9031
14570
20921
117371

Fordeling av medlemmer i Alternativ 2: Fylkesmodell med delt Viken
Område
NSF Agder
NSF Innland
NSF Møre og Romsdal
NSF Nordland
NSF Oslo
NSF Rogaland
NSF Troms og
Finnmark
NSF Trøndelag
NSF Vest-Viken
NSF Vestfold og
Telemark
NSF Vestland
NSF Øst-Viken
Total

Andre
medlemmer
2266
2916
1838
1967
5642
2765
2044

Yrkesaktive Total
4588
5982
4749
3970
11387
6308
4391

6854
8898
6587
5937
17029
9073
6435

3562
2516
2942

8474
5854
6089

12036
8370
9031

4478
3699
36635

10092
8852
80736

14570
12551
117371
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Fordeling av medlemmer i Alternativ 3: Samarbeidsområder-modellen
Områder

Andre medlemmer

NSF Midt
NSF Nord
NSF Oslo
NSF Sør
NSF Vest
NSF Øst
Total

5400
4011
5642
6884
7243
7455
36635

Yrkesaktive
medlemmer
13223
8361
11387
15238
16400
16127
80736

Total
18623
12372
17029
22122
23643
23582
117371

Fordeling av medlemmer i Alternativ 4: Gjeldende modell
Område

Andre medlemmer

NSF Finnmark
NSF Aust-Agder
NSF Sogn og Fjordane
NSF Nord-Trøndelag
NSF Telemark
NSF Vest-Agder
NSF Oppland
NSF Hedmark
NSF Troms
NSF Vestfold
NSF Østfold
NSF Nordland
NSF Buskerud
NSF Møre og Romsdal
NSF Sør-Trøndelag
NSF Akershus
NSF Rogaland
NSF Hordaland
NSF Oslo
Total

538
927
753
1383
1320
1339
1397
1570
1506
1622
1747
1967
1676
1838
2179
2741
2765
3725
5642
36635

Yrkesaktive
medlemmer
1170
1655
1890
2640
2706
2933
2974
3092
3221
3383
3945
3970
4561
4749
5834
6116
6308
8202
11387
80736

Fordeling av medlemmer i Alternativ 6: Regionale helseforetaks-modellen
Område

Andre
medlemmer

Yrkesaktive

Total

NSF Midt
NSF Nord
NSF Sør-Øst
NSF Vest
Total

5400
4011
19981
7243
36635

13223
8361
42752
16400
80736

18623
12372
62733
23643
117371
64

Total
1708
2582
2643
4023
4026
4272
4371
4662
4727
5005
5692
5937
6237
6587
8013
8857
9073
11927
17029
117371

Vedlegg 1 – Fordeling av tillitsvalgte
Antall tillitsvalgte per lokalleder i Fylkesmodellen. I beskrivelsen av modellen, er et alternativ at
NSF Viken også har nestleder frikjøpt. Det betyr at om man ser antall tillitsvalgte per frikjøpte
politiker, vil det i NSF Viken være 316 tillitsvalgte på hver av dem, og ikke 632 som vist i figuren
under. Det er ikke tatt høyde for kommunesammenslåinger som gjennomføres i 2020. Disse vil føre
til færre HTV-er.
NSF Viken
NSF Oslo
NSF Vestland
NSF Trøndelag
Gjennomsnitt
NSF Innland
NSF Nordland
NSF Møre og Romsdal
NSF Troms og Finnmark
NSF Vestfold og Telemark
NSF Rogaland
NSF Agder

632
540
414
330
324
269
255
253
249
246
198
182
0
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200
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400
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600
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Antall tillitsvalgte per lokalleder i Fylkesmodell med delt Viken. Det er ikke tatt høyde for
kommunesammenslåinger som gjennomføres i 2020. Disse vil føre til færre HTV-er.
NSF Oslo
NSF Vestland
NSF Øst-Viken
NSF Trøndelag
Gjennomsnitt
NSF Innland
NSF Vest-Viken
NSF Nordland
NSF Møre og Romsdal
NSF Troms og Finnmark
NSF Vestfold og Telemark
NSF Rogaland
NSF Agder

540
414
364
328
297
269
268
255
255
249
246
198
182
0
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Antall tillitsvalgte fordelt på leder og nestleder i Samarbeidsområder-modellen (obs: to frikjøpte
politikere per område). Det er ikke tatt høyde for kommunesammenslåinger som gjennomføres i
2020. Disse vil føre til færre HTV-er.
NSF Øst

351

NSF Sør

314

NSF Vest

306

Gjennomsnitt

297

NSF Midt

292

NSF Oslo

270

NSF Nord

252
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Antall tillitsvalgte per lokalleder i Gjeldende modell. Det er ikke tatt høyde for
kommunesammenslåinger som gjennomføres i 2020. Disse vil føre til færre HTV-er.
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Antall tillitsvalgte fordelt på leder, nestleder og 2. nestleder i regionale helseforetaksmodellen
(obs: tre frikjøpte politikere per område). Det er ikke tatt høyde for kommunesammenslåinger som
gjennomføres i 2020. Disse vil føre til færre HTV-er.
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