
Notat om organisasjonsutvalg 
 

Bakgrunn. 

På Landsmøtet i 2018 vedtok forbundet følgende: 
 
Det nedsettes et utvalg med bred representasjon for helhetlig gjennomgang av arbeidsoppgaver, 
struktur, organisering og fordeling av ressurser. 
 
Utvalget skal bestå av syv til åtte personer. Dette innebærer minimum fem representanter som 
geografisk representerer de ulike landsdelene (regionene), deriblant to fra forbundsstyret og en fra 
kontaktutvalgene, samt en fra administrasjonen, og eventuelt en ekstern med god 
organisasjonskunnskap og juridisk kompetanse i forhold til arbeidet. 
 
Utvalget presenterer sine konklusjoner og anbefalinger for landsmøtet 2020. Utvalget ferdigstiller sitt 
arbeid senest 30. september 2019. Det skal sendes til høring i organisasjonen under arbeidet. 
Oppstart 31.08.2019. 
 
Begrunnelse: 
Vedtaket ble begrunnet med store endringer i samfunns- og arbeidsliv. Norge er preget av 
økonomisk effektivisering, endringer i struktur og oppgaver med kommune -og fylkessammenslåing, 
økte krav til digitalisering og personvern.  
 
Samfunnets endringer krever tilpassing for å sikre videre utvikling også i frivilligheten. Det er for 
eksempel sannsynlig at statlige tildelinger vil reduseres og krav til rapporteringer økes, mens 
medlemmenes krav og lojalitet til organisasjonen vil bli utfordret. 
 
Organisasjonen har startet en prosess med modernisering, digitalisering, medlemsservice og lokal 
utvikling. Forbundsstyret anser det naturlig å undersøke flere mekanismer som møter både 
samfunnet og medlemmene, samt gir bedre verktøy for å lykkes lokalt og regionalt. Styret har som 
mål å løfte fram fellesskapet, øke aktiviteten og gleden ved å være medlem og tillitsvalgt.          
 
Formålet med gjennomgang av organisasjonen er: 

• å fremme utvikling av organisasjonen og tilpasning til fremtidig utvikling   

 

Prosess:  
Oppnevning av medlemmer i utvalget ble vedtatt av forbundsstyret høsten 2018:  

• Venche Fagereng – Vesterålen lokallag / Forbundstyret 

• Åse Gyda Skålerud – Hamar Lokallag 

• Kathrine Flaten – Vestfold lokallag / Ung-representant Forbundsstyret 

• Veslemøy Klavenes-Berge – Vestfold lokallag / Kontaktutvalg / Barn og foreldre (frem til april)  

• Ingjerd Henriksen (fra mai) - Kontaktutvalget / Oslo lokallag (fra og med april) 

• Wenche Nygård Eeg – Bergen lokallag 

• Tor Rune Halseth - Nordmøre lokallag / Forbundsstyret  

• Eddy Kjær – Administrasjonen 

• Heitmann - Ekstern 
 
Faglige rådgivere: 

• Amalie Tveit Pedersen - Administrasjonen 

• Agnethe Ekre – Administrasjon 
 



Forbundsstyret har vært opptatt av en solid prosess og god forankring i arbeidet. Dette er også 
understreket av landsmøtets vedtak, og utført på følgende måte: 
 
Samling 1: Januar 2019 
Samling 2: Mars 2019 
Samling 3: Mai 2019 
Samling 4: Juli 2019 
 
Arbeidet med rapporten har vært en intensiv prosess med mange gode diskusjoner og innspill fra 
organisasjonen som helhet.  
 
Forbundets eksterne konsulent ledet en workshop om rapporten og om forbundets utvikling på 
tillitsvalgtkonferansen i april 2019.  Innspillene ble diskutert og innarbeidet før rapporten ble utsendt 
på høring i juni.   
 
I juli ble tilbakemeldingene fra høringen diskutert og vurdert i utvalget.  Rapporten ble ferdigstilt i 
september og deretter behandlet i forbundsstyret.  
 
 
Organisatoriske endringer – innspill og forslag etter at rapporten var ferdigstilt:  
  
STOFO ung: 
Etter at OU-rapporten ble ferdigstilt kom innspill fra Ung-gruppa høsten 2019 om å opprette eget 
Ung-organisasjonsledd.  I forbundsstyresak 49/19 ble det vedtatt å foreslå etablering  av STOFO Ung 
til Landsmøte 2020, samt å løfte saken inn til vedtektsutvalget.   
 
PASIENTRÅD 
Etter drøfting i Forbundsstyret tidlig 2020 ble det i sak 12/20 vedtatt å opprette Pasientråd i en to-
årig prøveperiode i 2021 og 2022. 
 
Utvalget skal være en ressurs for forbundet og bidra til at pasientenes erfaringer med og kunnskap 
om de forskjellige medisinalternativene samles i en kunnskapsbank. 
 
