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Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon inngikk i 2009 en forpliktende 
samarbeidsavtale med mål om sammenslåing. Avtalen er vedlagt i vedlegg A. Dette samarbeidet 
ble videreutviklet til også å etablere et prosjekt for å klarlegge vilkår og grunnlag for en 
eventuell sammenslåing.  

Styringsgruppen (SG) med leder og nestleder fra begge organisasjoner etablerte i februar 2011 
en arbeidsgruppe (AG) og en referansegruppe (RG) for dette arbeidet. Hensikten var å skaffe 
ytterligere beslutningsinformasjon knyttet til en eventuell sammenslåing. Mandat for hele 
prosjektet er vedlagt i vedlegg B.  

AG gjennomførte innledningsvis en analyse av mandatet. Følgende endringer ble sanksjonert av 
SG: AG vurderer i Fase I organisasjonspolitisk plattform med styrende dokumenter som 
grunnlag. Dette inkluderer formålsparagraf, vedtekter og handlings/prinsipprogram. I tillegg 
identifisering av områder hvor NOF og BFO er ulike knyttet til forskjellige funksjonsområder. 
Hovedhensikten med Fase I var å vurdere om en eventuell sammenslåing var mulig med 
bakgrunn i dette. Forslag til organisasjonsnavn og alternative organisasjonsstrukturer er ikke 
besvart i denne rapport.  

Fase I avdekket mange likheter mellom BFO og NOF som ga grunnlag for å gå videre til Fase II. 
Det ble også identifisert to potensielle hindre ("Show stoppers") vedrørende holdningen til den 
videre prosess. Med utgangspunkt i den enkelte organisasjons nåværende medlemskap i 
hovedorganisasjon måtte NOF å være villige til å vurdere utmelding av LO og BFO måtte være 
villige til å vurdere inngang i LO. Begge disse forholdene ble erkjent av SG. AGs presentasjon 
for Fase I til SG er vedlagt i vedlegg C. 

Fase II har hatt som hovedmål å identifisere eventuell merverdi i forhold til å gå fra to 
organisasjoner og til en samlet organisasjon. I tillegg omfatter den også en vurdering for valg av 
hovedorganisasjon (HO). Neste steg i prosessen kan gå i retning av implementering. Videre skritt 
fremover da (en mulig Fase III) har AG vurdert til å ligge utenfor sitt mandat og bør være et 
linjeansvar.  

Denne rapporten representer Fase II.  

AG avgir med dette sin rapport.  

1.2 Referanser 
AG viser til projectplace, som har vært arbeidsgruppens virtuelle samlingsplass. Her ligger alle 
notater, skriv, arbeidsgruppe vurderinger, SWOT analyser, rå-utskrift av notater etter møter med 
mer. Alle relevante dokumenter følger som vedlegg til denne rapporten. All dokumentasjon vil i 
tillegg bli overført på minnepenn og arkivert hos NOF og BFO sammen med denne rapporten. 

1.3 Deltakere 
Arbeidsgruppen har bestått av: Jan Smidt og Jo Arne Bråten, begge BFO. Øystein O. Hansen og 
Bjørn Tore Woll, begge NOF. 

Referansegruppen har vært sammensatt av Jan Bendheim, Trond Viggo Opdal og Arne Stalheim 
alle NOF. Jan-Henri Jensen, Lars Ullensvang og Odd Arild Karlsen alle BFO. 

1.4 Analyse av mandat Fase II 
AG fikk etter resultatet av Fase I, en presisering av mandatet hvor det inngår noen spesifikke 
krav knyttet til spesielt å få med vurdering på kultur og frittstående organisasjon. I tillegg ble det 
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påpekt behovet for en helhetlig vurdering av en ny organisasjon innad i Forsvaret og oppad mot 
samfunns- og politisk påvirkning. Presisering av mandatet er vedlagt i vedlegg D. 

AG har analysert mandatet for Fase II til å inneholde en vurdering av vilkår og grunnlag for en 
eventuell sammenslåing av NOF og BFO. Fase II del 1 omhandler de nevnte funksjonsområdene 
og en vurdering av disse knyttet opp mot gevinster og utfordringer sett i lys av om de hver for 
seg eller samlet kan skape merverdi. Fase II del 2 omhandler vurderinger av 
hovedorganisasjonstilhørighet.  

Mandatet er videre vurdert til å være en teknisk taktisk vurdering, hvor en problematisering av 
en eventuell sammenslåing belyses.  

AG fikk i møte med SG i februar 2012 muntlig en justering av mandatet knyttet til selve 
hovedorganisasjons spørsmålet. Det ble presisert at det i oppsummeringen av rapporten ikke 
skulle gis en konkret anbefaling på løsning av oppheng i HO. Hovedvekten skulle legges på 
tydelige delkonklusjoner.  

1.5 Forutsetninger 
Grunnlag for denne rapporten ble lagt i Fase I, inkludert utledningen til formulering av en felles 
formålsparagraf, ”…for å fremme faglige, økonomiske og sosiale interesser…” Denne 
formuleringen har betydning for valøren i noen av drøftingene. 

AG har i gjennomføringen av sitt arbeid hatt til hensikt å beskrive hovedlinjene, gjennom å 
identifisere likheter for deretter å fokusere på ulikheter innenfor de respektive områder som er 
behandlet. Dette innebærer at det kan være forhold av interesse som er utelatt. Rapporten er 
gjennomført innenfor rammen av arbeidsgruppens samlede kompetanse og individuelle 
forutsetninger. Den er således ikke uttømmende. 

Hovedorganisasjonen Akademikerne er ikke vurdert på grunn av deres manglende interesse.  

1.6 Avgrensninger 
AG vurderer ikke endring av medlemsmassen med opptak av grenader og matroser. Mandatets 
innhold knyttet til navn, endelige vedtekter, handlingsprogram og ny intern organisasjon 
vurderes ikke. Dette i henhold til enighet med SG. Slike faktorer utledes best i et eventuelt 
etterfølgende arbeid og bør gjennomføres av de parter som har et ansvar for neste steg mot 
implementering (en eventuell Fase III).  

AG gjorde i Fase I en vurdering av alternative modeller for sammenslåing. Modell 5 omhandlet 
en utvidet samarbeidsmodell i tråd med en fornying og utvikling av den overordnede 
samarbeidsavtalen. Modellen står som et forslag fra Fase 1, men vil i denne rapporten ikke bli 
videre behandlet i tråd med konklusjon etter fase 1. 

Som reflektert i den innledende analyse av oppdraget har SG gitt AG en avgrensing relatert til 
det opprinnelige mandatet ved at det ikke skal gis en anbefaling av hovedorganisasjons oppheng. 
SGs føringer inkluderer at oppdraget om å utarbeide et temahefte overføres til prosjektets 
kommunikasjonsrådgivere. 

1.7 Krav – (Endstate) 
Endstate beskriver kriterier som grunnlag for vurderingene i denne rapporten gjennom å uttrykke 
et ufravikelig krav til hva som skal oppnås ved en sammenslåing.  

Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” forbundet i sin 
helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og Samfunnsutviklingen, 
nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer. 
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1.8 Faktorer 
Faktorer knyttet til vurderingen, en befalsorganisasjon versus to, er basert på grunnlaget fra Fase 
I. Det er kultur, nettverk, risiko for tap av medlemmer, juridisk støtte, forsikring, arbeidsgivers 
forhold til en ny organisasjon, HA/TA, HTA og samarbeidsavtalen.  

I tillegg er følgende faktorer eller kriterier for vurdering av hovedorganisasjonsoppheng: 
samfunns- og forsvarsutvikling, resultater, interne prosesser i HO, medlemsfordeler og 
enkeltmedlemmet.  

1.9 Metode 
AG har i gjennomføringen av dette prosjektet benyttet kvalitativ metode gjennom ”intervju” og 
møter med aktuelle respondenter i tillegg til dokumentstudier. Det har vært gjennomført 
omfattende møter med den utøvende ledelse av Unio, YS og LO. Vedlegg E beskriver grunnlag 
for disse møtene og vedlegg F beskriver diskusjonsgrunnlag knyttet til AGs tenkte politiske kart 
knyttet til HO. I tillegg har det vært gjennomført møte med Politiets Fellesforbund, vedlegg G.  

AG har gjennomført møter alene, med styringsgruppen og med referansegruppen. Disse møtene 
har hatt til hensikt å skaffe grunnlaget for denne rapporten. Dette innebærer at mange av de 
vurderingene som fremkommer har sett dagens lys etter faktabasert vurdering, men også som et 
resultat av prosessen i AG.  

AG har benyttet projectplace for deling og sammensying av informasjon. Dette har medført at alt 
arbeid som er hensiktsmessig er dokumentert, enten skriftlig gjennom dokumenter, powerpoint, 
linker eller ved bilder av skisser og notater. Dette har vært gjennomført for å kunne oppnå den 
ønskede åpenheten rundt arbeidsmetode og vurderinger som har vært gjort. AG har definert 
respekt, tillit, felles forståelse og gjennomsiktighet som gruppens bærende verdier. 

Metoden for gjennomføringen av del 1, vurdering av gevinster og utfordringer knyttet til en 
befalsorganisasjon versus to er gjennomført slik:   

Grunnlag er hentet i dokumenter og vurderinger i forhold til funksjonsområder fra Fase I. Disse 
områdene er vurdert ift likheter og ulikheter. Det har vært fokusert på ulikheter. Dette innebærer 
at likheter i del 1 ikke har blitt omtalt. AG har i del 1 støttet seg på flere undergrupper. Disse har 
blitt satt sammen med en fra hver organisasjon fra referansegruppen. Vurderinger og rapporter er 
utarbeidet innenfor følgende områder: kultur, nettverk, risiko og forsikring. Alle disse 
undergruppenes arbeid er vedlagt og det henvises til dette arbeidet som fortløpende innspill i 
rapporten. AG har benyttet disse arbeidene og andre egne arbeider som bidrag til de 
vurderingene som framkommer i rapporten. 

AG har videre gjort en vurdering for hvert enkelt forhold om det gir en gevinst og/eller en 
utfordring. Det er forsøkt å svare på spørsmålet - er det merverdi ved å gå fra to til en 
organisasjon? 

For del 2, har arbeidsgruppen identifisert fem kriterier som tidligere nevnt. Disse er valgt som 
grunnlag for vurdering av hver enkelt av de aktuelle tre hovedorganisasjoner. Bakgrunnen for 
valg av disse kriteriene har grunnlag i endstate og den tenkte formålsparagraf gitt i Fase I. Det er 
også her samme framgangsmåte med identifisering av likheter og ulikheter. Det er fokusert på 
ulikhetene.  

I gjennomføringen har det vært et ønske å få svar på hva HO skal gjøre for et eventuelt nytt 
forbund. Det er forsøkt å få belyst i hvilken grad den enkelte HO vil kunne ivaretar våre behov 
med tanke på forsvars- og samfunnsansvar, påvirkning, gjennomslag, medlemmers interesser og 
drift av egen organisasjon. Krav til HO er gitt i endstate og kriteriene skal bidra til at 
arbeidsgruppen skal kunne vurdere, måle og beskrive hvordan hovedorganisasjonene ivaretar et 
nytt forbunds behov. 
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1.10 Rapportens struktur  
Rapporten er designet til først i kapittel 2 å vurdere en versus to befalsorganisasjoner. 
Funksjonsområdene (faktorene) drøftes enkeltvis og det gis en delkonklusjon. Deretter lages det 
en samlet delkonklusjon for kapittel 2. I kapittel 3 drøftes en vurdering av oppheng i 
hovedorganisasjon innenfor hvert av de fem nevnte kriteriene. I tillegg drøftes vurdering av det 
frittstående alternativet. Det lages delkonklusjoner innenfor hver enkelt av kriteriene og i tillegg 
en samlet delkonklusjon for kapittel 3. 

Rapportens kapittel 4 setter vilkår og grunnlag for en eventuell sammenslåing inn i en større 
strategisk sammenheng og oppsummerer dette. 
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2 Drøfting del I – En befalsorganisasjon versus to befalsorganisasjoner  
2.1 Grunnlag 
Som et ledd i vurderingen av fase II og spesielt oppdraget knyttet til analyse av gevinster og 
utfordringer for å klarlegge vilkår for en mulig sammenslåing av NOF og BFO, har 
arbeidsgruppen fokusert på funksjonsområder fra fase I. Dette er områder som arbeidsgruppen 
har identifisert som kritiske, vesentlige og felles for begge organisasjoner. Hensikten er å belyse 
merverdien ved å gå fra to organisasjoner til en felles, og risiki forbundet med dette. 
Som nevnt ovenfor i metodedelen har AG fokusert på funksjonsområder hvor BFO og NOF er 
ulik eller hvor den ene løsningen skiller seg ut ift dagens gjeldende praksis. Disse områdene er: 

• Kultur 
• Nettverk 
• Risiko for tap av medlemmer  
• Juridisk støtte 
• Forsikring 
• Arbeidsgivers (FD/FSJ) forhold til en ny organisasjon 
• HA/TA og HTA 
• I tillegg har AG funnet det relevant å trekke inn erfaringer knyttet til den overordnede 

samarbeidsavtalen. Dette fordi det eksisterende samarbeidet og det potensialet som ligger 
i avtalen er vesentlig for vurderingen om en organisasjon gir mer synergi og bedre 
resultater enn dagens to organisasjoner.  
 

2.2 Samarbeidsavtalen 

2.2.1 Grunnlag 
Formålet med den overordnet samarbeidsavtalen, undertegnet den 4. desember 2009, er å 
videreutvikle samarbeidet mellom BFO og NOF, og hvor målet er å danne grunnlag for en mulig 
sammenslåing mellom organisasjonene. Samarbeidet skal tuftes på de respektive organisasjoners 
grunnverdier, og skal bidra til et tettere og mer resultat-givende samarbeide. Summen av 
samarbeidets prosesser, erfarings og resultatområdene er en viktig del av grunnlaget for 
utredningsarbeidet i ”Prosjekt sammenslåing”.  
 
AG vurderer erfaringene fra samarbeidsavtalen på tre nivå, sentral ledelse, de sentrale 
resultatområdene; forhandling og marked, samt de lokale samarbeidsavtalene. Det er kun Sør 
Varanger og Haakonsvern som har inngått skriftlige lokale samarbeidsavtale. Disse er inngått 
innenfor rammene av den overordnede samarbeidsavtalen.  
2.2.2 Drøfting 
For sentral ledelse i begge organisasjoner er det utarbeidet et erfaringsnotat knyttet til 
samarbeidsavtalen. Den påpeker at det fortsatt er et betydelig potensial innenfor de fleste 
områdene/tiltakene som avtalen regulerer. Erfaringsnotatet ligger i vedlegg H. Felles 
lederkonferanse gjennomført i mars 2012 satte fokus på samarbeid og tiltak ble iverksatt for å 
tilrettelegge formalisering av samarbeidet på lokalt nivå.  
 
Innenfor resultatområdene forhandling har sekretariatet i NOF beskrevet samarbeidet som meget 
konstruktivt, formålstjenlig og fremtidsrettet. Samtidig pekes det på at en del grunnleggende 
arbeid og utfordringer gjenstår innenfor; planlegging, organisering, informasjon/kommunikasjon 
og arbeidsformer. Det generelle samarbeidet innenfor markedsområdet vurderes av NOFs 
sekretariat som i hovedsak godt, og det oppleves at dialogen er god i gjennomføring av 
rekrutteringsarbeidet. Men, gjennom rekrutteringskonkurransen, oppleves det tidvis bruk av 
ufine midler. Dette kan vanskeliggjøre samarbeidet og prosessen mot en eventuell fremtidig 
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sammenslåing og gi en overføringseffekt på andre områder. Områder som gjenstår å utvikle er; 
kommunikasjon og informasjon, samt den grunnleggende intensjon i den overordnet 
samarbeidsavtalen med vedlegg om rekruttering. Innspill fra NOF er i Vedlegg I  
 
BFOs sekretariat beskriver samarbeidet og erfaringene innenfor forhandlingsområdene tariff og 
personellforvaltning positivt. Iht opplevelsen fra BFO er samarbeidet blitt tydelig og tettere etter 
innføringen av samarbeidsavtalen. 
Angående markedsområdet peker BFOs sekretariat på at det er av avgjørende betydning at det i 
dette arbeidet legges vekt på redelighet, god kommunikasjon og åpenhet. Erfaringene på 
rekrutteringsområdet tilsier tettere samarbeid om premissene for å konkurrere. Dette er svært 
viktig og denne målsettingen har ikke alltid vært styrende for begge parter. Rekrutterings- og 
markedsområdet er og vil bli preget av konkurranse så lenge to konkurrerende fagforbund 
konkurrerer om de samme medlemmene og i denne sammenheng - inntektsgrunnlaget. 
Kommunikasjonssvikt og antagelser vil og kan bidra til at BFO og NOF beveger seg bort fra 
hverandre fremfor å samarbeide på dette området. Det er fortsatt et betydelig potensiale innenfor 
rekrutterings- og markedsområdet innenfor de føringer og målsettinger som den overordnete 
samarbeidsavtalen med vedlegg beskriver. Innspill fra BFO er i Vedlegg J 
 
På lokalt nivå er det kun GSV og Haakonsvern som har inngått skriftlige samarbeidsavtaler. 
Tilbakemelding fra GSV er at dette lokalt fungerer meget godt. Det er ulikt syn på samarbeidet 
ved Haakonsvern. NOF har konkludert med at avtalen ikke har fungert iht intensjonen. I BFO 
Haakonsvern har man en forståelse av at dette har fungert meget bra innenfor HA/TA, men har 
manglet styreforankring i lokalavdelingen. Lokal tilbakemelding i er vedlagt i vedlegg K. 
 
2.2.3 Delkonklusjon 
Utfordringene knyttet til samarbeidet er primært kulturforskjeller, samarbeidsformer, 
informasjon, koordinering og resultatbeskrivelser, samt å sette av nok tid til å målsette og utvikle 
samarbeidsområdene.  
Det ligger i konkurransens natur at det tidvis kan oppleves fra begge parter som om konkurrenten 
bruker ufine og uredelige midler. Faren ved ikke å klarere ut premissene ved konkurransen er en 
overføringseffekt som svekker hele samarbeidsklimaet. 
 
Med bakgrunn i den overordnede samarbeidsavtalens rammer, intensjon, grunnverdier og 
målsetting om å danne grunnlag for en mulig sammenslåing, samt samarbeidet og erfaringer fra 
sentralt og lokalt nivå, ligger det fortsatt, i sum, et betydelig potensiale og utfordringer i 
samarbeidet mellom NOF og BFO, både på sentralt og lokalt nivå, unntaket her er GSV. 
 
På grunn av at samarbeidet iht den overordnede avtalen ikke er modnet til et tilstrekkelig nivå er 
det prematurt å gi dette avgjørende vekt i en vurdering av om en organisasjon er bedre enn to. 
 
2.3 Kultur 
Det eksiterer et utall ulike definisjoner av kultur. En teoretiker har formulert det slik: 
”Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle 
ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer.” 

