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Evaluering av regionorganiseringen (9.18) 

 

Bakgrunn for evalueringen 
 

Dagens regionorganisering har sin bakgrunn i forslag fremmet på Landsmøtet i 2013. Etter 
Landsmøtet i 2013 ble det nedsatt et utvalg som skulle gjennomgå og utrede alle sider ved 
forbundets organisering av avdelingsnivået og regionene. I 2016 avleverte utvalget en 
prosjektrapport der innstillingen var:  

«Det ansettes organisasjonsrådgivere i forbundet som har ansvaret for hver sin region. Regionene 

endres fra 9 til 5 regioner, med en ansatt i hver region. Vedtektene foreslås endret ihht forslagene.» 

Det anbefales at forbundet evaluerer erfaringene med (..) regioninndelingen (…..) ved neste 
landsmøte.»  

Videre beskrev prosjektrapporten en rekke endringer i vedtektsfestede oppgaver til de ulike 
organisasjonsnivået i forbundet, noe som la grunnlaget for vedtaket om ny regionorganisering på 
Landsmøtet i 2017. 

Med bakgrunn i prosjektrapporten har forbundet under våren 2022 evaluert den nye 
regionorganiseringen. Evalueringsrapporten tar for seg samtlige organisasjonsledd som har blitt 
berørt av regioninndelingen og ser på hvilke gevinster som er oppnådd, hvilke implikasjoner 
endringen har hatt for forbundets organisasjonsledd, samt hvilke forbedrings- og utviklingsområder 
som finnes. 

 

Målsetningene for dagens regionorganisering  
 

Intensjonen bak dagens regionorganisering var å bedre servicen til FLTs medlemmer, uansett bosted, 

bransje og størrelsen på bedriftsgruppen de tilhører. Det var lenge et uttalt behov for å se på de 

avdelingstillitsvalgtes arbeidsoppgaver og øke rekrutteringsgraden og medlemsveksten i forbundet. 

Organisasjonen skulle bygges med en demokratisk struktur og ha en klar fordeling av oppgaver. 

Avdelingene skulle fortsatt være bindeleddet mellom medlemmene og forbundet, men avlastes når 

det kom til de mest tidsintensive arbeidsoppgavene. Samtidig skulle samarbeidet mellom 

avdelingene i regionene skulle ha en tydeligere rolle.  

Forventede gevinster av endringene var: 

 lik service til medlemmene, uansett bosted, bransje og størrelsen på bedriftsgruppen de 
tilhører.  

 økt medlemsvekst.  
 likt skoleringstilbud til medlemmer og tillitsvalgte, uavhengig av bosted og avdelingenes 

aktivitet. 
 mer tid for avdelingene til å drive med medlemspleie.  
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Hvilke organisatoriske endringer ble vedtatt?  
 

På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt en ny regionorganisering i forbundet. Vedtaket besto av 10 

punkter og prosjektrapporten la grunnlaget for hva og hvordan den nye organisasjonsendringen 

skulle iverksettes. Under beskrives de organisatoriske endringene som ble innført. 

 

Antall regioner endres fra 9 til 5 regioner.  
For å sikre at alle medlemmer skulle få et tilbud og for å til et reelt samarbeid i regionen, vedtok 

Landsmøtet at antall regioner i forbundet skulle reduseres fra 9 til 5.  

Prosjektrapporten forut 9.18-vedtaket pekte på at regionene ikke hadde noe vedtektsbestemt 

formål, men kun tjente som et «valgkollegium i forbindelse med valg til Landsrådet hvert fjerde år». 

Få avdelinger samarbeidet regionalt om medlemstilbud, og flere av avdelingene hadde et for lite 

medlemsgrunnlag til å drive aktiv skolering av sine medlemmer. Med større og færre regioner var 

tanken at grunnlaget for å kunne ha regionale medlemsaktiviteter ville bedres.  

 

Opprettelse av koordinerende arbeidsutvalg i hver region 
De nye regionene skulle også i større grad være planleggende og koordinerende organer for 

avdelingene, og en møteplass for tillitsvalgte i regionen. Ved å gi regionene et reelt innhold i form av 

et regionalt arbeidsutvalg, eget årsmøte og handlingsplan, var tanken at dette ville bidra til å bedre 

avdelingenes tilbud til medlemmer og tillitsvalgte i regionen. 