Utvalget skal bestå av tre til fem medlemmer som har god kunnskap om sin egen medisin, og bruk av 
denne. Medlemmene bør videre ha god kunnskap om forskjellige medisinalternativer og bruken av 
disse i Norge, egne erfaringer med bruk av disse medisinene, studier om medisiner, for å gi 
pasientkunnskap videre til alle med lavt stoffskifte. 
  
Formål, oppgaver og retningslinjer for arbeidet i Pasientråd skal utarbeides og behandles i 
Forbundsstyret i 2020. Utvalget innarbeides i budsjett fra 2021. 
 
KONTAKTUTVALGENE 
Arbeidet som utføres er en viktig del av vårt medlemstilbud. 

I arbeidet med kulturen og endringer som startet etter Landsmøtet i 2016 har vi ikke jobbet med 

eller hatt spesielt fokus på kontaktutvalgene. Rollen som koordinator for hvert utvalg ble tatt bort i 

2018 Det er oppnevnt nye likemenn, men de fleste har lang fartstid i rollen.  Møtepunktene og 

samhandlingen mellom utvalgene og resten av organisasjonen har også vært påvirket/redusert av 

nødvendige prioriteringer og kapasitet. 

 



 
AU har sammen med likeperson Tor Rune Halset gjennomført kartlegging av forholdene i 
kontaktutvalgene.  Svarene er anonymisert og tilbakelest i mars i møte med representanter fra 
kontaktutvalgene. 
 
Forbundsstyret har i sak 37/20 vedtatt framdrift på prosess for videreutvikling av likepersonsarbeidet 
i kontaktutvalgene og styrke samspillet i organisasjonen. 
   
 

Konkretisering av strategien 
 
Noen av forslagene i rapporten er tatt til følge, mens andre er avvist av ulike årsaker. Forbundsstyrets 
forslag til konkrete utviklingspunkter er svart ut i sakspapirer til landsmøtet, deriblant strategiplan, 
vedtekter, handlingsplan og budsjett.   
 
I tillegg til rapporten som helhet har forbundsstyret vurdert organisasjonsutvalgets enstemmige 
konklusjoner. Disse er som fordelt i fire tiltakspakker etter forbundets fire strategiområder: 
 
 
Tiltakspakke 1. Medlemmene 

• Fordeling økonomiske tilskudd til lokallagene: minimum 20 000 kr til hvert lokallag.  

• Regionene oppheves for å finansiere økte ressurser lokalt   

• Egenandeler for lokallag fjernes ved tillitsvalgtkonferanse/landsmøte 

• Det etableres et nasjonalt aktivitetsråd + budsjett 

• Interne priser/økonomiske premier utvides nye kriterier utformes. 

• Flere medlemsfordeler. 
 

Endringer etter diskusjoner i styremøter:  

• Forbundet innfører ikke ny finansieringsmodell 

• Medlemskontingent hovedmedlem øker med 25 kr fra 2022, lokallagenes andel øker fra 110 
til 120 kr/hovedmedlem 

• Egenandeler for arrangement lokallagene opprettholdes 
 
 
Nye finansieringsmodeller: 
Organisasjonsutvalget foreslo å innføre en ny finansieringsmodell for å fylle «hvite flekker» på kartet 
med flere lokallag.  
Etter tilbakemeldinger fra organisasjonen og diskusjoner i forbundsstyret er konklusjonen at vi 
viderefører dagens modell fordi egenskaper ved de nye finansieringsmodellene vil gi oss store 
utfordringer.  
 
 
Regionrådene oppløses - tiltak:  
Organisasjonsutvalget foreslår å oppløse regionrådene fordi de mener oppgavene kan utrettes bedre 
på andre måter. Regionrådene har tidligere gitt tilbud til områder som ikke har lokallag og bidratt til 
kompetanseheving, kulturbygging og samarbeid mellom lokallagene.  Ved oppløsing av regionrådene 
forsvinner en arena for samhandling. 
 
Forbundsstyret er ved oppløsing av regionrådene opptatt av konkrete tiltak for å opprettholde 
tilbudene til medlemmene, samt å heve kompetansen og styrke båndene i organisasjonen. 
 



• Forbundsstyret foreslår å konsentrere de økonomiske, menneskelige og administrative 
ressursene til å helhetlig styrke og utvikle lokallagene og resten av organisasjonen.  

• Fra 2022 øker medlemskontingent for hovedmedlem med 25 kr. Lokallagenes andel øker fra 
110 til 120 kr./hovedmedlem.   

• Økonomiske ressursene til etablering av nye lokallag og til samarbeid mellom lokallag øker. 

• Videre inntar forbundsstyret en større rolle i utvikling lokalt, eksempelvis ved besøk med 
orientering, presentasjoner av forbundets overordnete arbeid.   

• Hvert medlem i forbundsstyret får ansvar for å følge opp lokallag i sitt nærområde. 

• Likepersons- og studieansvarlige i forbundsstyret deltar i planlegging og oppfølging på sine 
områder. 