2.3.1 Grunnlag 
Det erkjennes at det eksisterer to forskjellige kulturer i NOF og BFO. Organisasjonskultur er 
vurdert av AG, som en kritisk faktor ift en mulig sammenslåing. AG har vurdert kultur i 
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forskjellige sammenhenger i fase I. I tillegg er det også utarbeidet egne vurderinger i forbindelse 
med fase II. Disse ligger i Vedlegg L, M og N 

2.3.2 Drøfting 
NOF er organisert på to nivåer, lokalt og sentralt. Denne organiseringen danner grunnlag for en 
organisasjon som er inkluderende for enkeltmedlemmet men som også har en stor grad av 
fellesskaps forpliktelse. NOF fremstår som en garantist for at enkeltmedlemmet og det kollektive 
blir ivaretatt. 

BFO er organisert på tre nivåer, og denne inndelingen danner grunnstammen i kulturen som 
utgjør BFO. Fra enkeltmedlemmer og engasjement på lokalt nivå, bidrar inndelingen til at 
avstanden til det sentrale nivået reduseres gjennom at det åpnes flere kanaler innad i 
organisasjonen. Dette gjør at BFO kulturen beskrives som åpen og inkluderende. Vitalt og 
sentralt i BFO kulturen står kompetanse 

NOF Kultur – Sett fra BFO. ”Det er gjennomgående større kjennskap til NOFs uttrykk som 
organisasjon enn til NOFs kultur. Forskjellene mellom organisasjonene tegnes nok derfor lettere 
enn likhetene. På grunn av ulik organisering er ikke organisasjonene direkte sammenlignbare, og 
dette medfører naturlig nok en annen organisasjonskultur. NOF oppleves som sentralisert, og 
derigjennom styrt fra sentralt nivå. Beslutningsprosessene i NOF oppleves derfor som mer 
lukkede enn i BFO”.  

BFO Kultur – Sett fra NOF. ”Den store forskjellen er nok hvordan vi er organisert (sentralisert 
kontra regionalt). NOF tillitsvalgte oppfatter at det er en utfordring å forholde seg til BFO 
strukturen med regioner. NOF oppfatter BFO mer som et forbund for det enkelte individ enn den 
kollektive tankegangen. Det er en opplevelse at BFO tillitsvalgte tar seg større friheter lokalt enn 
NOF tillitsvalgte, som er mer linjestyrt”. 

Kjennskap og kunnskap til BFO og NOFs ulike organisasjons- og styringsmodeller, samt 
identitet, tilhørighet og nettverk gir en forståelse for at det helt naturlig vil være åpenbare 
kulturforskjeller, og måter å tenke på i de to organisasjonene, for eksempel gjennom påvirkning 
og medvirkning innenfor både det politiske, fagpolitiske og fagmilitære nettverket.  

De grunnleggende demokratiske prinsipper i NOF og BFO, kjennetegnet ved åpenhet og 
inkludering av alle ledd i organisasjonen, må være bærende elementer ved en etablering av en ny 
kultur. Kompetanse, kunnskapsledelse og tilstedeværelse for medlemmene, som også er  
identifisert som svært viktig, vil kunne forsterkes i utviklingen av en ny kultur. 

Forskjellen som er skissert i punktene ovenfor er mest tydelig i forbindelse med en konkurranse 
situasjon. Det er en tendens til å lete etter ulikheter og sette dem på spissen i forbindelse med bla 
medlemsverving. Ved å gå fra to til en organisasjon kan en redusere ressursbruk og derigjennom 
skape en merverdi. Utfordringen ligger i å skape, utvikle og forankre en felles kultur som bidrar 
til dette. 

2.3.3 Delkonklusjon 
En ny organisasjon vil ha mulighet til å  utforme en ny kultur, basert på det beste fra hver kultur, 
samt videreutvikle en «Profesjonskultur», hvor våre felles verdier er synliggjort. Dette vil være 
avgjørende for å oppnå den forventende effekt og realisere potensialet. 

Det vil være en merverdi å gå fra to til en organisasjon, utfordringen ligger i å skape den nye 
felles kulturen. 
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2.4 Nettverk 

2.4.1 Grunnlag 
Det å få beskrevet det formelle nettverket ift påvirkning, gjennomslag og resultater innenfor 
områdene samfunn, forsvar og medlemmet mener AG er vesentlig for å kunne vurdere om det er 
merverdi i å gå fra to organisasjoner til en. Vedlegg O beskriver en vurdering av nettverk sett fra 
NOF og BFO.  
Vedlegget beskriver formelle nettverket i tre nivåer. Internt i egen organisasjon, nettverk innen 
forsvarssektoren og nettverk til HO inkludert andre eksterne aktører.  
 
AG har valgt i drøftingen å sette alle nivåene inn i samme kontekst med fokus på gevinster og 
utfordringer. 
2.4.2 Drøfting 
I det formelle nettverket vil det være slik at den egenart BFO eller NOF representerer også vil 
prege dannelsen, vedlikeholdet og fornyelsen av nettverket. Nettverk handler i denne 
sammenhengen om den enkelte organisasjons mulighet til innflytelse, påvirkning og 
gjennomslag i egne aktuelle saker. Dette ift hele prosesskjeden av å reise sak, fatte beslutning og 
gjennomføre beslutningen. 
 
En toneangivende organisasjon som er representativ for det overveiende flertall av militære 
arbeidstakere vil kunne bli oppfattet tydeligere og mer enhetlig. Et slikt nettverk vil kanskje 
kunne bli oppfattet som mer interessant av en mulig nettverkspartner da det kan oppleves mer 
forpliktende. Etablering av et samlende profesjonsforbund kan bidra til dette i en bredde og 
dybde som er større en dagens to forbund.  
På den annen side vil to organisasjoner som gjør felles sak og har felles budskap kunne oppnå 
større gjennomslag ved å føre saken frem gjennom to kanaler. En utfordring ved å slå sammen til 
en organisasjon er å opprettholde det samme nivå av press med et redusert antall tillitsvalgte og 
følgelig færre kontaktpunkter og endringsagenter. Dette forsterkes ved at det skal etableres ett 
helt nytt nettverk. En annen utfordring ved å gå fra to til en organisasjon er at andre allianser kan 
oppstå og utfordre det nye nettverket. 
 
En stor utfordring ved å gå fra to nettverk til ett nettverk har sammenheng med 
hovedorganisasjonstilhørighet. LO har et fagligpolitisk samarbeid hvor NOF i dag inngår. Dette 
er vurdert av NOF til å være svært viktig på grunn av tidligere erfaringer gjennom oppnådde 
resultater. Pr i dag er det ingen andre hovedorganisasjoner som har tilsvarende nettverk direkte 
rettet mot et fagligpolitisk samarbeid. 
 
2.4.3 Delkonklusjon 
Etablering av et samlet profesjonsforbund gir et tydeligere nettverk, og vil være mer 
representativt. Utfordringen vil være tap av ”et sett” kontaktpunkter, nye konkurrerende allianser 
og etablering av et helt nytt nettverk. Det er en risiko i forhold til å miste det formelle 
fagpolitiske nettverket i LO ved en eventuell sammenslåing.  
Disse faktorene sett under ett gir ikke en entydig merverdi i å etablere en organisasjon i forhold 
til dagens to. 
 
2.5 Risiko for tap av medlemmer 

2.5.1 Grunnlag 
Medlemmene i begge organisasjonene utgjør i dag organisasjonenes hovedinntektskilde gjennom 
kontingent. I tillegg til inntektstapet er det andre risiki som følge av medlemstap. 
Arbeidsgruppen har forsøkt å vurdere sannsynligheter for å opprettholde dagens samlede 
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medlemstall. Vurderingen om 5000 + 5000 medlemmer = 10000 er et sentralt spørsmål. Det 
antas med en viss grad av sikkerhet at en sammenslåingsprosess vil gi en reduksjon i samlet 
medlemstall.  
Utfordringen ligger i å skissere scenarier om hva som kan inntreffe og sannsynliggjøre hvilke 
riski som er forbundet med dem. Samtidig må scenariene anskueliggjøre effekter som vil 
representerer en trussel på grunn av en avskalling til konkurrerende allianser eller organisasjons 
alternativer. Vedlegg P gir en relativt detaljert vurdering av dette.  
 
2.5.2 Drøfting 
Arbeidsgruppen velger å se annerledes på kronologien av hendelser innenfor rekkefølgen av 
tiltak og aktiviteter som vil inntreffe på veien frem mot en sammenslåing, enn det som er lagt til 
grunn i vedlegg P. Alternativer for valg av hovedorganisasjon vil trolig være langt mer modnet 
før man går til uravstemning i de to organisasjoner. Det vil ikke først være foretatt en 
uravstemning om sammenslåing for deretter å velge tilhørighet til hovedorganisasjon. Når 
alternativer til tilhørighet er en del av grunnlaget for uravstemningen er det AG,s vurdering at 
mulig tap av medlemmer vil bli større enn reflektert i vedlegg P. 
 
Innspillet i vedlegg P stiller opp fire mulige scenarier som antas å kunne oppstå: 
 

• Ny organisasjon etableres med tilknytning til gammel HO 
• Frafall/utmeldinger til fordel for NTL eller Personellforbundet, forutsetter at disse åpner 

for nye medlemsgrupper 
• Frafall utmeldinger til fordel for å være uorganisert 
• Overgang til KOL 

 
Tabellen som i vedlegg P viser sannsynlighet og konsekvens for de forskjellige scenarier baserer 
seg på at all tvil om den nye organisasjonens fortreffelighet er ryddet av veien, uravstemningen  i 
de to organisasjonene er gjennomført og at et stort flertall har stemt for sammenslåing. Dersom 
disse forutsetningen ikke inntreffer, fremhever innspillet at de skisserte scenarier fortsatt vil være 
relevante. Det generelle mønster i innspillets tabell opprettholdes, men at både sannsynlighet og 
konsekvens vil bli forsterket. AG støtter denne vurderingen fullt ut og ønsker i det følgende å 
belyse mulige konsekvenser i en slik kontekst.   
 
Etablering av allianser og overgang til konkurrerende organisasjoner som en protest mot 
sammenslåingsprosessen generelt og valg av hovedorganisasjon spesielt, er av AG vurdert som 
en trussel som representerer mer fare en inntektstap alene. Hensikten med etablering av en felles 
organisasjon, er at den skal være den dominerende og mest representativ for den militære 
profesjon og derigjennom skape de synergier, innovasjon og begeistring som er nødvendig. 
 
På denne bakgrunn ønsker AG  å fremheve mulige utviklingstrekk som bakgrunn for en 
eskalering av den vurderte trussel presentert i vedlegg P. Felles for dem er usikkerhet vedrørende 
den nye organisasjonens profil og hvordan den blir formet gjennom valg av hovedorganisasjon. 
Graden av lojalitet det enkelte medlem føler til sin primær organisasjon ved dens nåværende 
ståsted i en hovedorganisasjon forsterker en slik usikkerhet. Desto større lojalitet det enkelt 
medlem føler i forhold til dagens ordning, desto større sannsynlighet er det for protestreaksjoner 
og avskalling.  
 
Videre er det også viktig at medlemsgrupper som kommer fra henholdsvis BFO og NOF ikke 
føler seg som tapere fordi den nye organisasjonen sonderer tilhørighet i den hovedorganisasjonen 
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der den andre organisasjonen kom fra. AG har valgt å fremheve følgende mulige utviklingstrekk 
i forhold til avskalling av medlemmer:      
 
Mulig reaksjon mot foreslått tilhørighet til Hovedorganisasjon: 
 

• Tilhørighet til YS. Denne sonderingen antas å ville medføre to potensielle reaksjoner, 
både forsøk på å etablere en konkurrerende primærorganisasjon innenfor rammen av LO 
utmeldinger uten umiddelbar innmelding i en annen organisasjon, samt et antall som 
velger å forbli uorganisert   

• Tilhørighet til LO. Her vil det trolig resultere i et visst omfang overgangsmelding til KOL 
og utmeldinger av et antall medlemmer som i fortsettelsen velger å bli værende 
uorganisert.  

• Tilhørighet til UNIO. Dette kan fremstilles som det nøytrale alternativ som ikke 
favoriserer tidligere preferanser eller skaper indre motsetninger. Det vil allikevel resultere 
i reduserte antall medlemmer, gjennom overgang til KOL og uorganiserte, men med 
mindre sannsynlighet for utbrytere som ønsker å skape nye organisasjonsalternativer. Tap 
av medlemmer vurderes til å bli langt lavere ved dette alternativet, enn ved de to 
foregående og gir også trolig bedre forutsetninger for raskere vekst etter en 
konsolideringsperiode. 

• Status som frittstående. Ut fra en betraktning om medlemstall kan dette alternativet 
fremstå som en overgangsordning som gir de minst kraftige og absolutte 
protestreaksjoner, og derav minst umiddelbar nedgang i medlemstall. Samtidig fremstår 
dette som det mest krevende alternativet fordi organisasjonen står uten sentrale 
virkemidler til å oppnå resultater mens spørsmålet om hovedorganisasjonstilhørighet 
avklares.     
 

2.5.3 Delkonklusjon 
Ved en sammenslåing til en organisasjon vil det bli en reduksjon i antall medlemmer totalt.  
I tillegg til nedgangen i antallet medlemmer er det en fare for en etablering av allianser og 
overganger til konkurrerende organisasjoner totalt sett. Dette kan svekke hensikten ved et samlet 
profesjonsforbund. Sannsynlighet og konsekvens for dette ansees minst ved valg av Unio eller 
status som frittstående.  
 
2.6 Juridisk støtte 

2.6.1 Grunnlag 
Denne utredningen har som målsetting å beskrive hvordan NOF og BFO håndterer behov for 
juridisk støtte. I vedlegg Q er en egen vurdering knyttet til det juridiske området presentert. Ved 
mottak av direkte henvendelser fra medlemmer, vurderer tjenestemannsorganisasjonene NOF og 
BFO om medlemmet skal gis juridisk støtte. Hvordan en forvalter denne type saker beskrives 
ikke ytterligere, ut over at begge tjenestemanns-organisasjonene bistår medlemmer etter behov, 
hvis ikke arbeidsgiver støtter ”godt nok”.  

I den etterfølgende drøftingen er det kun et ekstrakt fra det nevnte vedlegg. 

Med juridisk støtte menes i det følgende: 
1. Advokatbistand knyttet til tvist i egenskap av tjenestemann (knyttet opp til enkelt 

medlemmets tilsettings – og/eller tjenesteforhold) 
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2. Juridisk støtte/rådgivning til forbundet (leder med sekretariat), knyttet til 
tariffrevisjoner/øvrige forhandlinger, og kollektive tvistesaker.  
Herunder skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte. 

2.6.2 Drøfting 
BFO har ikke jurist tilsatt i sitt forbudssekretariat, men har avtaler om kjøp av juridisk ekspertise, 
innen både arbeidsrettslig- og privatrettslige områder.  

Det vil si ved mottak av saker hvor enkelt-medlemmer ber om juridisk bistand og/eller 
saksbehandler i sekretariatet anser at slik støtte er nødvendig, så avklares behovet (hjemmel) av 
leder eller nestleder i BFO. 

I dialog med medlemmet blir ønsker om en spesifikk advokat avklart, eller om BFO sine 
juridiske samarbeidspartnere skal nyttes. Hvis behovet for juridisk bistand omfatter flere like 
saker eller en gruppe, vil som norm BFO sine juridiske samarbeidspartnere benyttes.  
Støtte kan innvilget helt eller delvis, herunder at støtte innvilges opp til et øvre beløp. 

NOF har ikke jurist tilsatt i sitt forbudssekretariat, men har direkte kontakt opp mot juridisk 
avdeling i Landsorganisasjonen (LO). LO sin juridiske avdeling består av mer en et trettitalls 
advokatstillinger. Denne tjenesten er dekket gjennom medlemskontingent til Hovedorganisasjon 
og er således kostnadsfri ved bruk. Tjenesten bidrar dermed til en form for direkte 
tilgjengelighet. LO og enkeltforbund har også regionale avtaler, med eksterne advokater. 
Avtaleadvokatene bistår LO medlemmer, etter avtale med de respektive forbundene (kjøper 
tjenesten). 

Juridisk avdeling har som hovedoppgave å være prosesskontor for LOs ledelse og de respektive 
forbundene, herunder drive opplæring av sentrale tillitsvalgte. Som norm behandles alle 
yrkesskade saker av juridisk avdeling. Det ligger en utfordringen knyttet til et mulig tap av LOs 
juridiske seksjons kompetanse, som den ledende institusjonen innen  arbeidsrett. 

I perspektivet «fra to til en», har AG vurdert gevinster og finner disse hovedsakelig i form av 
ensartet praksis ved at like saker som i dag håndteres i begge forbund kan håndteres likt. I tillegg 
vil det kunne være en kobling av like saker slik at disse i sum bidrar til færre enkeltsaker. Det er 
sannsynlig at det kan bli en forenklet administrasjon (tid og ressursbruk) på bakgrunn av dette.  

2.6.3 Delkonklusjon 
Juridisk støtte kan etter behov skaffes og organiseres på flere måter, men er avhengig av 
økonomi, kompetanse, tilgjengelighet og prioritering 

Ved å gå fra to til en organisasjon kan en få en synergieffekt knyttet til gjennomføringen og 
håndteringen av juridisk støtte. Det kan i noen grad bli en redusert vilje til å kjøre enkeltsaker 
ved bortfall av konkurransemomentet.  

Det vil være en risiko å gi avkall på LOs ledende arbeidsrettslige juridiske kompetanse og en 
utfordring i forhold til tilgjengelighet og kostnader slik NOF har tilgang til pr i dag.  

Det er ikke en entydig merverdi i å gå fra to til en. 

2.7 Forsikring 

2.7.1 Grunnlag 
Begge organisasjoner tilbyr forsikringer til sine medlemmer. I utgangspunktet er vilkår tilnærmet 
like eller sammenlignbare. Forskjellen innen dette området ligger i NOF sine obligatoriske 
kollektive ordning gjennom medlemskapet og BFOs frivillige ordning. Innen dette området står 
eierskap og forvaltning av ordningen sentralt. 

I vedlegg R har AG mottatt innspill som i noen grad beskriver og vurderer dagens ordninger. 
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2.7.2 Drøfting 
Det er i vedlegget redegjort for fakta rundt forsikringsordningene som BFO tilbyr, herunder; 
privat skadeforsikringer, BFO pakken med ektefelle forsikring og særlige forsikringer. Det er 
ingen bindinger mot hovedsammenslutning eller hovedorganisasjon for noen av BFO sine 
forsikringer. BFO medlemmer kan også via YS få tilgang til YS sitt forsikringstilbud. Det 
oppnås rabatter på private skadeforsikringer, samt at en også på frivillig basis kan være en del av 
de kollektive forsikringene. Disse mulighetene vil falle bort, hvis BFO går ut av YS. 

Det er i vedlegget redegjort for fakta rundt forsikringsordningene til NOF vedrørende; LOfavør 
Grunnforsikring, LOfavør Reiseforsikring med toppdekning og LOfavør kollektiv 
hjemforsikring, og andre ikke obligatoriske kollektive forsikringer knyttet til LO. 

Ved en vurdering om sammenslåing til en organisasjon vil det være avgjørende å avklare 
verdisynet som den nye organisasjonen ønsker å formidle. Er det slik at forsikringsområdet skal 
stå sterkt som følge av det inngår i den sosial dimensjonen i formålsparagrafen eller er det et 
ønske om å fokusere mer på ”core” fagforeningsarbeid og overlate ansvaret på individuelle 
forsikringer til arbeidsgiver og den enkelte? Det er AG syn at det er av avgjørende betydning at 
forsikringer som tilbys av en ny organisasjon sikrer og opprettholder dagens nivå.  