Ifølge vedtaket skal det på regionens årsmøte velges et arbeidsutvalg bestående av 4 tillitsvalgte med 

4 varaer som velges for ett år av gangen. Utvalget skal koordinere arbeidet i regionene sammen med 

regionrådgiveren under året, og er i tillegg regionens representanter til Landsrådet.  

På årsmøtene skal det utarbeides og vedtas en handlingsplan for rekrutterings- og 

skoleringsaktiviteten i regionen. Til handlingsplanen melder avdelingene på rekrutteringsaktiviteter 

som skal gjennomføres i regionen. Handlingsplanen skal være det førende arbeidsdokumentet for 

rekrutterings- og skoleringsarbeidet i regionen og et viktig hjelpemiddel for regionrådgiverne.  

Kostnader til årsmøtet dekkes av forbundet sentralt.  
 

Ansettelse av regionrådgivere  
Det skulle ansettes 5 regionrådgivere i forbundet, en for hver region. Disse skulle være administrativt 
ansatte i forbundet, men ha sin fysiske plassering ute i regionene.  Hver av regionrådgiverne skulle ha 
et eget driftsbudsjett. 

 
Våren 2018 ble 5 personer rekruttert inn i stillingene som regionrådgivere med oppstart 01.09.2018. 
De ble plassert i avdeling Stab, direkte underlagt forbundsleder. Regionrådgiverne gjennomgikk 14 
dagers opplæring i administrasjonen, og brukte høsten 2018 til å bli kjent med avdelingene i sin 
region. Regionrådgiverne er dag plassert under Organisasjon og Medlemsservice.  
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Regionrådgivernes hovedarbeidsoppgaver er å bygge og videreutvikle FLT sin organisasjon lokalt 

gjennom å: 

 

 aktivt profilere FLT gjennom rekrutteringsaktiviteter 
 motivere og bistå avdelingene i arbeidet med å få etablert flest mulig bedriftsgrupper og   
              tillitsvalgte 
 følge opp og bidra til aktivitet i inaktive avdelinger 
 være en tilleggsressurs for avdelinger som ikke kan eller har mulighet til å bistå     

medlemmer og bedriftsgrupper 
 bistå og koordinere kursvirksomheten i regionen  
 arrangere og protokollere regionens årsmøte og den regionale handlingsplanen. 
 
Regionrådgiverne har vært operative siden 01.01.2019.  

 

Overføring av tidsintensive arbeidsoppgaver fra avdelingene til ansatte 

regionrådgiverne.  
Med den nye regionorganiseringen ble vedtektene endret. Det operative rekrutteringsansvaret ble 
tatt ut vedtektene for avdelingene og lagt til regionrådgiverne, mens øvrige vedtektsfestede 
oppgaver forble som de var for avdelingene. 
 

Det ble ved ansettelsen og introduksjonen av regionrådgiverne for avdelingene poengtert at 

regionrådgiverne skulle fungere i tillegg til, ikke i stedet for. De 5 regionene har alle store geografiske 

områder. Regionrådgiverne har dette som sine arbeidsområder og det er ikke meningen at de skal 

rekke over hele området på egen hånd. Samspillet mellom avdeling og regionrådgiver var en 

forutsetning for å sikre at den nye regionorganiseringen ville gi en økt medlemsvekst. 

Gjennom å fjerne rekruttering som avdelingens oppgave alene, var intensjonen at det ville gi mer tid 
for avdelingene til å drive med medlemspleie. Endringen gjorde at rekruttering nå er et ansvar som 
påhviler hele forbundet, og ikke bare avdelingene. 
 
I den nye regionorganiseringen skal avdelingene: 
 

 I større grad vektlegge innsatsen mot bedriftstillitsvalgte og profilering av forbundet, bl.a. 
gjennom å inspirere, motivere og aktivisere flere bedriftstillitsvalgte til å drive aktiv 
rekruttering. 

 Yte bistand til enkeltmedlemmer der hvor bedriftstillitsvalgte ikke finnes. 
 Initiere behov via regionen med hensyn på verving, rekruttering og skolering av medlemmer 

og tillitsvalgte. Dette innlemmes i regionens årlige handlingsplan.  
 Delta på regionens årsmøte og andre møter i regi av regionen.  

 

Utover dette, endret seg ikke avdelingenes oppgaver. Avdelingene forventes fortsatt å være 
bindeleddet mellom medlemmene, bedriftsgruppene og forbundet, og utføre sine oppgaver i 
henhold til dette. 
 
