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SAK 7 b) 
ORGANISASJONSSAKER – BLANT ANNET VEDTEKTER 

 
FORSLAG (en sak på hvert forslagsark) 

 
Innsendt av (navn på organisasjonsledd): 
Landsstyret 

Tittel/tema: 
SLs framtidige organisasjon 

Skriv inn selve forslaget her: 

ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG TIL ORGANSJONSENDRING 
 

Forbundssekretær – oppretting av distriktssekretærer 

Distriktssekretærer gir enda bedre nærkontakt med medlemmene. 
Ved å gi større ressurser ute i landsdelene vil vi kunne støtte og hjelpe medlemmene og tillitsvalgte i den 
enkelte kommune/fylkeskommunen bedre enn vi gjør i dag. En distriktssekretær vil ha bedre kjennskap til 
regionen og lokale forhold og kan følge raskere og tettere opp. Særlig i lokale forhandlinger på steder der vi 
ikke har hovedtillitsvalgt vil dette kunne ha stor betydning. 

Med gode rutiner som følges opp av en distriktssekretær tror vi at regionene får bedre oversikt over det som 
skjer på grasrota. Vi tror også at grasrota kan ha ulike arrangement som en distriktssekretær kan være en del 
av og være til støtte med informasjon, møter, kurs og verving. 

Det er usikkert hvordan regionene vil forandre seg med sammenslåing av kommuner og fylker, men skal man 
følge intensjonen ønsker regjeringen «store robuste kommuner». I et informasjonsskriv fra Regjeringen utales 
det at man ønsker å flytte statlige oppgaver til det regionale nivå «nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå 
forutsetter at prosessen fører til færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse». Distriktssekretærens vil 
underveis i prosessen være viktig i koordineringsarbeidet. 

Distriktssekretærer løser utfordringer knyttet til alenemedlemmer. 
Alenemedlemmer på steder der vi ikke har Hovedtillitsvalgte eller tillitsvalgt på grunn av manglende 
medlemstall kan vi bruke distriktssekretæren som reiser ut for å bistå i forhandlinger, bistandssaker etc.. Det 
at man har en kontaktperson som er nærmere kan gjøre det lettere å være alenemedlem i en kommune. 

Distriktssekretærene vil være et bindeledd for alle deler av organisasjonen i en region.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Modell  

 
Denne modellen er tenkt som en prinsippskisse og angir ikke noe endelig løsning for ressursfordeling. 

 

Dette organiseres på følgende måte: 
Prioritert oppgave skal bistå fylkeslag som har utfordringer knyttet til aktivitet, ressurser, medlemsvekst o.l. 
Oppgaveeksempel kan være samlinger for hovedtillitsvalgt fra kommuner/fylkeskommuner i regionen. Disse 
kan få direkte informasjon og ta opp problem som er viktige for dem. Samlingene kan være fora for utveksling 
av ideer og erfaringer, som kan brukes til videre arbeid med tillitsvalgte og medlemmer. På denne måten blir 
dette en støttefunksjon som igjen vil føre til verving og øking av medlemstallet. 

Distriktssekretærene er forbundssekretærer med oppgaver som i dag, men at ansvar for kursvirksomhet, 
verving, medlemsoppfølging (bistandsmøter etc.), arbeid mot LO og andre fagforeninger knyttes sterkere opp 
mot distriktene. 

Lokalisering: Tre (eller flere) forbundssekretærer arbeider på forbundskontoret i Oslo. De andre 
forbundssekretærene i distriktene der de «hører hjemme». Alle sentrale tillitsvalgte (forbundssekretærer og 
forbundslederne) møtes jevnlig. 

Forbundssekretærene som er lokalisert i distriktene kan trekkes inn til arbeid på forbundskontoret ved behov 
(streik, tariff). 

Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder

Forbundssekretær 
lokalisert  på 

forbundskontoret

Forbundskontoret
Sør-Øst

Forbundssekretær  
lokalisert på 

forbundskontoret 

Forbundskontoret
Sør-Øst

Forbundssekretær 
lokalisert  på 

forbundskontoret 

Forbundskontoret
Sør-Øst

Forbundssekretær
50/50

lokalisert i distiktene

Vest-Norge
Hordaland, 

Rogaland, Sogn og 
Fjordane 

Midt-Norge, 
Trøndelag, Møre og 

Romsdal

Forbundssekretær
lokalisert i 
distriktene

Nordnorge
Finnmark, Troms, 

Nordland



  

Forbundssekretærene som er lokalisert i Oslo fungerer som distriktssekretærer for Sørøst-Norge. 

Forbundssekretærenes andre forhold, valgordning, medlemsforhold i landsstyre og forbundsstyre, forandres 
ikke. 

Modellen forutsetter en stillingssøkning i forhold til dagens ressurs. Økte ressurser kan bare oppnås ved at 
medlemstallet øker i forhold til dagens medlemstall.    