Det kan gi en merverdi dersom et samlende profesjonsforbund kan være en tydeligere aktør ved 
å få arbeidsgiver til å ta sitt ansvar for de forsikringsområder som naturlig er å knytte til 
tjenestevilkårene. Det er i tillegg noen gevinster knyttet til en mer rasjonell organisering, og 
enklere administrering av en ordning. En større homogen gruppe kan sannsynligvis oppnå bedre 
vilkår innen mange områder.   

I forbindelse med bortfall av konkurransemomentet er det på den annen side en fare for at vilkår 
forringes over tid da det ikke er ytre insitamenter til å vedlikeholde og utvikle ordninger. I tillegg 
kan viljen til opplæring og fokus på «interesse delen» av fagforeningsarbeidet bli svekket. Noe 
av konkurransemomentet vil bestå så lenge KOL består. 

Dagens eierforhold NOF har knyttet til forvaltning av de kollektive forsikringer, som bla 
innebærer å sitte i forsikringsordningens ”klagenemnd”, kan det være en utfordring å gi avkall 
på. 

2.7.3 Delkonklusjon 
Det vil være muligheter for synergier innen utvikling og forvaltning av forsikringsområdet, 
knyttet til kompetanse, organisering og administrasjon. 

Ved å gå fra to til en organisasjon kan det bli en utfordring knyttet til svekking av insitamenter 
for videreutvikling av forsikringsporteføljen, og fokuset på forsikringer totalt sett. 

Forsikringsområdet gir ikke en entydig merverdi 
 

2.8 Arbeidsgivers (FD/FSJ) forhold til en ny organisasjon  

2.8.1 Grunnlag 
Ved at NOF og BFO slår seg sammen til en organisasjon er det rimelig å anta at dette vil påvirke 
samhandlingen med arbeidsgiver. Bakgrunnen ligger i en forestilling om at 
samhandlingsmønsteret vil endre seg når arbeidsgiver får et samlende profesjonsforbund å 
forholde seg til, framfor et mer komplisert bilde bestående av tre separate organisasjoner.  
En vurdering som følger av dette er hvilke gevinster og utfordringer som oppstår ift at FSJ da 
kun har to militære fagforeninger (Ny og KOL) å forholde seg til.  
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2.8.2 Drøfting 
Forsvarssektoren er i stor grad styrt gjennom lov og avtaleverk, herunder gjeldende 
befalsordning med mer. Innen etaten Forsvaret er det en rekke fagforbund hvor alle fire HO er 
representert. Arbeidsgivers handlingsmønster i dag tilsier at etatsledelsen behandler alle forbund 
likt. Disse forholdene ligger fast. 

Et nytt forbund, knyttet til størrelse i etaten, vil inneha potensial for å få økt påvirkningskraft 
innad i etaten Forsvaret. Arbeidsgivers mulighet for å utøve «splitt og hersk» kan bli redusert, 
ved at en kommuniserer med en stemme. Ved kraftsamling og innslagspunkt vil en i stor grad 
kunne velge hvor det nye forbundet deltar og hvilke prosesser en vektlegger.  

I perspektivet fra to til en organisasjon vil øket påvirkningskraft bli primært rettet innad i etaten 
Forsvaret. Det følger samtidig at det da vil bli en redusert mulighet for påvirkning mot politisk 
nivå (FD-FSJ) gjennom HO, ved at en går fra to hovedorganisasjons-kanaler til en.  

Erfaringer knyttet til sammenslåingsprosessen mellom forbund i justissektoren (dannelsen av 
Politiets fellesforbund) ga en adferdsendring hos arbeidsgiver. Det vil si flytting av 
beslutningsprosesser fra møter, til at kontroversielle/vanskelige saker først ble tatt opp i samtaler 
mellom profesjonsforbundet og arbeidsgiver. Tilsvarende kan nye samhandlingsmønster utvikle 
seg i forsvarsektoren når arbeidsgiver får et samlet profesjonsforbund å forholde seg til. 

Det er en utfordring knyttet til FRITV hjemler. I dette ligger spørsmålet om hvordan arbeidsgiver 
vil forholde seg til antall og fordeling ved en samling til en organisasjon. Det kan bli opportunt 
for arbeidsgiver å se på FRITV hjemlene i et nytt lys.  

2.8.3 Delkonklusjon 
Det vil være sannsynlig med en adferdsendring hos arbeidsgiver, og derigjennom en økt 
påvirkningskraft innad i Forsvaret ved at en går fra to til en organisasjon. Utfordringen vil 
imidlertid være at en mister en hovedorganisasjons-kanal ned til etaten og derigjennom indirekte 
påvirkning. Det er i tillegg en risiko knyttet til bortfall av FRITV hjemler. 

2.9 HA/TA & HTA 

2.9.1 Grunnlag 
Arbeidsgruppen har valgt å la punktet om medbestemmelse og overordnet tariffavtale være et 
eget punkt da dette er avgjørende for hvordan drøftinger og forhandlinger kan bli påvirket ift at 
en går fra to til en organisasjon. 

Pr i dag er arbeidstakernes rettigheter knyttet til medbestemmelse regulert i Hovedavtalen i 
Staten med tilpasningsavtalen for Forsvaret (HA/TA), og vedrørende tariffmessige forhold 
knyttet til Hovedtariffavtalen i Staten (HTA).  

Både NOF og BFO innehar partsrettigheter. 

2.9.2 Drøfting 
Medbestemmelsen i virksomheten og lønn/inntektsutvikling er styrt via avtaleverket. Dette 
reguleres gjennom drøftinger og forhandlinger. Disse mekanismene ligger fast. Det som kan 
endre seg i forhold til at to organisasjoner blir til en, er hvordan dette håndteres ift forberedelser 
og gjennomføring. Det forhold at det kun er en organisasjon som er part kan medføre en bedre 
samkjøring, felles strategi og taktikk sammenlignet med dages gjennomføring.  

Som følge av at det blir færre posisjoner knyttet til tillitsvalgtrollen, kan antallet kandidater pr 
verv øke. Dette kan gi en effekt som bedrer arbeidet ved lokalavdelinger og hever kvaliteten på 
det generelle fagforeningsarbeidet. Det kan tenkes at den enkelte tillitsvalgte i posisjon får et 
sterkere press i forhold til å levere godt arbeid for ikke å bli erstattet. Dette bygger på en tanke 
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om at det vil være en større interesse og konkurranse om de forskjellige vervene. Dette kan også 
bidra til økt kontinuitet. 

På den annen side vil en reduksjon av antall tillitsmannsverv i sum redusere antall tillitsmenn i 
etaten. Disse vil i sum være en halvering. Utfordringen kan være at det er færre som deltar i 
organisasjonsarbeid og derigjennom færre som fremmer personellets interesser. Det kan naturlig 
nok også ved en reduksjon av antall tillitsvalgte bli en reduksjon eller færre allianser som kan 
svekke pragmatiske løsninger i organisasjonsarbeidet. 

I gjennomføring av drøftinger og forhandlinger kan en i dagens situasjon stille med to som fører 
ordet. Ved en sammenslåing vil dette endres til en. Dette kan gi utfordringer knyttet til 
påvirkning og gjennomslag. Dette vil bli spesielt merkbart i møter hvor det opptrer mange 
fagforbund.  

2.9.3 Delkonklusjon 
Det vil være en utfordring at antallet personell som er involvert i fagforeningsarbeid i 
utgangspunktet blir halvert. Det vil på den annen side sannsynligvis gi en økt profesjonalitet og 
vilje til å stå som tillitsvalgt, da det blir mer press på å få posisjoner 

Redusert antall tillitsvalgte, gir redusert mulighet til å skape allianser. 

2.10 Sammendrag av delkonklusjoner 
Kapittel 2 i denne rapporten har til hensikt å belyse mulig gevinster og utfordringer, samt 
merverdi ved å gå fra to til en organisasjon. Vurdering av funksjonsområdene er foretatt med 
bakgrunn i tidligere beskrevet endstate.  

I denne vurderingen vil alle funksjonsområdene treffe forskjellig i forhold til om det er en total 
gevinst eller flere utfordringer ved å skape et samlende profesjonsforbund. Grunnlaget for å se på 
en slik samling har oppstått gjennom den overordnede samarbeidsavtalen. I vår vurdering har vi 
pekt på at det er flere forhold som fungere meget bra, men det er fortsatt et betydelig potensiale i 
samarbeidet. Det er spesielt et forhold som er utfordrende, konkurranseelementet. Dette ser AG 
som naturlig og ikke til hinder for en videre prosess.  

I vurderingen knyttet til kultur er det entydig at det å skape en ny samlende profesjonskultur kan 
ha en potensiell kraft i seg til å tilfredsstille endstate gjennom å tilføre ny dynamikk. På den 
andre siden har vurderingen knyttet til nettverk vist at det er en betydelig utfordring i det å miste 
allianser, påvirkningskanaler og nettverk generelt. Det er AGs oppfatning at dette ikke isolert sett 
gir en merverdi, men vil bli et særdeles viktig fokusområde dersom en velger å formalisere en 
sammenslåingsprosess.  

Det er også slik at det er forbundet med en relativt stor risiko knyttet til tap av medlemmer ved å 
gå fra to til en organisasjon og da spesielt i forbindelse med valg av HO. Bakgrunnen for dette er 
knyttet til risikoen for motreaksjoner. Ved å gå fra to til en organisasjon kan en få synergieffekter 
knyttet til juridisk støtte. Denne støtten kan skaffes på flere forskjellige måter avhengig av 
økonomi, kompetanse, tilgjengelighet og prioritering. En utfordring ligger i bortfall av at 
konkurransemomentet og noe risiko knyttet til tilgjengelighet, kompetanse og kostnader. Som for 
juridisk støtte kan en på samme måte oppnå synergier innen utvikling og forvaltning av 
forsikringsområdet. Det er her en utfordring av samme art knyttet til konkurransemomentet og 
derav en svekkelse av insitamenter for videreutvikling.  

Ved en etablering av et samlende profesjonsforbund er det en forutsetning at dette gir effekt i 
forhold til arbeidsgiver. Det er sannsynlig å anta at det vil bli en adferdsendring og derigjennom 
en økt påvirkningskraft internt i forsvaret samtidig med at tillitsmannskorpset profesjonaliseres. 
Et samlende profesjonsforbund vil imidlertid kun ha en indirekte påvirkning gjennom en HO-
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kanal mot forsvarssektoren. Videre kan det oppstå utfordringer knyttet til FRITV hjemler og en 
generell reduksjon i antall tillitsvalgte. 

Det er vanskelig å trekke fram en entydig konklusjon om hvorvidt det er en entydig gevinst eller 
om utfordringene er uoverstigelige. Det er forsøkt å trekke sammen noen av delkonklusjonene i 
drøftingene, og enkelte forhold som er vesentlig å ta med seg i vurderingen av en organisasjon 
versus to.  

Det er slik at forutsetninger og risiko kan vurderes forskjellig alt etter hvilket perspektiv som er 
fremherskende. I søken etter å oppfylle endstate, er troen på hva som er avgjørende i forhold til 
påvirkning og gjennomslag for en samlende organisasjon forskjellig.  
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3 Drøfting del II – Vurdering av oppheng i Hovedorganisasjon 
3.1 Grunnlag 
Fase I skisserte fem forskjellige modeller for valg av tilhørighet til hovedorganisasjon for en ny 
samlende organisasjon. AG har valgt å belyse tre aktuelle hovedorganisasjoner, Unio, YS og LO, 
samt det frittstående alternativet. 
Hensikten med vurderingen er å få innsikt i hva hovedorganisasjonen kan bidra med for et nytt 
samlende forbund. Endstate beskriver de ufravikelige krav som skal oppnås og kriteriene for 
vurdering av HO er brukt for å belyse i hvilken grad den enkelte HO bidrar til å oppnå endstate.  
 
Arbeidsgruppen har i arbeidet med hovedorganisasjonsalternativer utarbeidet et sett med kriterier 
som danner rammeverk for disse vurderingene. Kriteriene skal bidra til at arbeidsgruppen skal 
kunne vurdere, måle og beskrive hvordan hovedorganisasjonene ivaretar et nytt forbunds behov. 
 
Følgende kriterier er valgt: 

• Samfunns- og forsvarsutvikling 
• Resultater 
• Interne prosesser i HO 
• Medlemsfordeler 
• Enkeltmedlemmet 

De tre hovedorganisasjonene er vurdert mot de enkelte kriteriene.  
3.2 Innledende vurderinger 
Vedlegg S beskriver kort noen betraktninger knyttet til hovedorganisasjoner. Dokumentet er et 
arbeidsdokument for AG, men legges ved rapporten da det har en verdi for å få et bilde av hva 
som kjennetegner den enkelte HO. 

De innledende vurderinger skal lede fram til å avklare ulikheter mellom de tre HOer. Dette skal 
danne grunnlag for å komme fram til hva som skiller de tre.  

3.2.1 Likheter mellom HO 
En hovedorganisasjon (HO) er i arbeidslivet en sammenslutning av ulike fagforbund eller 
landsforeninger som deler de samme fagpolitiske og faglige syn og verdier. Kjennetegnet på en 
HO er at den er en sammenslutning av flere slike fagforbund eller landsforeninger 
I Norge har vi fire HO på arbeidstakersiden: 
 

• Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
• Unio 
• Akademikerne (Videre beskrivelse av Akademikerne utelates) 

 
Felles kjennetegn er at de fagpolitiske plattformer er tilnærmet like, slik det fremkommer av de 
respektive HO sine styrende dokumenter, med unntak av det som omtales under ulikheter. 
HO støtter den norske forhandlingsmodellen (tre partsmodellen), en modell som fortsatt danner 
rammer for norsk samfunnsutvikling. I dette ligger likt syn i forhold til hvordan 
medbestemmelse skal utøves, gitt felles forståelse av tillitsmannsrollen. 
 
I interne beslutningsprosesser er konsensus prinsippet grunnleggende, hvor en i størst mulig grad 
prøver å unngå at saker som berører flere forbund avgjøres ved votering.  
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I tariffsammenheng erkjenner samtlige HO at frontfagmodellen er grunnleggende og styrende for 
rammer knyttet til lønnsutvikling. Dette har de senere år medført et formalisert samarbeid innen 
statlig sektor, hvor de tre hovedsammenslutningene leverer felles krav til staten. 
3.2.2 Ulikheter mellom HO 
Den største ulikheten mellom hovedorganisasjonene er deres innretning. Denne er knyttet til 
historisk arv og ideologi. Sentralt i dette står hensynet til det kollektive perspektivet, hvor LO 
framstår som skaperen og de øvrige i grader av opposisjon til denne. Av historien følger også 
etableringen av arbeiderpartiet og utvikling over tid knyttet til det fagligpolitiske samarbeidet. 
Det fagligpolitiske samarbeidet er preget av et ende til ende samarbeid og omfatter alle sider av 
samfunnsutviklingen.  

De øvrige hovedorganisasjoner har en mindre omfattende ambisjon og er mer orientert mot en 
sak til sak tilnærming. For LO innebærer det at rollen som samfunns-politisk aktør medfører en 
betydelig større og tyngre organisering. Dette gir seg utslag i at LO har et bredere saksomfang i 
mengde og kompleksitet som igjen virker dimensjonerende for organisatoriske ledd, ressurser og 
støttestrukturer. En viss grad av autonomi eksisterer, men i stor grad er LO sentralt styrt. De to 
øvrige, Unio og YS har på sin side en annen innretning. Den kjennetegnes ved et tydeligere 
skille mellom forbundenes selvråderett og hovedorganisasjonens oppgaver og ansvarsområder. I 
så måte fungerer disse to hovedorganisasjonene som paraply organisasjoner eller 
interessefellesskap for kjernefunksjoner som bla tariffområdet. Som politisk aktør operere disse 
hovedorganisasjonene uten formelle bindinger for å ivareta egne kjernegrupper. Dette gjelder om 
mulig i ennå større grad for Unio enn for YS. Dette synliggjøres gjennom visjon og politisk 
plattform hvor Unio og YS benytter utsagn som ”Partipolitisk uavhengig” og hvor LO nytter ”Fri 
og uavhengig”. 

Hovedorganisasjonene og derigjennom hovedsammenslutningene har som nevnt i forrige punkt 
om likheter et tariffpolitisk samarbeid. Ulikhetene består i hvordan man utnytter rammen til egne 
grupper. 

3.3 Samfunns- og forsvars utvikling 

3.3.1 Grunnlag 
Med samfunns- og forsvarsutvikling legger arbeidsgruppen vekt på følgende: hvordan setter den 
enkelte hovedorganisasjon forsvaret inn i et helhetlig samfunnsansvar og prioriterer 
forsvarsrelaterte temaer mot andre tungtveiende hensyn i en ansvarlig og bærekraftig 
samfunnsutvikling. 

3.3.2 Drøfting 
LO har gjennom sin størrelse utviklet seg til også å bli en samfunnsaktør, herigjennom organisert 
seg for å kunne understøtte en slik rolle og ivareta ett slikt ansvar. Dette innebærer avveining av 
en lang rekke hensyn, og en total vurdering for å komme med helhetlige standpunkter når 
politikken skal utformes. Styrken ligger i den troverdighet som oppnås ved en gjennomgripende 
involvering av interessenter og aktører. Dette bidrar til tyngde og kraft når politikken går fra 
utforming til gjennomføring. Slike prosesser gir uvilkårlig stor innflytelse på samfunns- og 
forsvarsutvikling, men kan medføre kompromiss hvor et helhetlig samfunnsansvar må prioriteres 
fremfor enkelt grupper/forbunds behov. Samtidig følger det et krav til lojalitet til vedtak fattet på 
overordnet nivå, dersom det skal være mulig å etterleve samfunnsansvaret i rollen som 
samfunnsaktør. 

På en annen side vil en enkelt aktør med et særstandpunkt måtte ha en stor overbevisningskraft 
for å få sitt syn uavkortet reflektert, når en samlet politikk skal gjennomføres. Dersom synet ikke 
tas til følge, vil det kreve kraft og mot for å bryte ut av fellesskapet og konsensus kulturen.  
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YS er på lik linje med LO en bredde organiserende HO, med tilknyttede forbund innen alle 
samfunnets sektorer. HO ønsker tydelig å fremstå som en samfunnsaktør, og engasjerer seg både 
nasjonalt og internasjonalt i sitt engasjement for en positiv samfunnsutvikling. I noen utstrekning 
klarer en også profilere saker som tydelig retter seg mot å ta samfunnsansvar, men det ligger i 
kraft av størrelse en utfordring i å kunne måle seg med den desidert største på dette området. Det 
fratar ikke YS kreditt for det en klarer å få inn på samfunnsagendaen, men til sammenligning 
med den største kan ikke YS tilskrives like stor innflytelse.  

På forbundsnivå kan veien frem til synlighet for egne kjernesaker synes kortere en i LO. Også i 
YS vil avveininger mellom forskjellige hensyn innebære at det enkelte forbund må vise 
kompromissvilje for at de nødvendige konsensus beslutninger skal være mulige. Sett i 
sammenheng vil et forbund i YS kanskje ha større mulighet for gjennomslag internt, men måtte 
akseptere at YS kun unntaksvis oppnår gjennomslag på fellesskapets vegne på samfunnsarenaen. 
Viljen til å gripe forsvarspolitiske saker på øverste nivå i YS, er ikke like stor som i LO. Dette er 
i en noen utstrekning overlatt til de enkelte forbund i forsvarssektoren. 