 
 



 
 

 
5 
 

 

Sentralisering av forbundets kurs 
Ansvaret for å arrangere kurs ble overført til forbundet. Intensjonen var at om forbudet sentralt sto 
som arrangør av disse ville få flere deltagere pr kurs slik at flere erfaringer ville deles og at nettverk 
kunne dannes mellom tillitsvalgte på tvers av avdeling og regionsgrenser. Ved et sentralt 
skoleringstilbud kan forbundet i større grad sikre at alle medlemmer får tilbud, uavhengig av bosted 
og avdelingenes aktivitet. For å sikre et skoleringstilbud som imøtekommer medlemmenes behov, 
skal avdelingene årlig spille inn skoleringsbehov til forbundet sentralt på regionens årsmøte. 
 
 

Erfaringer og opplevelser med regionorganiseringen 
 

Dagens regionorganisering har berørt samtlige organisasjonsledd i forbundet, i større eller mindre 
grad. For å få et helhetlig bilde av hvordan regionorganiseringen fungerer, har forbundet under våren 
2022 sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige organisasjonsledd som har vært berørt av 
regionorganiseringen.  I tillegg er det foretatt samtaler med tillitsvalgte, regionrådgivere og 
administrasjonen som sammen med resultatene av spørreundersøkelsen legges til grunn for 
evalueringen. 
 

Om undersøkelsen 

Målgruppen for undersøkelsen var bedriftstillitsvalgte, avdelingstillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte 
som har vært eller er valgt til regionens arbeidsutvalg i løpet av siste Landsmøteperiode.  

 
1533 tillitsvalgte besvarte undersøkelsen, noe som utgjør en responsrate på 20,3%.  Svarprosenten 
ligger på omtrent det samme som på forbundets årlige medlemsundersøkelser.  Svarprosenten 
varierer veldig mellom regionene fra 10,2%-26%, men i det store hele er undersøkelsen å anse som 
representativ.  
 
Undersøkelsen besto av 17 spørsmål, hvor majoriteten var rangeringsspørsmål og noen spørsmål 
med mulighet for fritekstsvar der det var behov for nyanseringer eller utdypende kommentarer.  Et 
utvalg av de samme spørsmålene som ble stilt i forprosjektet, ble gjenbrukt i denne spørre-
undersøkelsen for å avdekke om den nye regionorganiseringen har gitt gevinstene beskrevet i 
prosjektrapporten. 
 

 

Funn fra spørreundersøkelsen 
Ved å sende ut en spørreundersøkelse ønsket vi å innhente informasjon om hvilke gevinster ytre 

organisasjon har sett og opplevd med den nye organiseringen. Resultatene av spørreundersøkelsen 

viser følgende: 

Opplevelse av forbedringer  

Over 50% sier at de har erfart ingen eller få endringer i løpet av siste landsmøteperiode. Det kan 

skyldes at det ennå er for tidlig å se noen merkbare endringer og at ytre faktorer som pandemi har 

vanskeliggjort det lokale organisasjons – og rekrutteringsarbeidet. 

Drøye 30% sier at de har opplevd noen eller store endringer. Her nevnes forbedringer som økt 

tilgjengelighet og nærhet til forbundet, økt samarbeid på tvers av avdelinger og bedre oppfølging av 

bedriftsgrupper og medlemmer. Å ha noen på fulltid i regionene oppleves som en stor styrke og 
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forbedring, men svarene viser også at det etterlyses et tydeligere ansvarskart og en klargjøring av de 

ulike organisasjonsleddenes arbeidsoppgaver.  

Opplevelsen av forbedringer varierer sterkt fra region til region, og av fritekstsvarene er det tydelig at 

forskjellen i oppfatninger kan skyldes forskjellige forventninger til hva 9.18-vedtaket skulle gi av 

gevinster.  

En stor andel Vet ikke-svar (18%), noe som kan tyde på at det er usikkerhet rundt hva spørsmålet 

referer til. Dette kan skyldes at helt nye tillitsvalgte ikke har noen erfaring med organiseringen før 

2018. 