 

En stillingsutvidelse med distriktssekretær forutsetter at man må ta utgangspunkt i de totale kostnadene – 
lønn (733000,-kr etter gjeldende tariffavtale), arbeidsgiveravgift, og løpende kostnader (f.eks. telefon/data, 
forsikringer, reiseutgifter og månedskort, husleie m.m.). Med en anslagsvis beregning vil hver ny stilling utgjør 
ca. 1,4 mill. kroner. 

Ser man dette i forhold til medlemsvekst og forutsetter at hvert medlem bidrar med ca. 6000kr/året, så må vi 
få en medlemsvekst på ca. 233 nye betalende medlemmer for å kunne opprette en ny stilling. 

 

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppen: 

Det opprettes en prøveordning med distriktssekretær i neste landsmøteperiode  

Ordningen skal evalueres av Landsstyre etter to år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ORGANISASJONSUTVIKLING OG –PLEIE 
Verving 

Verving har høy prioritet i SL og selv om verving er tema i omtrent alle møter la den ønskede medlemsveksten 
vente på seg. Ved flere store verveaksjoner klarer vi ikke å beholde medlemmer.  

Skolenes landsforbund må ta stilling til hva slags organisasjon de ønsker å være. Dersom vi ønsker å vokse 
raskere enn i dag mener arbeidsgruppa at SL må se på verving som en helhet. For å kunne utarbeide 
målrettede tiltak forslår arbeidsgruppa at det opprettes en permanent vervegruppe og at det brukes 
profesjonell bistand. Profesjonell bistand skal analysere Sl`s målgruppe og skal foreslår/utarbeide effektive 
verve tiltak som gir raskere og varig medlemsvekst. 

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppen: 

Det opprettes en bredt sammensatt «vervegruppe» som skal analysere alle momenter omkring verving, 
eksisterende tiltak, koordinere tiltak og utarbeide en vervestrategi som gir varig medlemsvekst.  

 

Kurs 

Våre tillitsvalgte skal ha god opplæringen for å utøve sine verv på en tilfredsstillende måte 

Kursing av medlemmer har høy prioritet i Skolenes landsforbund. Det er utarbeidet gode kurs. Som et 
eksempel for god opplæring, som treffer og gir gode resultater, kan vi bruke regionskursene som SL 
gjennomførte i 2015 angående den nye SFS2213. 

Det kjøres kurs både i fylkeslagenes og i forbundskontorets regi, noe som også gir en del overlapping muligens 
dobbelkjøring og forvirring. Noen fylkeslag holder fast ved sine tradisjoner, noen søker fellesskap med andre 
fylker. Det forekommer at nye tillitsvalgte blir usikkert på om de skal følge lokale eller sentrale kurs. 
Arbeidsgruppa mener at SL også må se på opplæring som en helhet og foreslår en bedre samordning og 
struktur.   

 

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppen: 

Det opprettes en bredt sammensatt «kursgruppe» som skal videreutvikle og koordinerer eksisterende kurs 
og samordner ansvarsområder for kursing. Det utarbeides en konkret kursrekke med en database der også 
fylkeslagene har tilgang. 

 
 
 
 
 
 



  

 

Landsstyrets innstilling: Det opprettes en prøveordning med 
distriktssekretær i neste landsmøteperiode. Ordningen 
evalueres av Landsstyre etter to år 

Arbeidstakere med lengere/høyere utdanningsbakgrunn 

Forandringene i arbeidslivet fører til økende antall arbeidstakere med høyere utdanning bl.a. i offentlig 
tjeneste. Våre konkurrenter UNIO og Akademikerne vokser fort.  

Arbeidsgruppa mener at LO, med sin gjennomslagskraft, sitt nedslagsfelt og verdigrunnlag skal være et 
naturlig valg for disse grupper. 

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppen: 

Skolenes landsforbund skal arbeide for at LO blir det naturlige valget for arbeidstakere med høyere 
utdanning.  

 

Samarbeid 

Det tariff- og fagpolitiske arbeidet som Skolenes landsforbund driver blir stadig utsatt for utfordringer, ikke 
minst gjennom regelmessig angrepet av partiene på høyresiden. SL er en offensiv og aktiv fagforening med 
mye energi og stort potensiale. Allikevel har vi ikke krefter nok til å møte alle utfordringer alene. 

Vi foreslår økt fokus på: 

 

• Samarbeidsavtale med andre forbund i LO.  
• Samarbeid i LO-Kommune - lokalt  
• Bedre kontakt med det lokale LO  
• Samarbeid med Utdanningsforbundet i de sakene der vi har sammenfallende 

interesser og meninger. 
 

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppen: 

Alliansebygging og samarbeid skal være en høyt prioritert oppgave for alle organisasjonsledd i Skolenes 
landsforbund.  
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