Det er mer en ti år siden Unio ble stiftet på restene av det gamle AF, som ble oppløst da 
yrkesgruppene med lengst utdanning brøt ut og dannet Akademikerne. Skilsmissen skapte 
rystelser i norsk arbeidsliv. Men det kan konstateres at HO ikke er satt, og opplever seg som ung 
og kampvillig.  
Unio fremstilles litt misvisende i dag, som en hovedsammenslutning selv om det er en HO, fordi 
de så tydelig fremstår på vegne av alle tyngre utdanningsgruppene i offentlig sektor. 
Unio har konsolidert sin stilling blant HO`ene, og tydelig klart å profilere seg som en vital aktør 
og maktfaktor, på vegne av sine forbund. 
I samfunnsmessig forstand engasjerer Unio seg ikke i full bredde innen alle sektorer, men velger 
samfunnsmessige hjertesaker og satsningsområder, som sammenfaller med utdanningsgruppenes 
kjerne interesser. HO har flat organisasjonsstruktur, og kort vei gjennom beslutningsprosesser, 
men har også valgt å ikke sette inn sentrale ressurser på støtte og vedlikeholdsområder. Dette må 
forbundene selv ivareta. 

Frem til i dag har Unio ikke synlig engasjert seg i rene forsvarspolitiske spørsmål. Det har klar 
sammenheng med at det ikke er forbund og utdanningsgrupper fra forsvarssektoren i Unio sin 
medlemsmasse (kun enkelt medlemmer).  
Det antas at slike medlemsgrupperinger vil bli ivaretatt med samme synlighet, hvis en går inn i 
Unio. 

3.3.3 Delkonklusjon 
LO har en betydelig større påvirkning på samfunns- og forsvarsutviklingen i forhold til YS og 
Unio. 

Utfordringen ligger i de sakene hvor et forbuds interesser kommer i konflikt med valg av profil i 
et helhetlig perspektiv. Arbeidsgruppen er delt med tanke på om hvorvidt samfunnspolitiske 
interesser som norm går foran rene forsvarsrelaterte interesser eller om de av og til kan gå foran.  

3.4 Resultat 

3.4.1 Grunnlag 
Med resultater legger arbeidsgruppen til grunn at det er en sammenheng mellom å øve 
påvirkning, få innflytelse, og å ha og utøve makt for å oppnå resultater. 

3.4.2 Drøfting 
AG har vurdert resultatkriteriet gjennom samtaler med de valgte hovedorganisasjonene. 
Hensikten var å få oversikt over hvordan HO oppnår resultater. LO har en innretning som skaper 
resultatene i hovedsak gjennom egen hovedorganisasjon. YS og Unio på sin side har en annen 
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modell. Denne er knyttet til interessefellesskapet. Dette innebærer at resultatansvaret i større 
grad ligger på fagforbundene. Påvirkning og innflytelse er her primært fagforbundets ansvar og 
HO er mer en katalysator og tilrettelegger for å oppnå resultatene. Her er særinteressen 
fremtredende.  

For LO sin del oppleves det at de tar resultatansvaret for fellesskapet samtidig med at 
resultatansvaret for fagforbundet ivaretas sentralt. LO benytter seg sterkt av sin formelle og 
uformelle påvirkning mot politisk nivå og politisk ledelse i departementer for derigjennom skape 
ønskede resultater. For YS og Unio er det ikke den samme framgangsmåten. Her er det ingen 
formelle kanaler mot politisk miljø selv om de også påvirker direkte politisk og mot 
departement. 

For å oppnå resultater for sine respektive fagforbund er HO organisert og dimensjonert for å 
oppnå gode målrettede resultater innen aktuelle saker. Dette betyr også at innretningen påvirker 
dette. For interessefellesskapet er det vanskelig å påpeke synlige resultater på tilsvarende måte 
som LO. I noen tilfeller har YS valgt å ikke fremme synspunkter eller påvirkningsskriv for å få 
gjennomslag for synspunkter. Eksempel på dette er høringsuttalelse for  St.prp. Forsvaret i vår 
tid. BFO har levert høringsuttalelse til FD og utenriks – og forsvarskomiteen som fagforbund. 
Det kan synes som om at dette er dekkende da resultatansvaret ligger for påvirkning i BFO og 
ikke i YS. For NOF og LO er dette noe som koordineres og kjøres felles. Dette for å ha en 
sterkere påvirkning på beslutningstakere. Unio er i denne sammenhengen lik YS. Flere 
tilsvarende eksempler kan trekkes fram, men hovedpoenget er at YS og Unio har ikke den 
samme profilen og ambisjonen ift påvirkning. LO har også en sterk tradisjon for lokal forankring 
f eks gjennom forsvarspolitiske samråd for å sikre en påvirkning på beslutningstakere. Gjennom 
dette ønsker LO å forsterke medlemmene og medlemsforbundenes synspunkter.  

YS og Unio har tilsynelatende et mer begrenset ambisjonsnivå, hvor hovedfokuset er mer knyttet 
til tariff og de tradisjonelle fagforeningsoppgavene. Det største forskjellen mellom LO og de to 
er hvordan man velger å framstå ift profesjon og identitet, - det kollektive versus 
individet/gruppen. 

3.4.3 Delkonklusjon 
LO oppnår resultater på vegne av forbundene i et bredt spekter av saker, i tillegg til at resultater 
oppnås på forbundsnivå. YS og Unio oppnår resultatene i hovedsak på forbund/sektor nivå.  

LO øver påvirkning, skaffer innflytelse, og oppnår resultater på vegne av forbundene. YS/Unio 
gjør dette i mindre grad. Her er HO kun involvert i spissingen av et antall saker hvor en ønsker 
en spesiell påvirkning. 

3.5 Interne prosesser 

3.5.1 Grunnlag 
Med interne prosesser legger arbeidsgruppen til grunn interne beslutnings- og møtestrukturer og 
hvordan de ivaretar det enkelte forbunds muligheter til påvirkning og gjennomslag i saker. 

3.5.2 Drøfting 
LO er en hovedorganisasjon som er dimensjonert iht en historisk og vedvarende ambisjon om å 
være en bredde- og dybdeorientert premissleverandør på den samfunnspolitiske arena, og vil 
følgelig måtte påta seg et stort engasjement på nær sagt alle områder. Implisitt i den kollektive 
tilnærmingen ligger det samtidig en idealisme i å ivareta alle. 
Gjennomgående prosesser under forberedelse og gjennomføring fra forming av standpunkt fram 
til endelig beslutning er fattet, vil medføre håndtering av et anselig omfang og volum av saker. 
Beslutningsprosessene det enkelte forbund deltar i blir følgelig sentralisert, og involverer 
styremedlemmer i å fatte felles avgjørelser på et aggregert/overordnet nivå. På den ene side vil 
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det kreve innsyn og innsikt fra det enkelte forbund som ligger på utsiden av dets primære 
virkefelt, og på den annen side en høy frekvens i møtedeltakelse. Gevinsten ligger i en 
opplevelse av høy grad av fellesskapets innflytelse, og utfordringen i redusert evne til å ivareta 
eget forbunds dedikerte satsningsområder.      
 

YS har også en ambisjon om å være en sentral samfunnsaktør, men organisasjonsstrukturen er 
vesentlig enklere og mer direkte, i sammenligning med LO. Derav følger en mer selektiv 
involvering på samfunnsarenaen, hvilket også reflekteres gjennom de interne formelle 
beslutningsprosesser og lavere møtefrekvens. 
Dette medfører langt lave saksvolum i YS, og mer av ansvaret overførers ned til forbundene, 
spesielt for saker som knyttes til de berørte samfunnssektorer, hvor medlemsmassen primær 
interesser ligger. En virkning er at forbundene gjør selvstendige utspill, uten nødvendigvis å ha 
forankret standpunkt i egen HO. Fordi YS bærer preg av å være et interesse fellesskap, krever en 
slik modell samtidig uformelle dialoger mellom sentrale aktører i HO, i tillegg til den formelle 
møtestruktur. Det ligger til de enkelte forbund selv å opprette og pleie dialog mot angjeldende 
arbeidsgiverpart (departement med underliggende struktur med mer). 

Unio`s ambisjonsnivå er mer pragmatisk en idealistisk, og mer direkte rettet mot 
utdanningsgruppenes kjerne områder. I stor grad er dette innenfor offentlig sektor. Som en ung 
HO kjennetegnes Unio ved moderne handlingsorientert organisering, virket gjør seg gjeldende 
med flat struktur og med kort avstand mellom forbund og styrende organer. Unio vektlegger selv 
å fremstå som fleksible og endringsvillige, og ønsker å ta vare på evnen til å være kreativ, 
nyskapende og innovativ. Unio er et mer utpreget interessefellesskap enn de øvrige HO, hvor 
langt færre saker fremmes for styrende organer. Også i Unio  tilligger det de enkelte forbund selv 
å opprette og pleie dialog mot angjeldende arbeidsgiverparter (departement med underliggende 
struktur med mer). Dette tydeliggjøres av en offensiv kommunikasjonsstrategi hvor lederne for 
de enkelte utdanningsgruppene tydelig tiltar seg plass i det offentlige rom. I tillegg til den 
formelle møtestrukturen ligger det i sakens natur, at når Unio som utpreget interessefellesskap 
har  statusheving og tariffsamarbeid som satsningsområder, må det foregå en kontinuerlig dialog 
mellom forbundene. Dette er nødvendig for å unngå latente konflikter og motstridende utspill 
mellom utdanningsgruppene.  

3.5.3 Delkonklusjon 
HO har ulike ambisjoner i forhold til å frembringe saker og gjennomføre prosesser. 
Prosessvolumet er vesens forskjellig i de tre HO`ene, hvor LO skiller seg klart ut med sentralt 
styrte hørings- og beslutningsprosesser.  
Det er ingen entydige tegn som tilsier at det lettere for et forbund å få gjennomslag i en HO 
kontra de øvrige HO. Når konsensusprinsippet er fremherskende i beslutningsprosessene, må det 
forstås som at det fortsatt er den absolutte medlemsmassen eller prinsippet om ”største eier” som 
er styrende. 

3.6 Medlemsfordeler 

3.6.1 Grunnlag 
Med medlemsfordeler legger arbeidsgruppen til grunn, forbruker- og kommersielle forhold for 
medlemmet. 

3.6.2 Drøfting 
Medlemsfordeler er av hovedorganisasjonene vektet og forvaltet forskjellig. Unio har valgt å 
ikke ha noe tilbud sentralt og lar dermed dette være et ansvar for det enkelte forbund. YS har en 
portefølje med sentrale medlemsfordeler – YS medlemsfordeler. LO har samme tilnærming, men 
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har valgt å gå bredere og mer omfattende ut med sitt fordelsprogram gjennom LO favør.  
I tillegg har fagforbund både i LO og YS egne medlemsfordeler. 

Det kommer tydelig fram at LO ser det som viktig å gi medlemmene meget gode fordeler 
innenfor forbruker området slik at de bedre rekrutterer og beholder medlemmer. Dette er et 
satsningsområde for LO. De fleste fagforbund i LO har kollektiv hjem som obligatorisk 
forsikring.  

For YS er dette mer et tilbud til de fagforbund som ikke har ressurser til å etablere egne 
fordelsprogram. 

3.6.3 Delkonklusjon 
YS og LO har samme tilnærming, LO har et bredere spekter og et mer omfattende tilbud. Unio 
har ikke medlemstilbud. 
LO satser tydeligere på medlemsfordeler for å rekruttere og beholde. 

3.7 Enkeltmedlemmet 

3.7.1 Grunnlag 
Med enkeltmedlemmet legger arbeidsgruppen til grunn ivaretakelse av den enkeltes behov ift 
faglige, sosiale og økonomiske forhold 

3.7.2 Drøfting 
AG har kartlagt og vurdert hvilke tilbud som gis til det enkelte medlem og dernest hva de tre 
hovedorganisasjonene bidrar med. Som beskrevet i grunnlaget er det tilbud knyttet til faglige, 
sosiale og økonomiske forhold. Generelt er det slik at hovedorganisasjonene organiserer 
fagforbundene som igjen rekrutterer og forvalter medlemmer. Dette betyr indirekte at 
hovedorganisasjonene ikke eksplisitt organiserer enkeltmedlemmer. Imidlertid er det slik at alle 
tre på en eller annen måte bidrar direkte til medlemmene. Det bidras generelt innen område 
faglige forhold med kompetanse, utdanningstilbud med studiepoeng, juridisk støtte, direkte støtte 
i enkeltsaker og gjennom tilgjengelighet og/eller nærhet til tillitsmannsapparatet i HO. Innenfor 
området økonomi er det direkte støtte knyttet til stipend og refusjoner i forbindelse med kurs og 
reiser. I tillegg dekkes forsikring innenfor den sosiale trygghets dimensjonen. 

Alle disse tilbudene er forskjellig organisert, distribuert og prioritert av de tre 
hovedorganisasjonene. Forsikringsområdet er nevnt under medlemsfordeler, men er tatt med her 
siden LO har valgt en obligatorisk knytning til enkeltmedlemmet i tillegg til å levere hele 
spekteret av disse tilbudene. YS har frivillige forsikringer og Unio har ikke dette tilbudet. 

LO bidrar direkte mot enkeltmedlemmet innenfor kompetanse gjennom AOF toppkurs, en rekke 
fagkurs tilrettelagt for enkeltmedlemmet. I tillegg er det et tilbud til utdanning som gir 
studiepoeng. For YS sin del har de også tilbud knyttet til fagkurs og i noen grad utdanning som 
gir studiepoeng. Unio på sin side har ingen selvstendige kurs, men gjennomfører forskjellige 
konferanser.  

Tariff relaterte spørsmål er sentralt for alle tre. Forskjellen ligger i størrelsen og hvordan 
kommunikasjon og deltakelse er organisert. Unio gjennomfører årlig tariffseminar og har i 
tillegg standard tariff prosesser, YS har en stor sentral konferanse inkludert sektorene og 
sektorvise tariffprosesser med et møte i hver sektor. LO har sentral og regionale 
tariffkonferanser. 

LO satser sterkt på utdanningsstipend som en direkte link til enkeltmedlemmet. Dette ivaretas for 
YS og Unio hos fagforbundene dersom det er et tilbud. Juridisk støtte er forskjellig organisert og 
administrert hos alle tre. Unio og YS har valgt en modell hvor denne tjenesten ikke gis sentralt, 
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men hvor de enkelte fagforbundene har dette ansvaret. LO på sin side har valgt å ha denne 
tjenesten sentralt forvaltet, samt organisert sentralt og regionalt i LO distriktene. 

3.7.3 Delkonklusjon 
Alle HO har fokus på ivaretakelse av medlemmet og er opptatt av å være til for medlemmet 
Forskjellen er i hvordan ordninger er organisert, praktisert og forvaltet. Ordningene er 
sentralisert styrt i LO og mer desentralisert håndtert i YS/Unio. Juridisk støtte i LO dekker også 
enkeltmedlemmet. I YS/Unio er dette håndtert av fagforbund. LO har utdanningsstipend, dette er 
håndtert i forbundene i YS/Unio. Forsikringer er i noe grad kollektive i LO og valgfrie i de to 
øvrige. Kurs og kompetanse porteføljen innenfor LO systemet er omfattende. 

 
LO har en sentralisert modell med direkte kontakt med enkeltmedlem. YS har en mer 
desentralisert modell og Unio har en helt klar desentralisert modell  
 

3.8 Status som frittstående organisasjon (”Ørkenvandring”) 

3.8.1 Grunnlag 
Styringsgruppens (SG) føringer for videre utredning i Fase II la vekt på å få belyst ulike 
hovedsammenslutnings alternativer. I tilknytning til slike vurderinger ble det spesifikt poengtert 
et behov for å få større kunnskap om eventuelle fordeler og ulemper som fri og uavhengig, uten 
medlemskap i eksisterende eller eventuell nye hoved-organisasjons/sammenslutnings 
alternativer. Uten at dette ble ansett for å være en reel langsiktig løsning for en ny samlende 
profesjonsorganisasjon, skal en konsekvensbeskrivelse av en midlertidig ”Steg på Veien” løsning 
bidra til å gi beslutningstakere et bredere og tyngre beslutningsgrunnlag. Dette knyttet til 
endstate. 
Konsekvensbeskrivelsen i vedlegg T oppsummeres i de påfølgende punkter 

3.8.2 Drøfting 
Denne delen av utredningsarbeidet benytter en beskrivelse av potensielle alternativer som leder 
fram til to prinsipielt forskjellige modeller, representert ved å inngå som element i en større 
enhet eller ikke: 

Hovedsammenslutning som element i Hovedorganisasjon innebærer: Innflytelse, utøvelse av 
makt og oppnåelse av resultater for egne medlemmer gis effekt og gjennomslagskraft ved å 
inngå i et større og mer tungtveiende fellesskap som har den kompetanse og de påkrevde 
partsmessige rettigheter som er nødvendige ift inngåtte avtaler i arbeidslivet.  

Frittstående organisasjon innebærer: At en organisasjon ikke er forpliktet eller bundet som 
ansvarlig part i et større felleskap. En status som fri og uavhengig vil være relevant for grupper 
som i antall er dominerende innenfor den sektor eller den etat/virksomhet de inngår i, eller for 
kategorier og profesjoner som i kraft av sin kompetanse finner det mer formålstjenlig å fremme 
verdien av å være i en særstilling. 

Disse modellen er deretter relatert til de to hovedarbeidsfeltene – Omstilling og 
medbestemmelse, samt lønn og inntekt. 
Hovedsammenslutning ift Omstilling og medbestemmelse: 
Ifm gjennomføringen av større omstillingsprosesser, enten det er for hele Staten generelt eller 
under det enkelte departement, vil koordinering og rollefordeling mellom hovedsammenslutning 
og primærorganisasjon forsterke kapasitet og representasjon ved å underbygge og fremheve 
felles interesser, samt profilere og styrke primærorganisasjonens syn og standpunkter. 
Frittstående organisasjon ift Omstilling og medbestemmelse: 
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En ny organisasjon basert på sammenslåing av BFO og NOF vil bli dominerende på militær side 
i Forsvarssektoren. Arbeidsgiver vil måtte ta hensyn til at en slik stor organisasjon vil være 
toneangivende i profesjons- og forsvars-relaterte spørsmål. Ledelse og administrasjon på 
departements- og etatsnivå vil tendere mot å innrette samarbeidsformer og relasjoner i tillegg til 
og ut over de som formelt reguleres innenfor rammen av Hovedavtalen. 
Hovedsammenslutning ift lønn og inntekt:  
Som medlem av en hovedsammenslutning er det primærorganisasjonens objektive tyngde 
representert ved medlemsmassen, og den substansielle overbevisningskraft i begrunnelsen av 
egne innspill, som avgjør graden av medhold når summen av innspill skal avstemmes mot 
hovedsammenslutningens omforente kravformuleringer. 
Frittstående organisasjon ift Lønn og inntekt: 
En frittstående organisasjon er uavhengig av bindinger og har friheten til å gjøre egne valg og 
prioriteringer uten å ta hensyn til øvrige parter eller andre behov for å oppnå en omforent 
løsning. Uten å ha avledet forhandlingsrett som medlem av en hovedsammenslutning må en 
primærorganisasjon ha en medlemsmasse som er stor nok til å tilfredsstille tjenestetvistlovens 
bestemmelser om selvstendig forhandlingsrett (vedlegg T). Kravet til medlemsmasse på 40.000 
innenfor etaten kan ikke tilfredsstilles.  