Samarbeid i regionen  

Svarene viser at samarbeidet mellom avdelinger i regionene fungerer bra og at majoriteten av 

avdelingene samarbeider i noe eller stor grad med regionrådgiver (67,4%). Det samarbeides til stor 

del om bistand og veiledning til bedriftstillitsvalgte (75%), informasjon – og rekrutteringsaktiviteter 

(66,7%) og skoleringsvirksomhet i regionen (28,7%). 

Det etterlyses imidlertid mer proaktivitet og struktur, slik som reise– og besøksplaner, fra 

regionrådgiverne for å kunne koordinere samarbeidet om bedriftsbesøk og verveaktiviteter mellom 

avdeling og regionrådgiver i større grad. Flere nevner at de ønsker et tettere samarbeid hvor 

avdelingene kan komme med innspill til bedriftsgrupper/bedrifter hvor regionrådgiver kan 

rekruttere.  

Regionorganiseringen og regionenes arbeidsutvalg 

Over 50% melder at regionens arbeidsutvalg ikke fungerer/fungerer i liten grad. Her etterlyses hva 

som er regionrådets mandat og rolle.  

Ser vi til fritekstsvarene, etterlyses det retningslinjer for hvem eller hvordan regionutvalget skal 

praktiseres, og det mangler en tydelig struktur på hvordan regionens arbeidsutvalg skal fungere og til 

hvilken hensikt etter regionens årsmøte. Det fremkommer tydelig at underlaget til grunn for vedtaket 

heller ikke var spesifikt nok, og det etterlyses oppfølging av de som ble berørt av endringene etter at 

vedtaket ble iverksatt. Noen tilbakemeldinger poengterer at intensjonen om regionens rolle som et 

aktivt møtepunkt for tillitsvalgte har ikke fungert. Eneste treffpunkt for tillitsvalgte er på regionens 

årsmøte, etter er det ikke tilrettelagt for så godt som ingenting. I regioner med mange avdelinger 

med lite eller ingen aktiviteter, har dette bidratt til at regionarbeidet har en liten kontaktflate. 

Man opplever også at det at regionen ikke har egen økonomi legger videre en demper på aktiviteten.  

I kombinasjon med at man ikke ser hvilken rolle regionen skal ha har viljen hos avdelingene i noen 

regioner vært liten til å bruke egne midler på å møtes. 

Regionale handlingsplaner  

Regionens handlingsplan skal definere regionens medlemsaktivitet og være det styrende 

arbeidsdokumentet for rådgiveren. Det ble under regionenes første årsmøter høsten 2018 poengtert 

at regionrådgiveren med dette ikke skal jobbe i et vakuum eller alene. Avdelingene i regionen skal 

bringe inn sine innspill når den årlige handlingsplanen utformes og det forventes at de samme 

avdelingene deltar i å bistå regionrådgiver i gjennomføringen av medlemsaktiviteten. 

Undersøkelsen viser at det i noen regioner ikke eksisterer en handlingsplan, mens det i andre 

regioner er regionrådgiver som lager denne. Dette har påvirkning på det regionale så vel som det 
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avdelingsvise eierskapet til regionen som et organisasjonsledd med mening og til det 

rekrutteringsarbeidet som gjøres i regionen. 

Ytre faktorer har hatt påvirkning 

Restriksjonene i forbindelse med pandemien gjorde at det som var arbeidsgrunnlaget til 

regionrådgiverne ble fjernet over natta i mars 2020. Det har resultert i langt færre bedriftsbesøk og 

fysiske møter med medlemmer og tillitsvalgte enn det som var forventet. Man har derfor vært nødt 

til å tenke nytt og bruke andre møteflater.  

Avdelingenes medlemsarbeid har også blitt påvirket av pandemien, og små og mellomstore 

avdelinger har i liten grad kunnet opprettholde aktivitet under de to årene pandemien varte. Flere av 

oppgavene som har ligget til avdelingene og til regionen i den nye regionorganiseringen har ikke 

kunnet blitt utført med kontinuitet over de siste 4 årene. Sprikende svar i undersøkelsen vitner om at 

det kan ha vært vanskelig å kunne svare på undersøkelsen i lys av dette.  

Misnøye med sentraliseringen av kursvirksomheten  

Avdelingene opplever at de med sentraliseringen av forbundets medlems- og tillitsvalgtskolering har 

blitt fratatt muligheten for å initiere medlemspleiende aktivitet i form av lokale kurs i regi av 

avdelingen. Dette har skapt misnøye og ført til at avdelingene har opplevd at de har mistet en viktig 

oppgave.  Retningslinjene for konferanser i avdelingene ble revidert for å møte avdelingenes behov, 

uten at avdelingene har utnyttet mulighetene fullt ut.  

