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Styremedlem NOF avd. Aust-Agder

Innspill til NOFs organisasjonsutvalg i forbindelse med 
prosessen fram mot et felles medlemskap og en felles 
kontingent i hovedforeningen og fylkes- og lokallag.

I forbindelse med den skepsisen mot forslaget som bla satt fram på årsmøtet på 
Lista vil jeg gjerne komme med en del innspill som jeg tror kan være nyttige. Jeg 
vet ikke hvor langt dere er kommet i prosessen og noen av mine tanke er sikkert 
kommet på bordet allerede, mens andre kan være nye. 

Jeg har bakgrunn som landsstyremedlem i NOF fra 1997 (starten) og et par år 
framover, 11 år som leder i NOF avd. Aust-Agder (derav de fleste årene også som 
kasserer), redaktør i lokaltidsskriftet vårt og sekretær i LRSK-Aust-Agder. Dermed 
kjenner jeg saken litt fra begge sider, men naturlig nok særlig fra den lokale 
siden. 

Et fornuftig steg kan være (hvis dette blir vedtatt og det regner jeg med) å ikke 
innføre systemet i alle fylkene første året (2012?). Når nye systemer skal innføres 
og kanskje spesielt der dataprogrammer inngår, oppstår det gjerne mer eller 
mindre uforutsette problemer av teknisk karakter.  Ved å satse på to-tre fylker, 
deriblant ett som er relativt stort, som i utgangspunktet er positive til 
innføringen, kan man få kontroll på den tekniske biten og man får testet ut 
rutinene uten at eventuelle problemer får alt for store konsekvenser. 

NOF sentralt bør i alle fall ha to personer som ”kan” det nye systemet og som 
dermed kan betjene forespørsler fra fylkesavdelinger og lokallag slik at for 
eksempel en sykemelding hos nøkkelpersonell ikke blokkerer servicen. En 
fylkesavdeling som i utgangspunktet er negativt innstilt, vil få denne følelsen 
forsterket ytterligere, hvis en slik innføring etterfølges av manglende respons, 
problemer og merarbeid. 

Jeg poengterte da jeg hadde ordet på årsmøtet at kommunikasjon er ekstremt 
viktig for å få ting til å fungere. Kommunikasjonen mellom hovedforeningen og 
fylkesavdelingene må bli bedre og det gjelder selvfølgelig begge veier som 
Morten Ree påpekte i en replikk på møtet. Derfor bør det i hver fylkesavdeling 
være en person (fortrinnsvis leder i første omgang under høringsprosessen, men 
senere kanskje kasserer/medlemsregisteransvarlig) som er kontaktperson i 
forhold til NOF sentralt.

I siste instans vil det være en ting som alt står og faller på: størrelsen 
på kontingenten og praktiske løsninger rundt innkrevingen av denne. 
Nivået på medlemskontingentene er svært variabel i dag, og spesielt en del 
lokallag har lave satser. Mange lokale foreninger frykter medlemsavskalling hvis 
kontingenten må økes en del, uansett hva andre mener og argumenterer i 
sakens anledning. Den nye ordningens mulige eksistens avhenger av 



utformingen av den endelige ordlyden her, herunder fleksibiliteten og størrelsen 
på satsene.    

Jeg venter på forslaget (–ene) i spenning og håper på en konstruktiv 
høringsrunde! 
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