3.8.3 Delkonklusjon 
En forhandlingsberettiget organisasjon som fyller vilkårene for forhandlingsrett etter 
tjenestetvistlovens § 3 annet og tredje ledd, vil etter § 6 nr. 1 første ledd kun ha forhandlingsrett 
overfor sitt fagdepartement eller den fagmyndigheten som vedkommende tjenestemann 
administrativt hører under. Disse tjenestemannsorganisasjonene har således begrenset 
forhandlingsrett i forhold til en hovedsammenslutning. 

Begrunnelsen for hvorfor man eventuelt velger å etablere en ny organisasjon som frittstående bør 
være meget tydelig. Et overveiende flertall av de forhold og faktorer som er beskrevet her og i 
vedlegg T, taler for medlemskap i en hovedorganisasjon. En særstilling som frittstående 
organisasjon uten selvstendig forhandlingsrett anses unntaksvis kun som akseptabelt innenfor en 
begrenset tidshorisont. Dersom man finner at grunnlaget for å slå sammen BFO og NOF er 
tilstede, men at det av andre grunner knyttet til HO og risiko for avskalling av medlemmer kan 
en midlertidig status som frittstående organisasjon være en mulig overgangsordning. 

3.9 Sammendrag av delkonklusjoner 
I dette kapittel har AG drøftet de tidligere nevnte kriteriene for få innsikt i hva 
hovedorganisasjonen kan bidra med for et nytt samlende forbund. I denne vurderingen er 
kriteriene vurdert med basis i endstate og den informasjon AG har hatt tilgjengelig. I en slik 
vurdering er det flere forhold som påvirker vurderingen ift et nytt forbunds oppheng i en HO. 

Vurderingen av det frittstående alternativet har hatt til hensikt å belyse om det i avtalerettslig 
forstand sammen med øvrige konsekvenser, kan være et reelt alternativ for et samlende 
profesjonsforbund. AG har påpekt at det å stå alene kan gi en grad av frihet, mer i forstand av å 
muliggjøre et samlet profesjonsforbund enn fordeler knyttet til selve friheten. Dette alternativet 
vil framstå som begrensende og oppnår ikke de fleste målsettinger i endstate. En videre 
vurdering av dette alternativet i et helhetlig perspektiv gjøres i rapportens kapittel 4. 

Som beskrevet i grunnlaget fra fase I, ble det skissert fem modeller hvor det frittstående 
organisasjons alternativet er håndtert ovenfor. Modellen knyttet til den utvidede 
samarbeidsformen ble ikke med videre inn i fase II. Akademikerne er utelatt ref kapittel 1. Det 
gjenstår da tre modeller representert ved Unio, YS og LO.  
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En samlet vurdering basert på kriteriene tilsier at alle disse alternativene vil være tilfredsstillende 
i forhold til de grunnleggende behovene til et nytt samlende forbund. Gjennom vurderingen 
knyttet til forsvars- og samfunnsutvikling framkommer det at LO har en betydelig større 
påvirkning på samfunns – og forsvarsutviklingen i forhold til YS og Unio. Det ligger en 
utfordring knyttet til LO om samfunnspolitiske interesser kan gå foran rene forsvarsrelaterte 
interesser. Alle tre hovedorganisasjoner er opptatt av å påvirke, få gjennomslag og skape 
resultater, men det er en distinkt forskjell i innretningen knyttet til dette. Også her er det 
helhetlige perspektivet fremherskende i LO i den ene ytterlighet. På den andre siden av skalaen 
prioriterer Unio sine utdanningsgrupper og YS ligger et sted i mellom ved vekselsvis å ivareta 
helhetsperspektivet og grupper. LO øver påvirkning, skaffer innflytelse og oppnår resultater på 
vegne av forbundene. YS/Unio som HO gjør dette i mindre grad.  

Gjennomføring av de interne prosesser er på mange måter lik, men HO har forskjellige 
ambisjoner i forhold til å frembringe saker og gjennomføre prosesser. LO skiller seg i så måte ut 
ved størst omfang og bredde. Det er ingen entydige tegn som tilsier at det er lettere for et forbund 
å få gjennomslag i en HO kontra de øvrige. Konsensusprinsippet ligger fast hos alle. 

Kriteriene knyttet til forsvars- og samfunnsutvikling, oppnåelse av resultater og 
hovedorganisasjonens interne prosesser må sees i en sammenheng og utgjør i sum et felleskap 
som innbyrdes utfyller hverandre  

Alle de tre hovedorganisasjonene har også innenfor kriteriene medlemsfordeler og 
enkeltmedlemmet noe forskjellig tilnærming. Når det gjelder medlemsfordeler har LO og YS 
samme tilnærming, men LO har et bredere spekter og mer omfattende tilbud. Unio som 
hovedorganisasjon har ikke medlemstilbud. Forskjellen mellom hovedorganisasjonene med 
tanke på ivaretakelse av enkeltmedlemmet er knyttet til hvordan ordningen er organisert, 
praktisert og forvaltet. LO har en sentralisert modell med direkte kontakt med enkeltmedlem på 
den ene siden og hvor YS har en mer desentralisert modell. Unio på sin side har en helt klar 
desentralisert modell. 

I sum viser kriteriene som er vurdert at det er flere forhold som påvirker og som er 
dimensjonerende for et valg av en hovedorganisasjon. Det fremkommer klart at det er to 
forskjellige innretninger mellom LO på den ene siden og YS/Unio på den andre. Utspringet 
ligger blant annet i ideologien om arbeiderbevegelsen og det kollektive versus det frie og individ 
orienterte. Derigjennom ligger også forskjellen i styringsmodellene, sentralt styrt versus 
forbunds styrt. Dette danner videre grunnlaget for hvordan troen er knyttet til oppnåelse av 
resultater gjennom makt og påvirkning for egne saker sett i forhold til et helhetlig 
samfunnsperspektiv.  

Basert på det som er presentert i kapittel 3, har arbeidsgruppen den oppfatning at isolert sett, i 
denne delen av vurderingen framstår LO som den ledende hovedorganisasjonen. Dette forhold 
løftes videre og opp på et strategisk nivå i kap 4, hvor vurderingene settes inn i et større 
perspektiv.  
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4 Oppsummering - Vilkår og grunnlag for en eventuell sammenslåing  
I denne rapporten har arbeidsgruppen vurdert vilkår og grunnlag for en eventuell sammenslåing 
gjennom enkeltvis vurdering av forhold knyttet til en befalsorganisasjon versus to samt en isolert 
vurdering om oppheng i hovedorganisasjoner.  
Alle vurderingene er basert på gjeldende funksjonsområder og utviklede kriterier relatert til 
endstate: Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” 
forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og 
samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer.  

 
Det er avgjørende for forståelsen av de vurderingene som er gjort, at disse sees i lys av at 
rapporten har en problematiserende form. Kapittel 2 har vurdert gevinster og utfordringer i den 
hensikt å identifisere merverdi knyttet til å gå fra to befalsorganisasjoner til en samlende 
profesjonsorganisasjon. Isolert sett framkommer det ingen samlet entydig merverdi innen 
funksjonsområdene i kapittel 2. Det ligger i denne rapportens natur at det fokuseres mer på 
usikkerhet og risiko. Usikkerheten og manglende evne til å forutsi og fremskrive positive 
kvaliteter knyttet til et nytt samlende profesjonsforbund vil med andre ord medføre større 
sannsynlighet for fokus på utfordringer en gevinster. Dette leder videre til vanskeligheter med å 
anskueliggjøre en oppfyllelse av kravet i endstate.  

 
I kapittel 3 har en vurdert de tre hovedorganisasjonene i forhold til de tidligere skisserte 
kriteriene. Det framkommer på den ene siden at alle tre tilfredsstiller kravet til et nytt samlende 
profesjonsforbund og på den andre siden at LO er den ledende hovedorganisasjonen. AG har 
vurdert alternativet frittstående organisasjon som et skritt på veien for et samlende 
profesjonsforbund. Dette er ut ifra AGs syn den minst ønskede løsning fordi den svekker evnen 
til å oppnå målsettingene i endstate. Som midlertidig løsning kan den fremstå som akseptabel 
dersom man finner at det fortsatt er formålstjenlig å etablere et samlende profesjonsforbund, men 
ikke har avklart valg av hovedorganisasjonstilhørighet.  

 

I et strategisk perspektiv er det vesentlig og viktig at et samlende profesjonsforbund sikres et best 
mulig medlemsgrunnlag. Det ligger i dette initiativet at forbundet da må oppfylle ambisjonen 
som det dominerende forbund på militær side. Dette må sammenholdes med de valgte 
alternativer som foreligger. I kapittel 2 er det blant annet framholdt at det er knyttet størst risiko 
for avskalling av medlemmer dersom et nytt samlende profesjonsforbund velger et av 
alternativene der dagens organisasjoner har sitt ståsted. Selv om det kan virke besnærende å 
velge Unio som et nøytralt alternativ, som ikke har bindinger iht dagens ståsted vil det bringe inn 
en rekke andre forhold skissert under kapittel 2 som skaper utfordringer for en slik løsning. 
Derimot vil troen på en sammenslåing og viljen til å skape et nytt samlende profesjonsforbund 
kunne motvirke og forebygge de anskueliggjorte negative effektene.  

 
Hovedutfordringen i forhold til vilkår og grunnlag for fortsatt arbeid mot en sammenslåing er 
sterkt knyttet til den ideologiske forskjellen basert på dagens ståsted. 
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Norges Offisersforburid

Befalets Fellesorganisasjon                 

OVERORDNET SAMARBEIDSAVIALE
mellom

Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon

Grunniag

Ledelsen i NOF og BFO er enige om A etabiere en overordnet samarbeidsavtale.

FormAlet med denne avtaien ci- a formalisere og videreutvikle dagens samarbeid

hvor mAlet er A danne grunniag for en sammenslAing meilom organisasjonene.

Samarbeidet skal tuftes pA de respektive organisasjoners grunnverdier og

standpunkt. Samtidig legges det til rette for A utnytte organisasjonenes ressurser

pA en optimal mAte.

En forutsetning for samarbeidsavtalen innebrer at det etableres gjensidige

forpiiktelser, tiliit, god dialog og âpenhet pA ledernivA og at det utarbeides en

feiles informasjonsplan/strategi.

Gjennomføring

Organisasjonene er enige om at arbeidet organiseres med et felles

forhandlingsutvalg FU og en ledergruppe LG. Innledningsvis vii samarbeidet

fokusere pA konkrete saker og arbeidsomrAder.

- Utarbeidelse av ny ATF

- Utarbeidelse av FPH del B

Det dannes et felles mAlbilde for hva vi ønsker A oppnA av resuitat i de respektive

sakene. Forhandlingsutvalget kommer fram tii felles krav og standpunkt og dette

avdØmmes I ledergruppen.

Med bakgrunn i mAlsetningene i A utnytte ressursene optimalt og pA sikt gA mm en

sammenslãing skai samarbeidet videreføres fra konkrete saker Ui et kontinuerhg

samarbeid innen fagomrAdene tariff og medbestemme!se. For a sørge for best

mulig utnyttelse av ressurser og optimali samarbeid legges følgende til grunn.

FU har ansvar for a identifisere krav og komme med anbefalinger til LG om vaig

av taktikk. LG bar ansvar for a identifisere strategiske mAl. Organisasjonene strtr

selv ansvar!ig for A oppnevne medlemmer til FU, men organisasjonene er enige

om at lederne og nestlederne i organisasjonene skal utgjøre LO.

For A forankre denne prosessen best mulig i organisasjonene og danne et best

mulig grunniag for mAlsetningen om en sammenslAing settes det ned et utvalg fra

bwoll
Tekstboks
Vedlegg A



respektive Roved- og Landstyret for a se pA grunniag for en felles politisk

plattform og et felles handlingsprogram. Utvalget rapporterer til respektive

Hoved- og Landstyret og bør i sift arbeid ha jevnlig dialog med de respektive

styrene gjennom LU. MAlsetningen med arbeidet er A danne rammeverket for et

felles handiingsprogram og en politisk plattform.

Konklusjon

Med sin underskrift forplikter organisasjonene seg til A starte et forpliktende

samarbeid med mAlsetning om en sammenslAing. Arbeidet hviler pA en

organisering med FU og LG og det felles grunnsyn som er beskrevet her.

/

/ r/

/ t /,4 /

Peter Andre MO1

Forbundsieder NOF

Oslo

Eivind Røvde SolherW
Leder BFO



Bjørn Tore Woll
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Prosjekt sammenslåing 

Vurdering fase I – 
Organisasjonspolitisk 

plattform 

Endstate 

ü Et ufravikelig krav må være at en 
sammenslåing skal tjene og styrke 
det ”nye” forbundet i sin helhet, 
samt styrke og bedre mulighetene til 
å påvirke både Forsvars- og 
Samfunnsutviklingen, nettopp i den 
hensikt å bedre vilkårene for våre 
medlemmer! 

Arb. Gr - Prinsipper 

ü Respekt 
ü Tillit 

ü Gjennomsiktighet 
ü Felles forstaaelse 

bwoll
Tekstboks
Vedlegg C
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Prosjektets faser 

Valider	  Iden0fiser	   Implementer	  

-‐	  Om	  det	  er	  
mulig	  (finne	  
alterna0vene)	  

-‐	  Hvordan	  det	  kan	  
gjennomføres	  (vurdere	  
alterna0vene	  og	  skisse	  
organisasjonsstruktur)	  

-‐	  Beslu<e	  organisasjonsstruktur	  og	  
gjennomføre	  sammenslåing	  
(Iverkse<e	  valgte	  	  alterna0ver	  og	  
0ltak)	  

Mål	   Virkemiddel	  

Analysemodell 

Styringsdokumenter	  

Pla@orm	  

O
rganisasjons	  poli0sk	  

	  pla@
orm

	  

Iden0fikasjon	  av	  uDordringer	  og	  kri0ske	  	  forhold	  

Funksjonsom
råder	  

Videre	  analyse	  av	  hvert	  funksjonsområde	  	  -‐	  Hvordan	  relatere	  disse	  iI:	  
	  a)	  valg	  av	  hovedsammenslutning	  eller	  0lsvarende	  

	  
	  

	  b)	  en	  organisasjon	  vs	  to	  organisasjoner	  

Fase	  II	  

ü Identifikasjon av funksjonsområder 
ü Id av ulikheter innenfor 

Ø Formål 
Ø Vedtekter 
Ø Handlingsprogram 

ü Id av ulikheter på funksjonsområder og 
fokus på disse * 
Ø Fordeler og ulemper sett i lys av en eller to 

organisasjoner 

ü Fokus på lik eller tilnærmet lik intensjon 

Metode 
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Funksjonsområder 

ü Lønn og inntekt 
(tariff) 

ü HA 
ü Befalsordningen 
ü Forsikring* 
ü Enkeltmedlemmet 
ü Juridisk støtte* 

ü Kultur* 
ü Tillitsmannsapparat 
ü Nettverk* 
ü Arbeidsgiver 
ü Medlemsfordeler 
ü Sekretariat(+)* 
ü Informasjon 

Innhold 

Formål 
Vedtekter 

Handlingsprogram 
 

	  
	  

Erfaring fra sammarbeidsavtalen 
 

Funksjonsområder 
 

Org. politisk plattform 
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Definisjon 

ü Manifest - programerklæring - hva 
jobber organisasjonen med? 

ü Løser… 
Ø Medlemmenes tarv – Merverdi for 

medlemmet 
Ø Hva skal til for at et medlem velger å 

organisere seg 
ü Styringsdokumentene… 

Innhold 

ü Formål 
ü Vedtekter 
ü Handlingsprogram 
ü Funksjonsområder 
 

Visjon – «manifest» 

ü NOF –  
Ø Et fremtidsrettet og troverdig forbund med 

fokus på kvalitet og rettferdighet til beste for 
våre medlemmer og Forsvaret. 

ü BFO  
Ø BFO er den største arbeidstakerorganisasjonen 

i Forsvaret. BFO er først og fremst kjent for sin 
styrke, sin uavhengighet og vilje og evne til 
sammarbeid.  

ü NYTT:  
Ø Merverdi for medlemmene, verdi for Forsvaret, 

nytte for samfunnet 
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Formål (vedtektene) 

ü  Forskjell… 
Ø Befalsordningen er ikke med i BFO 
Ø Alle i en organisasjon er ikke med i NOF 

ü NY… 
Ø  1. "Organisasjonen" formål er å samle 

"medlemskategoriene"   i "organisasjonen" (eller en..) 
for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige 
interesser. 

Ø  2. "organisasjonen" skal arbeide for å styrke Forsvaret 
og dets rolle i det norske samfunn, samt fremme 
forsvarstanken og forsvarsviljen i det norske folk.  

Ø  3. "organisasjon" skal være fritt og partipolitisk 
uavhengig og kan ikke bevilge penger til politiske 
partier. 

Vedtekter 

ü Vedtektene har ikke samme oppbygging 
eller struktur, er forskjellige med hensyn 
til antall paragrafer, paragraftitler og 
rekkefølge, og er langt fra identiske i 
innhold og omfang 

ü Hovedinntrykket at det er flere likheter 
enn forskjeller  

ü Begge organisasjoner søker å favne et 
større og omfattende felleskap fremfor å 
ivareta særskilte, spesielle eller isolerte 
interesser 

Handlingsprogram 

ü Intensjonene…  
Ø Er lik og tilnærmet lik  
Ø Noe forskjellig detaljering og prosa 

•  Avklaring en org vs KOL 

Ø Unntak: 
•  LO 

–  LO naturlig førstevalg 
–  Fornye LO  
–  Styrking av det fagpolitiske samarbeid* (nettverk) 

ü  Noen områder mindre beskrevet 
•  Lokalavdelinger 
•  Informasjon 
•  Rekruttering 
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Funn/konklusjon - Styringsdokumenter 

ü Visjon 
Ø Noe forskjellig tekst, lik intensjon 

ü  Formål 
Ø   Noe forskjellig tekst, lik intensjon 

ü Vedtekter 
Ø Noe forskjellig tekst, lik intensjon 

ü Handlingsprogram 
Ø Men HP, …Pkt 2 i HP NOF vs Pkt 3 
Ø  Pkt 18, rekruttering 
Ø NOF skal arbeide for at LO skal være det naturlige 

førstevalg, for alle arbeidstakergrupper i norsk arbeidsliv 
Ø Norges Offisersforbunds mål er én organisasjon for alt 

befal i Forsvaret 
 

Avklaring - Styringsdokumenter  

ü NOF har handlingsprogramfestet sterk 
tilhørighet til LO 
Ø Må vurdere utmelding av LO og inn i andre 

alternative hovedsammenslutning 
ü BFO har ikke samme sterke binding til YS i 

sine styringsdokument  
Ø  Må vurdere reel inngang i LO og inn i de andre 

alternative hovedsammenslutning 

Funksjonsområder 
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Områder… 

ü Lønn og inntekt 
(tariff) 

ü HA 
ü Befalsordningen 
ü Forsikring* 
ü Enkeltmedlemmet 
ü Juridisk støtte* 
ü Inntektsgrunnlag* 

ü Kultur* 
ü Tillitsmannsapparat 
ü Nettverk* 
ü Arbeidsgiver 
ü Medlemsfordeler 
ü Sekretariat * 
ü Informasjon 

Tariff 

ü Store likheter 
Ø Pensjonsordning totalt 
Ø Avdelingsbefal – bonuser 
Ø BO direktiv 
Ø ATM 

Tariff 
ü Historisk nivåfokusering  

Ø (pri på forskj. grader: lav, midlere og høy) 

ü Konvergering på midten i nyere tid  
ü Arb.tid- og Særavtalenes stilling 
ü Grunnlønn/Tillegg vs Fastlønn 
ü  Sammenfallende krav – øker 
ü  Helhetlig prioritering – store fellestrekk 

ü Konklusjon 
Ø ingen store ulikheter ift målsetting 
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Hovedavtalen/TA 
ü  Intensjon og prinsippet om medbestemmelse står sterkt i begge 

org 
ü  Bruk av instrumentene informasjon, drøftinger og forhandlinger 

Ø  Minimale forskjeller registrert 

ü  Partsnivå og fullmakter 
Ø  Ser felles utfordringer ift styringsretten 

ü  Hovedfokus for omstilling : 
Ø  Nedleggelse og flytting og personellmessige konsekvenser 
Ø  BFO’s ”hvitbok” (stille lokalforeninger og avdelinger fritt til å fremme 

sin sak) 
•  BFO sentralt tar ikke stilling i konflikt i lokaliserings spørsmål 
•  Ikke prioriteringer på aggregert nivå 

Ø  NOF’s Policy for a ta stilling 
•  Summen: personellmessige konsekvenser, operativ evne og økonomi 
•  Lokalavdelingene fritt til å fighte sin sak  

ü  Konklusjon 
Ø  Ingen store ulikheter ift målsetting i utvikling og bruk av HA/TA 
Ø  med unntak av policy på aggregert standpunkt. Vurderes i Fase II. 