 

Gevinster av regionorganiseringen  

Under presenteres de kvantitative gevinstene av regionorganiseringen. Disse viser status i forbundet, 
og beskriver gevinstene av arbeidet som er utført i perioden høsten 2018 til våren 2022. Utviklingen 
det vises til eies av hele forbundet. Der tallene kan spores tilbake til regionrådgiverne nevnes dette 
spesifikt i teksten. 

 

Lik service til medlemmer og tillitsvalgte 
En forventet gevinst av den nye regionorganiseringen er lik service til medlemmer og tillitsvalgte, 
uavhengig av bosted, arbeidsted og avdelingstilhørighet.  Lik service er vanskelig å operasjonalisere 
da behovet er ulikt i de ulike regionene. Ved å ansette regionrådgivere har forbundet forsøkt å 
tilrettelegge for at samtlige medlemmer og tillitsvalgte skal ha de samme forutsetningene for å få 
service og hjelp når de trenger det.  
 
Evalueringen og resultatene fra de årlige medlemsundersøkelsene i 2020 og 2021 viser at våre 

medlemmer og tillitsvalgte er godt fornøyd med servicen og hjelpen de får fra regionrådgiverne og 

avdelingene. I 2020, da pandemien sto på som verst, svarte over 70% at de er fornøyde eller svært 

fornøyde med det de opplever når de kontakter regionrådgiverne. Tilsvarende tall ser vi fra 

medlemsundersøkelsen i 2021.  

Også graden av tilgjengelighet overfor våre tillitsvalgtes behov for støtte eller rådgivning gir et 

positivt bilde. Over 80% svarer at de opplever forbundet som tilgjengelig eller svært tilgjengelig.  

Dette bekreftes også i fritekstsvarene i evalueringen. Her nevner tillitsvalgte at man opplever at man 

har fått økt motivasjon til å være tillitsvalgt, at forbundet er mer synlig og at hjelp og støtte når man 

trenger det er mer tilgjengelig enn før. Gjennomgående viser dette at jo nærmere arbeidsplassen 
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medlemmet/tillitsvalgte kommer i kontakt med FLT, dess mer tilfreds med servicen virker de å være. 

Medlemsnærheten og tilgjengeligheten til hjelp og støtte når våre medlemmer og tillitsvalgte trenger 

det er dermed en viktig medlemsfordel for FLT, sett opp mot våre konkurrenter. Dessverre er det 

også en av forbundets største svakheter da vi mangler tillitsvalgte i veldig mange bedrifter. 

 

Økt synlighet og profilering av FLT 
Tross for pandemiens restriksjoner, har det i perioden likevel blitt gjennomført flere bedriftsbesøk 

rundt omkring i landet. Dette har vært besøk i bedrifter hvor medlemmer og tillitsvalgte har blitt 

kontaktet av regionrådgivere eller at medlemmer og tillitsvalgte selv har bedt om at FLT skal komme 

for å prate til medlemmene. Her har regionrådgiverne brukt forbundets samarbeidspartnere, som 

AOF, LO-favør og Help, aktivt i profilering. 

FLT har også vært delaktig i flere vervekampanjer i regi av LOs distriktskontorer og/eller andre LO-

forbund. Dette har gjort FLT mer synlig som et alternativ for de som ikke vet om oss.   

Under pandemien har regionrådgiverne også avlastet arbeidslivsavdelingen i noe grad. Dette har 

vært helt nødvendig og har vært en stor fordel for medlemmene som har trengt bistand, og har også 

bidratt til å profilere FLT som en organisasjon som er der når de trenger det. 

 

Økt medlemsaktivitet og organisasjonsbygging 
Organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling med gode og trygge tillitsvalgte er avgjørende både 

for medlemsvekst, medlemsengasjement og for forbundets fremtid. Regionrådgiverne har i perioden 

gjennomført mange organisasjonsbyggende aktiviteter overfor avdelinger og bedriftsgrupper. Det 

har i perioden blitt registrert 340 nye bedriftsgrupper, og i flere bedriftsgrupper har aktiviteten økt, 

tross i pandemi. 

Det er også jobbet aktivt med å få på plass avdelingsstyrer og i perioden har man fått opp aktiviteten 

i 7 avdelinger som i 2018 var å anse som inaktive.  

