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Vedlegg 2: Prosjektorganisasjonen 
 

 
1. Prosjektorganisasjonen i OU-prosessen 

 
 

1.1. Prosjektgruppe 
Prosjektgruppen har hatt hovedansvaret for å foreslå løsninger og utarbeide løsninger på mandatet 
og de overordnede prinsippene for OU-prosessen. Prosjektgruppen har opprettet en arbeidsgruppe 
for HR1 som har hatt i oppgave å utarbeide forslag til ordninger som bidrar til at alle ansatte blir 
ivaretatt på en god måte og i henhold til lov- og avtaleverk etter vedtatt organisering. 
Prosjektgruppen har gjennomført 15 møter i løpet av OU-prosessen. Et mindretall av disse har blitt 
gjennomført på Skype. 
 
Prosjektgruppen har bestått 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  

 
1.2. Styringsgruppe 
Styringsgruppen har hatt hovedansvaret for å sikre at OU-prosessen blir gjennomført på en god 
måte, og at forbundsstyrets mandat og de overordnede prinsippene blir godt ivaretatt av 
prosjektgruppens arbeid. Styringsgruppen har vært avsender av de to høringene som har vært 
gjennomført. I løpet av OU-prosessen har styringsgruppen hatt 20 møter. På nesten alle møtene har 
et eller flere styringsgruppemedlemmer deltatt via Skype. 

 
Styringsgruppen har bestått 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, ansattrepresentant 

Ole-Anders Stensen, prosjektleder for OU-prosessen 

                                                           
1 Arbeidsgruppen for HR har bestått Therese Hansen (leder av arbeidsgruppen og HR-sjef), Morten Falkenberg 
(hovedverneombud og seniorrådgiver i NSF Vestfold), Silje Anfinsen Østrem (verneombud for region Vest i NSF 
og rådgiver ved NSF Rogaland) og Kristine Støre (seniorrådgiver i HR-avdelingen). Sistnevnte erstattet HR-
rådgiver Cecilie Nordby Vagli.  