 
 

 Tiltakspakke 2. Politikk og samfunn    

• Forskning og samfunn: Styrkning av administrative ressurser er en forutsetning for å nå målet 
om økt politisk innflytelse   

 
Etter diskusjoner i styremøter inkluderes:   

• Forbundet styrker sin posisjon som en tydelig stemme i politikk og samfunn gjennom 
prioritering av saker og ressurser.  

• Får anerkjennelse bygd opp av at vi gjennom kontakt med myndighetene både fremsetter 
krav og viser resultater   

 

 

Tiltakspakke 3. Forskning 

• Økt forskning forutsetter støtte fra økonomiske ressurser i forbundet.  

• Innsamlingskampanjer og seminarer skal bidra til økte ressurser til forskning  

• Thyra-fondet brukes aktivt. 

• Forskningsresultater skal formidles til allmennheten 
 
Etter diskusjoner i styremøter og i vedtekts-utvalget inkluderes:   

• Videreutvikling av forbundets Faglige råd  

• Formidle kvalitetssikret kunnskap. Bidra til å videreutvikle kunnskapen 
 

 

Tiltakspakke 4     Organisasjonen 

• Økt kompetanse hos tillitsvalgte – bedre tilgang på tillitsvalgte 

• Utvikle og implementere opplæringsmoduler. 

• Videreutvikle den administrative verktøykassen. 
 
Etter diskusjoner i Forbundsstyret inkluderes:   

• Å være ansatt og tillitsvalgt skal oppleves meningsfylt, kompetansehevende og givende.   

• Etablere gode relasjoner horisontalt og vertikalt  

• Videreutvikle møteplasser og arenaer for og mulighet til å styrke en «vi-kultur» gjennom å 
dele og utveksle erfaringer med verving, medlemspleie og aktiviteter  

• I samsvar med ønsker og forslag på tillitsvalgtkonferansen 2019 foreslås økt satsing på 
kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom landsdekkende samlinger med faglig og 
organisatorisk påfyll.  



• Administrasjonen støtter lokallagene og bidrar med fysiske besøk med informasjon, kurs og 
foredragsvirksomhet til lokallagene.  Administrasjonen skal også være behjelpelige med 
eventuelle søknader. 

• Arbeidet med å videreutvikle den digitale verktøykassen fortsetter og det satses også på e-
læring, kurs og autorisasjonsprogrammer. 
 

Etter vedtak i Forbundsstyret inkluderes: 

• Oppretting av STOFO Ung 

• Oppretting av pasientråd årene 2021 -2022 

• Prosess for videreutvikling av likepersonsarbeidet i kontaktutvalgene og styrke samspillet i 
organisasjonen. 

 
 
Oppsummering 
Det grunnleggende fundamentet for en medlemsorganisasjon er å skape et aktuelt og relevant tilbud 
til våre medlemmer. Dette er essensielt både for å verve nye og for å beholde medlemmer.  
 
Forbundet har i dette en rekke uløste oppgaver hvor en av de krevende øvelsene er å prioritere og 
kanalisere ressursene til riktig mål og resultat. Forbundet har begrensede ressurser i forhold til antall 
og størrelse på dagens og fremtidens oppgaver.  Forbundsstyret har derfor foreslått flere tiltak som 
påvirker organisasjonen som helhet. Forbundet er avhengig av å gjøre endringer som å legge ned 
regionrådene, for at andre tiltak skal kunne prioriteres.  
 
Prioritering av politikk, forskning og synlighet er avgjørende for å stige i makthierarkiet, og styrke vår 
posisjon som aktuell og positiv samarbeidspartnere for beslutningstakerne og andre aktører som er 
relevante for våre saker.  
 
Ung-gruppen foreslås som et eget ledd og formaliseres i vedtektene slik at denne målgruppen 
tydeliggjøres og deres stemme i organisasjonen blir mer synlig. Ung-gruppen finansieres fortsatt for 
egne aktiviteter. 
 
Forbundsstyret har vedtatt å opprette et pasientutvalg som skal ivareta interessene for våre 
medlemmer og gi økte kompetanse og samarbeid på medisinske problemstillinger. 
 

• Lokallagenes økonomiske rammer skal bli videre og bedre gjennom overføringer fra sentralt 

hold 

• Friske økonomiske midler skal tilføres gjennom lokallagenes egne tiltak 

• Stoffskifteforbundet får en sterkere lokal utvikling, og det blir færre hvite flekker på kartet 

• Det etableres arrangementskomiteer 

• Som følge av økte overføringer til lokallagene avvikles regionene 

• Opplæringsvirksomheten styrkes gjennom et helhetlig opplæringsprogram 

• Rekruttering og bevisstgjøring av medlemmene og tillitsvalgte forbedres 

• Kommunikasjonen skal bli helhetlig og styrkes gjennom hele organisasjonen 

• Kontaktutvalgene utvikles og styrkes 

• Forbundet inngår fordelsavtaler som gir medlemmene mer valuta for kontingenten 

• Forbundet skal være tydelig til stede på legekontorer 

• Det blir økt lokal aktivitet 

• Potensiale i medlemsmassen generelt og tillitsvalgte spesielt vil bli hentet ut.   