Regionrådgivernes digitale rekrutteringskampanje, regionrådgivernes julekalender og 

regionrådgivernes møteplass vært gode eksempler på hvordan man har måttet tenke nytt og 

innovativt når tradisjonell verving ikke lenger kunne utføres. Gjennom rekrutteringskampanjen 

hadde 87 ververe rekruttert totalt 192 medlemmer. Regionrådgivernes digitale møteplass ble 

gjennomført månedlig under hele pandemien med godt oppmøte av bedriftstillitsvalgte og 

medlemmer.  

Dette viser på et FLT som en levende, fremoverlent og omstillingsdyktig organisasjon.  

 

Økt medlemsvekst  
Ser vi til medlemsveksten kan vi se at den økte aktiviteten, profileringen og synligheten av forbundet 

har gitt frukter.  

I perioden har regionrådgiverne gjennomført 250 registrerte rekrutteringsaktiviteter. Dette har vært 

alt fra stand på bedrifter og studiesteder til medlemsmøter og andre rekrutteringstiltak. 



 
 

 
9 
 

 

 

Medlemsveksten i forbundet har vært jevnt stigende i perioden, med en tydelig positiv kurve fra 
høsten da regionrådgiverne ble ansatt.  
 
Selv under pandemien har medlemstallet holdt seg jevnt høyere enn antall utmeldinger.  
 

 
 
Vi vet at medlemsvekst ikke bare kommer av rene rekrutteringsaktiviteter, men som oftest som en 

konsekvens av organisasjonsbygging ute på bedriftene, dialog med de tillitsvalgte og gjennom de 

gode historiene/opplevelsene et eller flere medlemmer har hatt med forbundet ( eksempelvis fått 

juridisk bistand og hjelp i krise).  At FLT har lykkes å ha en slik positiv og viktig tilstedeværelse selv 

under strenge restriksjoner og pandemi skal vi være stolte over. 
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Likt skoleringstilbud, uavhengig av bosted og avdelingenes aktivitet. 
Med Landsmøtevedtaket ble forbundets kursvirksomhet sentralisert. Avdelingens mulighet for å 

arrangere konferanser med et faglig og skolerende innhold for medlemmer og tillitsvalgte ble ikke 

berørt av vedtaket. 

Å kunne tilby et likt og kvalitativt godt skoleringstilbud til våre medlemmer og tillitsvalgte har vært en 

viktig prioritering for forbundet i perioden. Etter at kurstilbudet ble sentralisert, har det vært jobbet 

med å utvikle skoleringsporteføljen for å møte medlemmenes behov - både før, under og etter 

pandemien. I tillegg er revidert kursinnhold er overførbart til andre former for opplæring – eks. 

kortkurs/konferanser.  

Invitasjon til samtlige kurs i perioden har blitt sendt ut til alle våre yrkesaktive medlemmer og 

tillitsvalgte, og av fordelingen blant kursdeltakerne kan man se at forbundet har klart å nå ut bredt. 

Ved å digitalisere deler av kursporteføljen har også flere deltatt på skolering enn før. Under 2021 var 

FLT det LO-forbundet som skolerte flest medlemmer (basert på antall medlemmer). 

 

Mer tid for avdelingene til å drive med medlemspleie 
Fra tidligere undersøkelser før dagens regionorganisering oppga det store flertallet av 

avdelingstillitsvalgte at de brukte mindre enn 5 timer i måneden på tillitsvalgtarbeid. I dagens 

regionorganisering ser vi at avdelingstillitsvalgte bruker gjennomsnittlig 8-10 timer i måneden på 

tillitsvalgtarbeid, og de bruker mest tid på å sørge for informasjon og kunnskap til medlemmer 

(40,2%). Deretter fordeler det seg jevnt mellom øvrige arbeidsoppgaver (bistå til at det opprettes 

bedriftsgrupper der det er grunnlag for det, 18,2%), bistå regionrådgiver med å initiere til 

rekrutteringstiltak i regionen, 15,2%) og melde inn skoleringsbehov til regionen, 15,2%). 