Forsikring* 

ü  Innhold 
Ø  Begge org presenterer relativt like forsikringsordringer. Noe 

avvik på pris og ytelser 

ü  Eierskap 
Ø  NOF eier noen av sine forsikringer og SP 1 forvalter 
Ø  BFO fremforhandler og kjøper sine gjennom megler. Kan enkelt 

flyttes og eller endres 

ü  Forvaltning 
Ø  NOF sitter i klagenemd og i forsikringsråd.  Kan påvirke 

dekning og saksbehandling 
Ø  Interne forpliktelser i Hovedorganisasjon? 

ü  Konklusjon 
Ø  Store ulikheter ift eierskap, forvaltning og knytning til medlemskap 

(vedtekter) 
Ø  Sterke likheter i innhold 
Ø  Må tas med spesielt ift fase II. 

Nettverk* 
Formelle (ift rolle) 
ü  Eksisterende –i Organisasjonslivet 
ü  Eksisterende – i FD, FST, andre Dep/Etat  
Uformelle (ift rolle og person) 
ü  Eksisterende – i Org, FD, FST, andre Dep/Etat 
ü  Eksisterende – i Storting, regjering og partier 

 
Lobby-virksomhet vs ”Samrøre” 

 
To eksisterende Org vs en ny 

 
Antall	  kontakter	  

	  

Konsistent	  budskap	  

	  PåvirkningskraI	  
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Interessent kategorier 

Nettverk* 

ü Fagligpolitisk samarbeid 
Ø Mer formalisert/strukturert i NOF 

 
ü Konklusjon 

Ø Store ulikheter ift hvordan nettverk brukes 
Ø Forskjell i hvordan nettverk brukes for å nå 

målsettingen 
Ø Må tas med spesielt ift fase II 

 

Kultur "karikatur"* 
 NOF – enkelt, direkte og kraftfullt                  

     (tydelig og fargerikt) 
 BFO – differensiert, balansert og ansvarlig  

     (grått og diffust) 
 NOF – (Følelsesmessig) provoserende 
 BFO – (Kjølig) analyserende 

 

 NOF mer sentralisert 
 BFO mer fristilt lokalt/pr region 

 Tidsskriftenes stilling - redaktørplakaten 



01.06.12	  

10	  

Kultur* 

ü NOF markere standpunkt i saker 
Ø Beskriver i kulepunkter 

ü BFO vektlegger å få beslutningstaker klar over 
alle konsekvenser før beslutningen tas 
Ø Beskriver i prosa 

ü  LO vs YS kultur… 

ü Konklusjon 
Ø Store ulikheter  
Ø Må tas med spesielt ift fase II 

Enkeltmedlemmet 
ü Mest Likheter… 

Ø Fokus på enkeltmedlem 
Ø Alle grupper 
Ø Streben etter å beholde og rekruttere  
Ø Medlemspleie 
Ø Enkeltsaker 
Ø Kompetanseheving 

 

ü Konklusjon 
Ø Ingen store ulikheter ift målsetting 

Medlemsfordeler 

ü Grunnlag i rekrutering og beholde 
ü Like store og bredde orienterte org.  

Ø Matche konkurrenten  
Ø Unike – Eksklusive 

Konklusjon 
Ingen store ulikheter ift målsetting 

 
 
 



01.06.12	  

11	  

Egen organisasjon 

ü Ulikheter: 
Ø Organisering og organisasjonsstruktur. 
Ø Informasjon (strategier) og 

kommunikasjon internt og eksternt. 
Ø Organisasjonskultur(er) 
Ø Tilsettningsforhold  
Ø EBA 

ü Konklusjon 
Ø Må tas med spesielt ift fase II. 
Ø Antas håndtert av gruppe adm/øk. 

Tillitsmannsapparat 

Org.-demokrati vs Tillitsvalgte 
Ø Lokal-avdeling/forening 
•  HTV, ATV ift lokalt styre 
•  BFO Leder lokalforening med i regionstyret 
•  NOF har ikke tilsvarende 

Ø (BFO har lederkonf., NOF har landsstyre) 

 
To paralelle org 
ü  Antall tillitsvalgte 
ü  Kompetanse 
ü  Slitasje 
ü  Turnover 
  
 

 

En Ny Org 
ü  Bredde og dybde 
ü  Total Kapasitet 
ü  Dele belastning 
ü  Profesjonalit 
  
 

 

Tillitsmannsapparat 

ü ATV og HTV er likt valgt iht HA 
ü Øvrige tillitsvalgte er valgt iht org 

vedtekter 
ü Org Strukturen er ulik 

ü Konklusjon 
Ø Ikke direkte sammenlignbare 

organisasjonsmodeller 
Ø Ansees ikke som en utfordring 
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Arbeidsgiver 
  Hva vil prege arbeidsgivers disposisjoner ? 

Ø Økonomi 
Ø Behov for styring (fleksibilitet/uavhengighet) 
Ø Forpliktelser mot aa sikre en kompetent mot-part 

•  Konsekvenser for egen organisasjon av antall FRITV aav 

Ø Trend ift styringsdok, avtaler og reglementer  
•  Forenkling og faste ordninger (”lov vs avtaler”) 
•  Utvikle gjennom samarbeid vs instruksjon/diktat 

To eksisterende Org  En Ny Org 

 
Hvordan vil tyngdepunktet forskyve seg ? 

Befalsordningen 

ü Lik intensjon 

ü Konklusjon 
Ø Lik ift målsetting 

Inntektsgrunnlag 

ü Medlemsutvikling 
ü 5000+5000=? 
ü Avskalling 
ü KOL? 

ü Konklusjon 
Ø Vurdering av konsekvenser ifm 

inntektsgrunnlaget må vurderes spesielt 
i Fase II 
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Avklaring – Funksjonsområder 

ü Fase II, avklaringer må komme på 
Ø Nettverk 
Ø Kultur 
Ø Forsikringer  
Ø Sekretariat+ 
Ø Juridisk støtte 
Ø Inntektsgrunnlag 

ü Disse områdene må vurderes 
særskilt i Fase II! 

Organisasjonsmodeller, 
informasjonsstrategi & 

tidsplan  

Hovedorganisasjons alternativer 

NY  
ORG 

 

BFO NOF 

Formalisert 
Samarbeid 
BFO NOF 

LO YS UNIO A NY HO/HS 

 
Alene 

(Ørkevandring) 

 

BFO NOF 
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Juridisk oppdrag 

ü  Forhandlingsrettens stilling relatert til de prinsipielt 
forskjellige alternativene 
Ø Danne ny hovedsammenslutning 
Ø Alene/ørkenvandring 

ü  Dersom disse alternativene er interessant, må det en 
juridisk vurdering på plass utover betenkningen! 

Hovedorg  
Stat 

Antall forbund 

I staten/av 
totalt 

Antall 
yrkesaktive 
medlemmer 

I staten 

Nytt forbund 
m/10 000 –
rangering ift 
størrelse  

Antall 
medlemmer i 
hovedsammen-
slutning 

YS (1) 14/22 26 000 1 218 000 

Akademikerne 
(2) 

13/13 23 500 3 155 000 

UNIO (3) 10/10 30 000 3 295 500 

LO (4) 18/21 41 000 14 865 000 

	  

Info&kom. strategi 

ü Styringsgruppen må i fase II etablere 
en informasjons & 
kommunikasjonsstrategi 
Ø Basert på interessent analysen 

ü Hvem kommuniserer hva, - og når… 

ü Konklusjon 
Ø Ansvar styringsgruppen. 

 

Erfaring fra samarbeidsavtalen 

ü Betydelig potensiale for utvikling av 
samarbeidet 

ü Konklusjon 
Ø Utvikles/forsterkes i prosessen framover 
Ø Merverdi må synliggjøres parallelt med 

dette prosjektet 
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Plan - Fase II 

Konklusjon/anbefaling 

ü Fase I viser at: 
Ø Det er i stor grad likheter mellom de to 

organisasjonene 
Ø Fase I viser også at det er noen 

ulikheter som må håndteres 
•  avklaring ift «show stopper» 

Ø Fase I viser at en sammenslåing er 
mulig 

ü Det anbefales å gå videre til Fase II 



Fra:	  SG	  Prosjekt	  Sammenslåing	  

Til:	  AG	  Progsjekt	  Sammenslåing	  

	   	   	   	   	   	   	   Oslo	  27/8-‐2011	  

Presiseringer	  for	  fase	  2	  –	  AG	  Prosjekt	  Sammenslåing	  

Opprinnelig	  mandat	  av	  24/1-‐2011	  er	  fremdeles	  gjeldende.	  Videre	  legges	  arbeidsgruppen	  (AG)	  
presentasjon	  fra	  10/5-‐2011	  også	  til	  grunn.	  Styringsgruppen(SG)	  bifaller	  AG	  anbefaling	  om	  å	  iverksette	  
fase	  2	  i	  arbeidet.	  Følgende	  presisering	  gis	  i	  tillegg	  for	  arbeidet	  i	  fase2:	  

1. Hovedvekt	  legges	  på	  utredning	  av	  de	  ulike	  hovedsammenslutnings	  alternativ.	  AG	  forslag	  til	  
foreslått	  End-‐state	  bifalles.	  	  

2. Fokus	  områder	  i	  disse	  vurderingene	  rette	  både	  nedad,	  internt	  i	  forsvaret,	  samt	  oppad,	  mot	  
samfunns-‐	  og	  politisk	  påvirkning.	  	  

3. SG	  bifaller	  at	  “Frittstående	  organisasjon”	  ikke	  vurderes	  som	  et	  end-‐state	  alternativ,	  men	  ber	  
om	  at	  konsekvensene	  av	  slikt	  alternativ	  beskrives	  som	  et	  “Steg	  på	  veien”-‐løsning.	  	  

4. AG	  skal	  beskrive	  ytterligere	  gevinster	  ved	  sammenslåing,	  samt	  peke	  på	  potensielle	  
utfordringer	  ved	  sammenslåing	  av	  NOF	  og	  BFO.	  	  

5. AG	  bes	  også	  å	  gi	  en	  beskrivelse	  av	  kulturen	  i	  begge	  organisasjonene.	  	  
6. SG	  ønsker	  at	  AG	  lager	  et	  debatthefte	  som	  egner	  seg	  som	  grunnlag	  for	  debatt	  om	  temaet	  på	  

lokalt	  nivå	  i	  begge	  organisasjoner.	  Debattheftet	  skal	  snarere	  stille	  en	  del	  spørsmål,	  fremfor	  å	  
presentere	  endelige	  vurderinger	  i	  aktuelle	  undertema.	  Debattheftet	  ferdigstilles	  ila	  4.	  kvartal	  
2011.	  	  

7. SG	  forutsetter	  at	  AG	  Øk	  og	  Adm	  igangsettes	  høsten	  2011.	  
8. AG	  bes	  vurdere	  om	  det,	  sett	  i	  lys	  av	  hovedmandatets	  punkt	  1,	  bør	  iverksettes	  ytterligere	  

arbeidsgrupper,	  for	  å	  belyse	  viktige	  temaer.	  	  
9. AG	  bes	  legge	  frem	  en	  fremdriftsplan	  og	  budsjett	  for	  SG	  innen	  utgangen	  av	  3.	  kvartal	  2011.	  	  	  
10. Endelig	  sluttrapport	  legges	  frem	  ila	  2.	  kvartal	  2012.	  	  

	  

	  

Eivind	  Røvde	  Solberg	   	   	   	   	   Egil	  Andre	  Aas	  

Leder	  BFO	   	   	   	   	   	   Leder	  NOF	  
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Prosjekt	  Sammenslåing:	  
Utrede/	  konsekvensbeskrivelse	  av	  en	  løsning	  der	  BFO	  og	  NOF	  
slår	  seg	  sammen	  til	  en	  organisasjon.	  	  
 
Befalets fellesorganisasjon og Norges Offisersforbund takker for invitasjonen og viljen til å ta 
imot arbeidsgruppen (AG) for “prosjekt sammenslåing”. 
Nedenfor har arbeidsgruppen skissert noe av bakgrunnen og prosessene for arbeidet samt 
utviklet noen aktuelle områder som grunnlag for dialog under gjennomføring av møtet. Dere 
står selvfølgelig fritt til å ta inn områder eller utdype områder som dere ser er nødvendig i 
forhold til den prosessen vi står ovenfor.  

Bakgrunn	  
Befalets Fellesorganisasjon og Norges Offisersforbund inngikk i desember 2009 en 
forpliktende samarbeidsavtale med mål om sammenslåing. Denne avtalen har bidratt til et 
stadig tettere og konkret fellesskap. De synlige resultatene har i 2010 blant annet vært dialog 
rundt handlingsprogrammet for de to organisasjonene, felles krav ift lokal lønn og utstrakt 
samarbeid med videreutvikling av befalsordningen.  
Resultatet av den utviklingen har bidratt til beslutningen om at samarbeidet bør forsterkes og 
videreutvikles.  
 
Prosjekt sammenslåing skal legge premisser og rammer for en slik videreutvikling samt 
klarlegge vilkårene for en eventuell sammenslåing.  
 

Fase	  I,	  II	  og	  III	  
Arbeidet er planlagt i tre faser, hvor fase I har vært gjennomgang og vurderinger av 
organisasjonspolitisk plattform, vedtekter og programmer for virksomheten. Fase I avdekket 
mange likheter mellom BFO og NOF som ga grunnlag for å gå videre til Fase II.  
 
Fase II har som hovedmål å utarbeide et beslutningsgrunnlag for hvordan en sammeslåing kan 
gjennomføres og omfatter også en anbefaling for valg av en hovedorganisasjon (HO). I tillegg 
vil Fase II beskrive gevinster og utfordringer ved en sammenslåing av BFO og NOF. 
Arbeidsgruppen vil legge fram forslag med anbefaling på Fase II 13. juni 2012. Dersom 
premissene, rammene og anbefalingen bifalles av styrende organer, vil Fase III, 
implementering starte. 
 
Fase I besluttet følgende slutt-tilstand for prosjekt sammenslåing: 
 

Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” 
forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- 
og samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer! 

Hensikt	  
Hensikten med møte er å få en dialog, hvor arbeidsgruppen kan stille spørsmål knyttet til 
vilkårene for valg av en hovedorganisasjon. I tillegg vil møtet være en av flere kilder for en 
vurdering av hovedorganisasjonenes ståsted knyttet til et mulig fremtidig valg og oppheng for 
en ny befalsorganisasjon. 
 

bwoll
Tekstboks
Vedlegg E



Grunnlag	  for	  gjennomføring	  av	  møtet	  
Arbeidsgruppen har i arbeidet med valg av hovedorganisasjon utarbeidet et sett med faktorer 
som danner rammeverk for aktuelle temaer og spørsmål.  
 
Følgende faktorer er foreløpig valgt: 

Ø Samfunns- og forsvarsutvikling 
Ø Resultater 
Ø Medlemsfordeler 
Ø Interne prosesser i HO 
Ø Enkeltmedlemmet 

 
Arbeidsgruppen har definert hver faktor slik: 

Samfunns-‐	  og	  forsvarsutvikling	  	  
Med samfunns- og forsvarsutvikling legger arbeidsgruppen vekt på følgende: Hvordan setter 
den enkelte hovedorganisasjon forsvaret inn i et helhetlig samfunnsansvar og prioriterer 
forsvarsrelaterte temaer mot andre tungtveiende hensyn i en ansvarlig og bærekraftig 
samfunnsutvikling. 
 
Tema/spørsmål: 

• AG anmoder om at HO orienterer om egen organisasjonspolitisk plattform (ideologi) 
o Diskusjon knyttet til en hypotese om politisk påvirkning (vedlegg 1) 
o Hvordan ser HO for seg de fremtidige organisasjonspolitiske hovedlinjer  

• Hvordan oppleves ideologi og verdimessig forankring ift pragmatiske løsninger i det 
løpende arbeid? 

• Hvilket nettverk har denne HO utviklet for å øve politisk påvirkning og hvordan 
brukes det i praksis – vis gjerne til en konkret sak eller prosess. 

• Hva gjør dere bedre, sammenlignet med de andre HO ift ivaretakelse av våre 
interesser? 

• Hva skiller dere og de andre HO ift Samfunns- og forsvarsutvikling? 

Resultater	  
Med resultater legger arbeidsgruppen til grunn at det er en sammenheng mellom å øve 
påvirkning, få innflytelse, og å ha og utøve makt for å oppnå resultater. 
 
Tema/spørsmål: 

• Hvordan anser HO’en å ha evne og vilje til å endre seg og tilpasse seg 
samfunnsutviklingen? 

• Ved prioriteringer mellom sektorer, vil staten alltid måtte forholde seg til resultater 
oppnådd på privat side?   

• Hva skiller dere og de andre HO ift å oppnå resultater? 
• Hvilke resultater anser HO’en å kunne vise til å ha oppnådd i statlig sektor, og 

hvordan har dette fått positiv effekt eller gitt uttelling for befal?   

Medlemsfordeler	  
Med medlemsfordeler legger arbeidsgruppen til grunn, forsikringer, stipend, og andre fordeler 
for medlemmet. 



 
Tema/spørsmål: 

• AG anmoder om at HO orienterer om hvilken holdning som ligger til grunn for 
medlemsfordeler. 

o skape større tilhørighet (binding), uforpliktende utvalg eller 
uvedkommede(utenfor målsetting). 

• Hvilken rolle spiller forsikring? 
o Kollektivt forpliktende og bundet til medlemskap, uforpliktende/frivillig, eller 

mindre betydningsfullt. 
• Har HO bank/finans tilbud og i tilfelle hvilke (lån, pensjonssparing, investering mm)? 
• Tilbyr HO utdanning og stipend til utdanning? 
• Hva skiller dere og de andre HO ift medlemsfordeler? 