Til tross for at flertallet av avdelingene mener at de har en ressurs i regionrådgiveren og aktivt bruker 

denne i avdelingens arbeid, har altså ikke antallet timer avdelingstillitsvalgte bruker på 

tillitsvalgtarbeid blitt redusert, tvert imot har det økt. Dette kan skyldes mange ting, men av 

fritekstsvarene man utlese at regionorganiseringen generelt sett ikke har skapt den avlastningen som 

forventet. Avdelingstillitsvalgte har heller blitt påført enda et organisasjonsledd som det forventes at 

avdelingene å bidra inn i og holde i aktivitet.  

 

Forbedringsområder  
 

Basert på erfaringer, tilbakemeldinger og svarene i undersøkelsen har evalueringsarbeidet avdekket 

noen forbedringsområder som vi vil komme nærmere inn på i de kommende avsnittene.  

 

Viktigheten av å gjøre tydelige vedtak 
Vedtaket som ble gjort på landsmøtet var klart og tydelig for de som hadde vært med på hele reisen 

fra jobben med rapporten startet etter landsmøtet i 2013 og frem til vedtaket på landsmøtet. Men, 

det var ikke like klart for de som satt ute i avdelingene. Vedtaket er i 10 punkter hvor det siste 

punktet er at hele rapporten ble tatt til etterretning. Vår erfaring er at de fleste har et forhold til hva 
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som lå i de første ni punktene, men ikke så hva punkt 10 innebar. Dette har skapt ulike fortolkninger 

og forventninger. 

 

Forankring og eierskap  
Regionorganiseringen innebar en endring som påvirket alle organisasjonsledd i organisasjonen. Når 

man foretar en såpass stor organisasjonsendring som vedtaket innebar, er det avgjørende å skape en 

felles forståelse i organisasjonen omkring hva vedtaket faktisk betyr og hvilke muligheter det gir. 

Dette krever at vi har en klar historie om hva vi ønsker å gjøre og hvordan vi skal få det til. Denne 

historien må forankres både i administrasjonen og i organisasjonen gjennom god kommunikasjon og 

involvering.  

Gjennom spørreundersøkelsen ønsket man å bidra til å belyse at alle organisasjonsledd har et ansvar, 
og at spørsmålene skulle reflektere dette. Svarene vi fikk viste imidlertid at de som er berørt av 
endringene ikke helt forstått endringene og dets konsekvenser. Dette viser viktigheten av å fatte 
tydelige vedtak, men også kjenne intensjonene bak vedtakene. 
  
Tilbakemeldingene i undersøkelsen viser at det må jobbes langt mer systematisk med involvering, 
inkludering gjennom dialog og jevnlige forventningsavklaringer for at det skal skapes eierskap og 
sikres gjennomføringsevne hos de som berøres av endringen. Dette har vi ikke lykkes godt nok med.    
 

 

Regionrådgivernes plass i organisasjonen 
Endringene som kom med dagens regionorganisering besto av en innføring av et nytt 

organisasjonsledd, nemlig regionrådgiverne.  

Regionrådgiverne ble ved ansettelse plassert i stab under forbundsleder og jobbet dermed parallelt 

med forbundets organisasjonsavdeling som hadde mange de samme arbeids- og ansvarsområdene. 

Her kunne forbundet med hell ha koordinert arbeidet bedre på et langt tidligere tidspunkt, tanken 

har hele tiden vært at regionrådgiverne skulle komme i tillegg til det som allerede ble gjort.  

Etter ansettelse ble regionrådgiverne overlatt til seg selv til å finne sin plass i organisasjonen. Dette 

har tatt tid og er ikke et arbeid som kan gjøres alene av enkeltindivider uten oppfølging og støtte ved 

behov. Å finne sin plass i forbundets ytre organisasjon har på mange måter vist seg å være en 

langvarig oppoverbakke. Dette kan understøttes av fritekstsvarene i spørreundersøkelsen.  

Majoriteten av fritekstsvarene vitner om en misforstått oppfatning av at regionrådgiver er regionen 

og har ansvar for at dette organisasjonsleddet fungerer. Det råder også oppfatninger om at aktivitet i 

regionen er forbundets ansvar. Regionorganiseringen er tydelig på at regionleddet er avhengig av at 

avdelingene samarbeider og kommer med innspill til regionens handlingsplan og at avdelingene 

søker om økonomiske midler som før for å kunne gjennomføre medlemsaktiviteter som rekruttering 

– og konferansevirksomhet i regionen. 

Der regionale handlingsplaner mangler og et koordinerende regionsamarbeid rundt 

medlemsaktiviteten i regionen ikke fungerer, har dette ført til at regionrådgiverne i stor grad har 

operert som ensomme satellitter i mange regioner. Det viser at oppfølgingen av hvordan 

samhandlingen med og mellom de ulike organisasjonsleddene skal fungere har vært mangelfull, og at 

aktiv tilrettelegging for å sikre en felles forståelse av egen rolle og hvem som gjør hva burde ha hatt 

større prioritet i innledende fase av den nye regionorganiseringen.  
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Klarere rollefordeling, oppgaver og mandat 
Evalueringen viser at forbundet ikke avklarte og kommuniserte ut tydelig nok hva den nye 

regionorganiseringen innebar. Med innføring av 5 regionrådgivere, regionale arbeidsutvalg og 

sentralisering av kursvirksomheten var forventningene store. 

Undersøkelsen viser tydelig at det eksisterer mange ulike fortolkninger av hvilke arbeidsoppgaver de 

ulike organisasjonsleddene skal prioriteres og hvordan arbeidet skal gjennomføres. 

Arbeidsoppgavene til regionrådgiverne spenner i dag vidt, og skal regionrådgiveren ha 

gjennomføringsevne vil det kreve en tydelig prioritering av oppgaver basert på behovene i regionene. 

Dette forutsetter igjen at de øvrige organisasjonsleddene kjenner sin rolle og får eierskap til sine 

arbeidsoppgaver.  

Undersøkelsen, tilbakemeldinger og flere innkomne Landsmøteforslag viser at dagens 

regionorganisering med arbeidsutvalg uten reelle arbeidsoppgaver oppleves som unødvendig, 

byråkratisk og lite motiverende. Det bør derfor avklares, konkretiseres, tydeliggjøres og konsekvens-

utredes hva de ulike organisasjonsleddene skal levere på. I dette ligger blant annet en gjennomgang 

av mandat og hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres for å sikre medlemmene den beste 

servicen og hjelpen de kan få. 

 

Avsluttende refleksjoner 
 

En organisasjons humankapital, det vil si menneskene i en organisasjon og den verdien disse 

representerer, sier man er organisasjonens viktigste kapital i endringsprosesser. Det er i menneskene 

vi finner potensialet og forutsetningen for å skape økonomisk vekst og utvikling i en organisasjon.  

Gjennom spørreundersøkelsen ønsket vi å bidra til å belyse at alle organisasjonsledd har et ansvar, 
og at spørsmålene skulle reflektere dette. Svarene vi fikk viste imidlertid at de som er berørt av 
endringene ikke helt forstått endringene og dets hensikt.  
 
Det kan ikke understrekes nok hvor viktig en tilrettelegging av reell samhandling med avdelingene i 
regionene og regionrådiverne er for gjennomføringsevnen i organisasjonen. Forventningsstyring og 
avklaringer rundt hvordan samhandle vil være avgjørende. Det holder ikke å bare tilføre ressurser, 
dette er en lærdom forbundet må ta innover seg.  
 
Evalueringen av regionorganisasjonen i FLT viser at det er behov for forankring hos de som berøres 

av den i større grad. Forslagene til Landsmøtet 2022 viser tydelig at avdelingene har et ønske om en 

tydeligere rolleavklaring. Med bakgrunn i FLTs Veikart for fremtiden, forbundets Prinsipprogram og 

flere landsmøteforslag fra avdelingene har forbundsstyret fremlagt et forslag til Landsmøtet om at de 

ønsker å nedsette et utvalg som skal evaluere dagens organisering av forbundet. I dette ligger en 

evaluering av forbundets interne organisering, av ytre organisasjon og forbundets ansvarlige organer. 

Dette fremtidige arbeidet må ta lærdom av det som fremkommer i denne evalueringsrapporten for å 

kunne møte behovet om bedre forankring og rolleavklaring.  

 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fforbundetflt-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ftoer_flt_no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff196de4e5e1a4c24b8324ecf91affb97&wdlor=c6977A98F-2A9F-4601-99D8-EF5CE7A00F19&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=879FF51E-8C2E-4A2F-929C-666A3353C6BC&wdorigin=Outlook-Body&wdhostclicktime=1654760351238&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9480e77b-2be7-495f-8c02-bcb8a1c38fdc&usid=9480e77b-2be7-495f-8c02-bcb8a1c38fdc&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_Toc1602780876