Interne	  prosesser	  i	  HO	  
Med interne prosesser legger arbeidsgruppen til grunn interne beslutnings- og møtestrukturer 
og hvordan de ivaretar det enkelte forbunds muligheter til påvirkning og gjennomslag i saker. 

Tema/spørsmål: 

• AG anmoder om at HO orienterer om struktur og prosesser for beslutninger/vedtak. 
• Er det vedvarende eller latente interessemotsetninger mellom interne fagforeninger?  

o Hvordan kommer dette til uttrykk?  
o Hvordan avdømmes dette? 

• Hvordan reflekteres styrkeforhold mellom egne fagforeninger? 
• Hvordan sikres intern medbestemmelse fra egne fagforeninger?  
• Hvordan ville det påvirke HO å få en dominernde befalsorganisasjon blant sine egne 

fagforeninger? 
• Hva skiller dere og de andre HO ift beslutnings- og møtestrukturer? 

Enkeltmedlemmet	  
Med enkeltmedlemmet legger arbeidsgruppen til grunn ivaretakelse av den enkeltes behov ift 
faglige, sosiale og økonomiske forhold. 

• Hva skal vi legge vekt på når vi forteller våre medlemmer at dere er det beste HO-
alternativet?  

• Hvordan reflekteres enkeltmedlemmets innflytelse i HO? 
• Hva skiller dere og de andre HO ift ivaretakelse av enkeltmedlemmet? 

Avslutning	  	  
Ovenfor har arbeidsgruppen skissert noen av de problemstillingene som vi ser og er opptatt 
av.  Å gå nøye inn på alle spørsmålene vil naturlig nok ta for lang tid, men  
arbeidsgruppen er interessert i det som skiller den enkelte HO fra de andre og ber derfor om at 
dette vektlegges.     
 
På møtet vil følgende delta: 
Jo Arne Bråten (BFO), Øystein O Hansen (NOF), Jan Smidt (BFO) og Bjørn Tore Woll 
(NOF) 



 

Politiske partier, Regjering og departementsområdet. 
 
        Venstresiden.                  Høyresiden 

Påvirkning/merverdi - Samfunds- og Forsvarsutvikling, samt 
vilkår for våre medlemmer, og egen organisasjon. 

LO/LO stat 
Medl: 870.000 
22 fagforb. 
Fri og uavh. 
Fagpol plattf: 
Lønn/tariff. 
Arbeidsliv. 
Klima. 
Likest. 
Samfunn 
Næringspol, 
Velferd. 
Utdanning, 
Internasjonalt. 

UNIO/Ustat 
Medl: 300.000 
10 fagforb. 
Partipol uavh 
Fagpol plattf: 
Arbeidsliv. 
Barn og ungd. 
Samfunnsøkom
i 
Forskning/Utd 
Helse og omsog 
Internasjonalt 
Klima 
Likest, likelønn 
Pensjon/tariff 

YS/YS stat 
Medl: 215.000 
22 fagforb. 
Partipl uavh. 
Fagpol plattf: 
Arbeidsliv. 
Inntektspolitikk
.Miljø. 
Utdanning. 
Likestilling. 
IA avtalen. 
Samfunnsansv. 
Internasjonalt. 

Akadem. 
Medl: 155.000 
13 medlforen 
Partipl uavh. 
Fagpol plattf: 
Lønnspolitikk 
Samfunnspolit 
Arbeidslivspolit 
Konferanser 
Pressemateriale 
 

NOF 
Medl: ca 5000 
Lokalvd: 43 
Partipol uavh 
Fagpol plattf: 
Vedtekter 
Handlingspr 
Kulturhistorisk 
 

BFO 
Medl: ca 5000 
Lokalavd:  
Partipol uavh 
Fagpol plattf: 
Vedtekter 
Handlingspr 
Kulturhistorisk 

KOL 
Medl:ca 700m/s 
Lokl avd: Kan ha 
Fagpol uavh. 
Fagpol plattf: 
Vedtekter 
Perspektivpl 
Kulturhistorisk 
 
 

Forsvaret 
Påvirkning av Forsvaret innenfor HA/TA, HTA, 
Organisasjons- og struktur utvikling og Forsvarets 
Personell og kompetansepolitikk, samt internasjonal 
deltagelse. 

Politiets 
fellesforbund. 

Overordnet samarbeidsavtale. Prosjekt 
sammenslåing 
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Mote med Politiets Fellesforbund (Arne Johannessen). 
I den innledende analysen av mandatet til Arbeidsgruppen i Prosjekt Sammenslåing ble 
behovet for å relatere vårt arbeid til tilsvarende prosesser med tilhørende erfaringer fra 
sammenlignbare ”prosjekter” i Norge og Skandinavia diskutert. Selv om det finnes relevante 
tilfeller av sammenlignbare sammenslåinger i relativt nær forhistorie innenfor 
forsvarssektoren i Danmark og Sverige har Arbeidsgruppen funnet det nødvendig å utsette 
slike konsultasjoner eller eventuelle besøk til en senere fase av arbeidet. Imidlertid finns det 
mer nærliggende eksempler å hente mulig lærdom fra som kan nyttiggjøres i den nåværende 
fase av ”Prosjekt Sammenslåing”. Det er prosessen som resulterte i etableringen av Politiets 
Fellesforbund. Arbeidsgruppen har vurdert som den potensielt mest relevante. 
 
Arbeidsgruppen er ikke ute etter å gjennomføre en gjennomgripende og detaljert studie på det 
nåværende stadium. Hensikten er å søke etter erfaringsbaserte innspill, råd og vink på hva 
som kan gi avgjørende støtte eller vil være uoverstigelige hindre – samt eventuelle ”liten tue 
som kan velte stort lass” – i prosessen fra to til en organisasjon. Listen av potensielle temaer 
og spørsmål som følger er på ingen måte uttømmende, men heller et første forsøk på 
forberedelser til møtet den12 April 2011. Intensjonen med det som er skrevet er å skape 
assosiasjoner og ideer hos alle som er direkte innvollvert som medlemmer av Styrings-, 
Referanse- og Arbeidsgruppe. Alle oppfordres herved til å komme med innspill:    
Spørsmål og Temaer - Erfaringsoverføring og diskusjon. 
Hva var utgangspunktet for sammenslåing? 

• Ytre press eller formelle krav, f. eks ift innflytelse eller forhandlingsrett? 
• Politisk besluttet eller administrativt innført endring i samfunnssektor, 

departementsområde eller etat(er)? 
• Annet? 

Hvordan artet støtte og motstand mot prosessen seg i de to organisasjonene forut for- og 
under gjennomføringen av sammenslåingsprosessen? 

• Åpen og/eller skjult? 
• Geografisk el funksjonelt? 
• På organisatoriske nivå el ledd, hos valgte og tilsatte 

Hvilken gevinst/merverdi ble medlemmene stilt i forventning og ble den innfridd?  
• Medlemsrespons? 
• Medlemstall – avskalling eller økning? 

Hvordan var ballansen mellom fagforeningsarbeidets resultater (inntekt, 
medbestemmelse, arbeidsvilkår/karriere) og medlemstilbud (som f. eks forsikring og 
konsumentfordeler)? 

• Har ballansen endret seg? 
• Har forsikring en særskilt (dedikert) rolle ift rettigheter og plikter ved medlemskap 

eller er forsikring en frivillig ordning 
 
Har valget av hovedsammenslutning – medvirkning til etableringen av en ny – vært en 
fundamental forutsetning for sammenslåing? 
 
Hvordan er ”partipolitisk uavhengighet” praktisert og ballansert mot behovet for 
nettverksbygging – ift evne til påvirkning og oppnådd innflytelse? 
 
Er tillitsvalgte mer profesjonelle (trygg i rolle og faglig kompetent) og står lenge i funksjon 
eller anses høy turnover som positivt (bidrag til mangfold)? 
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Notat 
 
Overordnet samarbeidsavtale BFO og NOF-erfaringer og vurderinger 
 
Arbeidsgruppe som er nedsatt i forbindelse med prosjekt sammenslåing har etterspurt 
informasjon om erfaringer som er gjort i etterkant av at overordnet samarbeidsavtale ble 
undertegnet i desember 2009 og hvilke effekter vi så langt har sett. 
Dette notatet er sendt på høring i BFO Hovedstyre og NOF Forbundsstyre. 
 
Mailen med spørsmålene fra arbeidsgruppen er vedlagt dette skrivet 
 

1. Hvilke erfaringer vil de to respektive organisasjonene trekke frem, sett ift 
samarbeidet med den andre? 

 
- BFO og NOF har over lang tid drevet et utstrakt samarbeid, da spesilet i saker som har 

vært av stor betydning for våre medlemmer. Et eksempel kan være stillingsvernsaken. 
Utfallet i denne kunne raskt blitt et annet hvis vi ikke hadde stått sammen. Samtidig er 
denne saken et eksempel om at der det er viktig står vi sammen. Dette kommer til 
uttrykk ved gjennomgang av respektive handlings- og prinsippprogram at i saker er vi 
nærmest 100% like i vårt fokus. Dette er et av premissene for samarbeidsavtalen  fra 
desember 2009. Denn er tuftet på tidligere avtaler og det faktum at vi samarbeidet på 
de fleste områdene. Med dette som utgangspunkt var det fornuftig og et behov for å 
formalisere samarbeidet i større grad og gi det en noe mer målrett innretning. Det er 
dette som avtalen fra desember 2009 først og fremst tar for seg.  

- I etterkant av dette har vi formalisert det som står i avtalen, da spesilet innen FPH del 
B med tilhørende problemstillinger. Et annet område er arbeidet med revisjon av 
avdelingsbefalsordning. Her er det gjort et grundig forarbeid i fellesskap noe vi ser 
effekten av i dag. I tillegg har avtalen bidratt til mer kontakt på ledernivå og gjennom 
dette en større grad av fellesinnspill til FSJ, FD og FST. Ekesempelvis budsjettinnspill 
2011.  

- Generelt kan en si at avtalen fra desember 2009 har satt et spesielt fokus på enekelte 
saker og målsettningen om større grad av fellesforhandlingsutvalg har gjoprt at en del 
saker er fremmet felles. Samtadig er det et faktum at mange saker også fremmes av 
den enkelte og at fullstendig sammkjøring er vanskelig da vi er to organisasjoner.  
Et annet område som det har vært godt samarbeid på, også før samarbeidavtalenstid, er 
det samarbeid som LO Stat/YS Stat/UNIO har hatt ifm tariffoppgjørene. Dette 
samsarbeidet har og vært fulgt opp ned i justeringsoppgjørene, og lokalt.  

- I tillegg har elev og kadett organisasjonene tatt tak i dette arbeidet på en god måte 
hvor de synliggjør en stor vilje og ønske om måloppnåelse, i tillegg til 
lokalavdelingene som har laget egne avtaler. Det som må sies å ha vært en utfordring 
ift samarbeidet, har vært det faktum begge organisasjonene fremdeles er selvstendige 
og således i en form for konkurransesituasjon. Utøvelsen av denne konkurransen har 
vært med på å utfordre viljen til samarbeid, og da særlig under og lavere en LG-nivå.  

 
2. Hvordan har underskrevet overordnet samarbeidsavtale, innvirket på 

samarbeidet 
 

- Denne avtalen har gjort det uformelle litt mer formelt og vært en viktig bidragsyter til 
å sette målet om en stor otgansisasjon mer på dagsorden. Det har gjennom konkrete mål 
ift enkelt prosjekt og en målsettning om i større grad jobbe sammen vært en bidragsyter til 
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at vi har nærmet oss som organisasjoner. Avtalen har vært et positivt element ift 
samarbeidet. 
Samarbeidsavtalen har vært en klar påminnelse om at samarbeid er veien for bedre 
resultater. Det er blitt naturlig i alle prosesser å tenke hvordan skal vi samarbeide med den 
annen organisasjon i saken. Samarbeidsformen og møtestrukturen har blitt mer 
forpliktende, og har vært med på å skape rom og arena for skape lik forståelse i sakene og 
enes om hva de konkrete mål bør være.  
Som en del av avtalen har det og vært en ambisjon om å bli mer proaktiv på enkelte 
områder for komme i forkant av enkelte prosesser. Dette arbeidet har startet, men har 
fremdeles et betydelig potensial.  

 
Kan en, sett ift samarbeidet de siste årene, dokumentere at samarbeidet har gitt 
merverdi 

3. vennligst beskriv merverdien (konkrete hendelser) 
 
 

- Det å stå sammen i de viktige prinsipielle sakene har gitt merverdi, eksempler er 
stillingsvernssaken, OTV avtalen og busjett innspill med høring i komiteen. På det 
siste er det litt vanskelig å måle merverdien direkte. I tillegg har det i flere saker vært 
fremmet fellessaker fra BFO og NOF, noe som har gitt betydelig større påtrykk. Dette 
har spesielt kommet til syne når ledelsen i repsektive organisasjoner har gått sammen 
til FSJ eller FMIN.  
Det fremstår derfor som åpenbart at når de to store befalsorganisasjonene fremmer 
likelydene argumenter og bygger opp hverandre, fremstår det som standpunkt som 
lettere vinner frem hos de andre organisasjonene og arbeidsgiver.  
Den største merverdi som fremstår så langt, et er organisasjonene i større grad har vært 
i dialog for å enes om felles standpunkt. Dette gir, i allefall presumtivt, et best mulig 
produkt, dvs standpunkt. Og dernest, større kraft i gjennomføring. Videre fokus for å 
få ut merverdi, er evne til å samkjøre ressurser for å komme i forkant av prosesser, og 
lage litt mindre ”dobbel-arbeid.” 

 
4. Utnytte organisasjonens ressurser på en optimal måte? 
 
- Her var hensikten å kunne utnytte de vi har av ressurser på en bedre måte gjennom et 

utstrakt samarbeid. Vi går stort sett i de samme møtene hvor i stor grad er enige om 
utfordringene og løsningene. Dette har vært letter å se på papiret enn det har vært å 
gjennomføre det i praksis og i den daglige driften. Her kommer behovet for at vi på 
hver vår kant må møte våre medlemmer og derfor trenger vi deltagelse og innsikt i de 
problemområdene som framkommer i møte med FST, FSJ og FD. Derfor må vi møte 
begge to og vi har stor grad ogsp forbredt oss begge to. På dette område ligger det 
betydelig potensial ved en samling. 
For å utnytte dette potensialet, bør både LG og forhandlingsavdelingen, nok i større 
grad har koordineringsmøter, for å se på hvor organisasjonene kan samkjøre sin 
representasjon og opptre med felles representanter. Videre bør målet være å bruke noe 
av den frigjorte kapasitet, til å kunne være proaktiv på enkelte prosesser.  
 
 
 
 

 



5. Strategiske mål? 
 
- Det strategiske målet er uttrykt gjennom BFO sitt handlingsord ett yrke- en 

organisasjon og NOF sitt uttrykk alt befal i en organisasjon. Samarbeidsavtalen og 
prosjektsammenslåing er deler på veien for å samle organisasjonen. Utfordringen i 
forbindelse med det strategiske målet er den siste befalsorganisasjonen, hvor det i dag 
ikke foreligger signaler om at de ønsker et formelt samarbeid, men heller et sak til sak 
samarbeid, hvor de finner dette hensiktsmessig.  
Videre ligger det naturlig til LG å fokusere på hvilke strategiske mål som man skal 
jobbe med. Av konkrete arbeider som har vært gjort i strategisk perspektiv, nevnes 
fellesarbeid mot budsjett 2011, samt faktanotat om forsvaret. Forbundene har også 
framsendt felles notat til FMIN om involvering av i nytt LTD. Videre har man hyppig 
diskutert strategiske mål i budsjett prosessen, og forbundene er i gang med et 
strategisk arbeid i tariff anliggende.  

 
 
 
Jens B Jahren 
Nestleder BFO 
 
 
Vedlegg: mail fra arbeidsgruppe 13. mars 2011. 
 
Hei  
Se arbeidsgruppens mandat, og underskrevet "Overordnet samarbeidsavtale mellom NOF og BFO".  
 
På vegne av arbeidsgruppen som er nedsatt i "Prosjekt sammenslåing", er jeg tildelt oppgaven med å 
fremme følgende anmodning: 
For bedre å kunne beskrive en mulig fremtidig felles organisasjonspolitisk plattform (ny org), ber en 
om at følgende spørsmål besvares; 
fortrinnsvis innen vårt (arbeidsgr) neste møte 22. mars. 
 
Spørsmål 

•          Hvilke erfaringer vil de to respektive organisasjonene trekke frem, sett ift samarbeidet med 
den "andre" 

•          Hvordan har underskrevet "overordnet samarbeidsavtale", innvirket på samarbeidet 
•          Kan en, sett ift samarbeidet de siste årene, dokumentere at samarbeidet har gitt merverdi 

- vennligst beskriv merverdien (konkrete hendelser) 
•          Hva legger en i teksten i overordnet samarbeidsavtale."…for å utnytte organisasjonenes 

ressurser på en optimal måte" 
- Kan dette konkretiseres? 

•          I samarbeidsavtalen beskriver en at LG skal identifisere strategiske mål, lar det seg gjøre å 
liste eventuelle felles strategiske mål? 

      - ut over NOF og BFO sine vedtatte handlingsprogram (samt HS i BFO sitt utkast til nytt 
"prinsipp- og handlingsprogram)  

 
Presisering: Spørsmålene må ikke leses snevert, Jf det ligger til de respektive organisasjonene å 

utforme tilsvar i den form/innhold en finner mest hensiktsmessig, sett opp mot arbeidsgruppens 
behov. Spørsmålene er "vinklet" opp mot at det i begge organisasjoners handlingsprogram, 
fremkommer at en skal samarbeide/samhandle, i de saker/områder, der hvor dette ivaretar 
medlemmenes beste. 

      Det vil styrke tilbakemeldingen hvis henholdsvis NOFs sitt forbundsstyre/landsstyre og BFO sitt 
hovedstyre, også deltar i tilbakemeldingen, men må vurderes ift tid. 



Det kan være hensiktsmessig at organisasjonene leverer et felles tilsvar, men dette får "dere" selv 
vurdere. 

 
      BFO v/ blant annet Jahren er i ferd med å utarbeide beretning til kommende Kongress. NOF 

hadde sitt landsmøte i okt 2010. 
Hva fremkom/vil fremkomme ift beretningene, sett opp mot gitte spørsmålsstillinger? 
 
 
Legg gjerne svar "direkte inn i" Project Place, eller mail disse til meg - så gjør jeg det. 

      - samme mail er sendt både via FIS/B og via Internett 
 
      MVH 
 
Jo Arne Bråten 
OTV for BFO i region Indre Østland 
Tj mobil 47451980 
 
Samarbeidsavtaler mellom BFO og NOF; vurderinger og  
oppsummeringer- sentralt og lokalt. 
Innledning. 
Formålet med den Overordnet samarbeidsavtalen, undertegnet den 4 des 2009, er å 
videreutvikle samarbeidet mellom BFO og NOF, og hvor målet er å danne grunnlag for en 
mulig sammenslåing mellom organisasjonen. Samarbeidet skal tuftes på de respektive 
organisasjoners grunnverdier. 
Den Overordnede samarbeidsavtalen har bidratt og skal bidra til et tettere og resultat-givende 
samarbeide. I tillegg vurderes de sentrale resultatområdene; forhandling og marked, samt de 
lokale samarbeidsavtalene, fra Sør Varanger og Haakonsvern. De lokale samarbeidsavtalene 
er inngått innenfor rammene av den Overordnede samarbeidsavtalen. Summen av 
samarbeidets prosesser, erfarings og resultatområdene er en viktig del av grunnlaget for 
utredningsarbeidet i ”Prosjekt sammenslåing”. AG vurderer prosessene, erfaringene og 
resultatene som et viktig grunnlag i prosjektets sluttrapport.  
 
Oppsummering Sentral ledelse. 
Grunnlaget for oppsummeringen er; Overordnet samarbeidsavtale, Erfaringsnotat fra BFO og 
NOF og møte mellom SG og AG den 12 april 2011.  
Det er fortsatt, for Sentral ledelse i NOF og BFO, et betydelig potensial innenfor de fleste 
områdene/tiltakene som den Overordnede samarbeidsavtalen, erfaringsnotatet og møtenotatet 
beskriver. Ref oppsummering av møte mellom SG og AG den 12 april, hvor bla erfaringer/ 
evaluering av den - Overordnet samarbeidsavtalen var ett tema. Notatene ligger i Projecplace. 
 
Oppsummering Sentralt for resultatområdene – Forhandling og Marked. 
Grunnlag for oppsummering er; Overordnet samarbeidsavtale m/vedlegg ang rekruttering, og 
erfaringsrapporter fra NOF og BFO på forhandling og marked. Rapportene ligger i 
Projecplace. 
 
Forhandlingsleder NOF; vurderer og beskriver samarbeidet som meget konstruktivt, 
formålstjenlig og fremtidsrettet. Denne erfaringen deler forhandlerne i NOF. Samtidig pekes 
det på en del grunnleggende arbeide og utfordringer som gjenstår innenfor; planlegging, 
organisering, informasjon/kommunikasjon, fagområder og arbeidsformer. 
 
Markedsleder NOF; vurderer og beskriver det generelle samarbeidet i hovedsak godt, og 
opplever en god dialog i gjennomføring av rekrutteringsarbeidet. Men, gjennom 



rekrutteringskonkurransen, oppleves det tidvis bruk av ufine midler, fra BFO. Bruk av ufine 
midler, vil vanskeliggjøre samarbeidet og prosessen mot en eventuell fremtidig 
sammenslåing. Områder som gjenstår å utvikle er; kommunikasjon og informasjon, samt den 
grunnleggende intensjon i den Overordnet samarbeidsavtalen med vedlegg om rekruttering. 
 
Nestleder BFO - forhandling og marked; gir i sin innledning en kort historisk tilbakeblikk på 
samarbeidet mellom BFO og NOF, samt der KOL, i sin tid, også var med f eks innenfor 
tariffområdene. I tillegg vektlegges intensjonen om å etablere et enda tettere samarbeide på 
flere områder mellom BFO og NOF. Samarbeidet og erfaringene innenfor 
forhandlingsområdene tariff og personellforvaltning beskrives positivet, og her er samarbeidet 
tydelig blitt tettere, ref også rapport fra Forhandlingsleder NOF.  
Angående markedsområdet; her peker BFOs nestleder i sin innledning på at det er av 
avgjørende betydning at det i dette arbeidet legges vekt på redelighet, god kommunikasjon og 
åpenhet. Erfaringene fra rekrutteringsarbeidet er bla at intensjonen fra samarbeidsavtalen på 
dette området, om å forsterke samarbeidet og arbeide tettere sammen på rekrutteringsområdet 
er svært viktig. Denne målsettingen har ikke alltid, både for NOF og for BFO, vært styrende i 
dette samarbeidet. Rekrutterings- og markedsområdet er og vil bli preget av konkurranse så 
lenge to (også KOL)  konkurrerende fagforbund konkurrerer om de samme medlemmene og i 
denne sammenheng - inntektsgrunnlaget. Kommunikasjonssvikt og antagelser vil og kan bidra 
til  at BFO og NOF beveger seg bort fra hverandre fremfor å samarbeide på dette området. 
Det er fortsatt et betydelig potensiale innenfor rekrutterings- og markedsområdet innenfor de 
føringer og målsettinger som den Overordnete samarbeidsavtalen med vedlegg beskriver. 
 
Oppsummering lokale avtaler. 
Grunnlag for oppsummering; Overordnet samarbeidsavtale, lokale samarbeidsavtaler og 
erfaringsrapporter. Rapportene m/vedlegg ligger i Projectplace. 
 
Sør Varanger; Lokalt har det, i stor grad, alltid vert et samarbeide mellom BFO og NOF, og 
hvor det er hensiktsmessig å ha en lokal samarbeidsavtale ved GSV innenfor lokale 
forhandlinger. Denne lokale avtalen har derfor formalisert dette arbeidet. Arbeidet som 
gjenstår er å få på plass en felles informasjonsplan/strategi, samt et felles kontaktpunkt for 
medlemmene. 
 
Haakonsvern; NOF avd Bergen og BFO avd Haakonsvern inngikk den18 mai 2010 en lokal 
samarbeidsavtale basert på den Overordnede samarbeidsavtalen inngått mellom BFO og NOF 
den 4 des 2009. NOF skriver i sin erfaringsrapport at det lokale samarbeidet skulle bla bygges 
på tillit og fellesskap. I tillegg vises det til episoder som har tært på tillitsforholdet. Det har 
kun vært avholdt ett felles arrangement i perioden. NOF avd Bergen konkluderer med at 
avtalen ikke har fungert etter sin hensikt. Målsettingen videre i 2012, er at suksess kriterier for 
et godt samarbeide er at både BFO og NOF lokalt jobber sammen og forplikter seg. 
Aksjonslisten utarbeidet av NOF, ligger som vedlegg til erfaringsrapporten fra NOF Bergen.  
 
I erfaringsrapporten fra BFO lokalavdeling Haakonsvern, refererer BFO fra de 
prioriteringsområdene som skulle arbeides med og dermed gi grunnlag for 
samarbeidserfaringer, og på hvilken måte dette arbeidet skulle organiseres. BFO peker på at 
samarbeidet innenfor DIF- og BRA nivået mellom de tillitsvalgte, dvs innenfor rammene av 
HA/TA, har fungert utmerket. På samarbeidet mellom lokalavdelingene, vurderingen BFO det 
slik at samarbeidet ikke har materialisert seg godt nok på styrenivå, men opplever en god tone 
mellom de som representerer BFO og NOF lokalt. Til slutt i sin erfaringsrapport, håper BFO 



lokalt at samarbeidet med NOF avdeling Bergen vil styrkes i den tiden som kommer, og at det 
i større grad vil materialisere seg i felles arrangement og fullendte saksutredninger. 
 
Delkonklusjon. 
Med bakgrunn til den Overordnede Samarbeidsavtalens rammer, intensjon, grunnverdier og 
målsetting om å danne grunnlag for en mulig sammenslåing, samt samarbeidet og erfaringer 
fra sentralt og lokalt nivå, ligger det fortsatt, i sum, et betydelig potensiale og utfordringer i 
samarbeidet mellom NOF og BFO, både på sentralt og lokalt nivå. (unntaket her er Sør-
Varanger). Utfordringene er primært kulturforskjeller, samarbeidsformer, informasjon, 
koordinering og resultatbeskrivelser, samt å sette av nok tid til å målsette og utvikle 
samarbeidsområdene.  
 
 
 
 



Rapport fra Egil Jespersen ang Samarbeide mellom BFO og NOF. 
Hei Øystein. 
Jeg viser til din henvendelse nedenfor og svarer på vegne av 
Forhandlingsavdelingen. 
  
26.sep 2011 gjennomførte NOF og BFOs sekretariater felles samling i Trysil. 
Overordnet samarbeidsavtale var bl.a tema for samlingen. 
Forhandlere i begge organisasjoner gjennomførte en meningsutveksling ift hvilken 
betydning samarbeidsavtalen hadde for oss. Det var enighet om at synergien ift å dra 
veksel på hverandres kapasiteter ville være stor. Innenfor flere fagområder som for 
eksempel int ops og FPH del B har vi allerede gode erfaringer. Det ville kunne være 
nyttig å sette sammen delegasjoner innenfor øvrige fagområder. 
  
2. november 2011 ble det gjennomført et arbeidsmøte i sakens anledning i BFOs 
lokaler. I dette møtet deltok Odd-Einar, Jens, Rune R og jeg. 
Vi satte da opp en liste over fagområder som kunne være aktuelle å samarbeide 
innenfor. I alt 20 områder ble identifisert. Vi fordelte fagområdene mellom 
organisasjonene med navn på ansvarlig koordinator fra NOF/BFO, og navn på 
deltaker(e) fra den andre organisasjonen. På denne måten blir vi ikke sittende å 
vente på at ”noen” skal ta et initiativ til å kalle inn til møte. I forkant av revisjoner og 
reforhandling av avtaleverk og i strategiarbeid vil koordinatoren kalle inn til forarbeid. 
Listen over fagområder og aktuelle navn vil være gjenstand for diskusjon i begge 
organisasjoners ledergrupper i uke 45. 
Neste møte er fastsatt til 23. nov. Her vil vi stadfeste fagområdene og videre 
arbeidsform. 
  
Det ble også diskutert felles informasjonsstrategi innenfor fagområdene. Videre 
diskuterte vi nytten av gjennomføring av felles inforeiser i inn- og utland ift innhenting 
av innspill i forkant av forhandlinger, og i etterkant for å orientere om resultatet osv. 
Det ble ikke konkludert her, men vi vil komme tilbake til dette. 
  
  
Jeg opplever samarbeidet med BFO som meget konstruktivt, formålstjenelig og ikke 
minst fremtidsrettet. Denne erfaringen deler forhandlerne i NOFs 
Forhandlingsavdeling. 
  
Det var det. Ta gjerne kontakt for ytterligere redegjørelse. 
Lykke til i videre prosess. 
  
Mvh 
  
Eigil Jespersen 
Forhandlingsleder NOF 
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Samarbeid BFO og NOF 
 
Bakgrunn 
Befalets Fellesorganisasjon og Norges Offisersforbund har over lang tid hatt et samarbeid på 
det faglige ormådet. Spesielt innen tariff og medbestemmelse. Tilbake i 2003 ble det iverksatt 
et formalisert samarbeid mellom BFO, NOF og KOL i arbeidet med ATM. Dette arbeidet 
lykkes ikke da en part brøt ut. Etter 2003 har BFO og NOF søkt samarbeid i større og større 
grad. Et eksempel på et vellykket samarbeid er striden rundt stillingsvern for militære ansatte 
og angrepet på denne. 
I den overordnede samarbeidsavtalen av desember 2009 er det beskrevt en tydelig ambisjon 
om et tettere samarbeid innen fagområdene tariff og medbestemmelse. Konkret er det satt ned 
et formelt samarbeid på ny FPH del B g arbeidet med ny ATF. I tillegg er det en intensjon om 
å etablere et enda tettere samarbeid på flere områder. 
 
Utvikling 
Etter desember 2009 har det blitt knyttet tettere bånd mellom organisasjonen på 
forhandlingssiden. Spesielt i forbindelse med ny FPH som var et av de konkrete 
satsningsområdene i avtalen av desmber 2009, men også innen andre konkrete avtaler. Det har 
i tiden vært gjennomført en fellesdag med alle ansatte. Her var fokuset lagt på informasjon om 
samarbeidsavtalen og sosialt samvær.  
Etter at samarbeidsavtalen ble evaluert og prosjekt sammenslåing ble etablert er det vært en 
ambisjon om stadig sterkere og mer formalisert samarbeid. Dette har i hovedsak pågått i et 
sak til sak perspektiv. I september ble de gjennomført en fellessamling mellom sekretariatene 
i BFO og NOF. Her ble det satt av mer tid til de ulike undergrupper i sekratariatene, herunder 
forhandlingsutvalgene. Tydelige ambisjoner og forventninger til samarbeidet og hva en kunne 
oppnå med dette ble lagt som rammer for det videre arbeidet på samlingen. I etterkant er dette 
formalisert i ansvarsområder hos den enkelte i hver organisasjon og med saksansvarlig. Det er 
i stor grad gjennomført fellesløp i alle større saker og samarbeidet er blitt tydelig tettere. 
Samtidig er det krevende og ta ut full effekt. Dette skyldes flere forholder med. Det trengs tid 
for å etablere samarbeidsformen og de beste måtene å jobbe på, det arbeides ulikt i de 
forksjellige sekretariatene, denne måten og jobbe på er mer arbeidskrevende og krever i 
mange tilfeller mer og bedre koordinering og det er kultur forskjelligheter i framgangsmåte. 
Dette er områder som det er fullt mulig å håndtere. Samtidig er det viktig at det settes av tid til 
å jobbe fram den beste måten og jobbe. 
 
Avslutning 
Det konkrete arbeidet med ny FPH del B og andre større saker den siste tiden har vist at vi 
helt klart står sterkere sammen. Dette viste også saken om stillingsvernet hvor samarbeidet 
mellom BFO og NOF var viktig for utfallet. Samtidig er det viktg at en setter av tid og 
ressurser til å jobbe seg sammen. Dette krever mye koordinering og tilstedeværelse fra 
ledelsen i begge organisasjoner.  
Det tettere samarbeidet som nå er etablert er helt klart positivt og viser tydelig hvilket 
potensiale som ligger i samling.  
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Erfarings rapport vedrørende lokal samarbeidsavtale mellom 
NOF avdeling  Sør Varanger og BFO lokalforening Kirkenes 

 
1. Bakgrunn 
NOF avdeling Sør Varanger og BFO lokalforening Kirkenes ble i 2010 enige om å inngå en 
lokal samarbeidsavtale for region Sør Varanger basert på den overordnede samarbeidsavtalen 
inngått mellom NOF og BFO i 2009. 
For detaljer om hva den lokale samarbeidsavtalen går ut på henvises det til avtalen som er 
vedlagt.. 
 
2. Erfaring 
Det må først nevnes at begge personene som satt som leder i lokalavdelingene har enten 
sluttet ved GSV eller er på oppsetning til UTOPS. Det har ikke lykkes å få med dem sin 
erfaring, derfor blir denne biten litt kort, men jeg skal gjøre mitt beste for å gi ett bilde av 
hvordan samarbeidet har vært. 
 
Den lokale avtalen tar for seg 3 konkrete punkter som det skal samarbeides om. 
Punkt 1 vedrørende lokal kursing av tillitsvalgte har meg bekjent ikke blitt gjennomført. Dette 
er kun av praktiske årsaker. Men det har vært gjennomført ett felles infomøte for alle 
medlemmene i begge de lokale foreningene. Her ble det informert om saker som lokale 
lønnsforhandlinger, søknadsrunder, EBA prosjekter etc. Jeg var selv ikke med på dette 
grunnet vakt, men har inntrykk av at dette var ett godt møte, som ble gjennomført på en 
hensiktsmessig måte. GSV er en liten avdeling så det å holde ett felles møte i stede for to små 
er meget gunstig både for de tillitsvalgte og medlemmene. 
Når det gjelder videre i punkt 1 vedrørende å etablere fora der organisasjonene kan diskutere 
saker før drøfting/ forhandlinger har dette vært gjort slik at begge lederne (det er de som har 
gått i forhandlinger), har satt seg ned sammen og blitt enige på de punkter de har felles før de 
går til forhandlinger. Etter det jeg kjenner til har dette fungert utmerket, men som sagt har det 
ikke vært ett eget fora for dette. 
Punkt 2 er, som punkt 1, også i stor grad løst på leder nivå. Derfor kjenner jeg ikke til så mye 
her. 
Punkt 3 har foreløpig ikke blitt iverksatt, men det foreligger en løs plan rundt dette. 
 
3. Konklusjon, veien videre 
Å ha en lokal samarbeidsavtale har vist seg hensiktsmessig, spesielt ved en så liten avdeling 
som GSV. Det har i stor grad alltid vært ett samarbeid mellom NOF og BFO lokalt her, 
spesielt mtp. lokale forhandlinger, og en slik avtale har bare formalisert dette. 
Både NOF og BFO jobber mot det samme målet, og dersom vi lokalt ikke samarbeider blir 
det svært synlig, noe som i hvert fall ikke gagner våre medlemmer. 
Som sagt er det i begge lokal organisasjonene nyvalgte ledere, og vi er allerede i dialog om å 
fortsette samarbeidet. Spesielt er vi interessert i å få på plass en felles 
informasjonsplan/strategi samt etablere ett feles kontaktpunkt for medlemmene våre.  
 
Håper dette kan være til hjelp. 
 
MVH 
Truls M. Leegaard 
Leder NOF avdeling Sør Varanger 
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Erfaringsrapport vedrørende lokal samarbeidsavtale mellom NOF 
avdeling Bergen og BFO avd. Haakonsvern 
1 Bakgrunn 
NOF lokalavdeling Bergen og BFO lokalforening Haakonsvern ble 18. mai 2010 enige om å 
inngå en lokal samarbeidsavtale basert på den overordnede samarbeidsavtalen inngått mellom 
NOF og BFO 4. desember 2009. 
I avtalen ble det enighet om å gjennomføre konkrete fellesaktiviteter. 
For detaljer om hva den lokale samarbeidsavtalen går ut på henvises det til avtalen som er 
vedlagt.i 

2 Drøfting 
Etter avtalen var signert hadde vi et felles styremøte der fokus var å bygge tillit for at vi 
sammen skulle bygge et felleskap der fokus var et godt lokalt samarbeid. Det ble utarbeidet 
aksjonslisteii som var forpliktende og ga en plan for samarbeidet. 
Etter dette møtet ble det satt sammen en arbeidsgruppe ”2 besetning” som skulle bestå av 3 
medlemmer fra hver organisasjon. Etter som arbeidet skred frem var det kun NOF som drev 
gruppen fremover. Tidlig i prosessen ble det skissert at BFO sine heltids tillitsvalgte ikke har 
tid til å delta inn i gruppen. Frustrasjonen for NOF blir stor da HTV Sjø BFO velger å lage 
artikkel i tidsskrift istedenfor å bruke den felles arbeidsgruppen som referanse når en slik 
avtale er inngått. Det blir i tillegg en utfordring når tillitsvalgte fra BFO går i møte med SJKE 
om 2 besetning uten å informere NOF som jobber videre med arbeidsgruppe som skulle være 
felles. Vi har faktisk samme mål!! 
Disse episodene tærer på kjernen i et samarbeid – TILLIT. Der har kun vært avholdt 1 felles 
arrangement i perioden – faglig frokost foredrag om avdelingsbefalsordningen. 
 
Høsten 2011 har undertegnede flere ganger prøvd å få til dialog uten at BFO har respondert. 
Det har også vært episoder der har vært unødvendige rekrutteringsutspill som bryter med 
gjelde praksis. 

3 Konklusjon 
Sett fra NOF lokalavdeling Bergen sitt synspunkt har ikke avtalen fungert etter sin hensikt. 
Dette ble formidlet i et evalueringsmøte som ble avholdt på HOS mellom lokalavdelingene 
13. januar 2012.  
Suksess kritere for et godt samarbeid er at HELE den lokale organisasjonen jobber sammen 
og forplikter seg.  
Det er enighet om at vi skal ha et felles styremøte 1. kvartal 2012 der vi sammen lager en 
aksjonsliste som er forpliktende. 
 

For styret NOF avd. Bergen:   

Arne Stalheim 
Styreleder NOF lokalavdeling Bergen 

  
 

                                                
i Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Norgesoffisersforbund lokalavdeling Bergen og Befalets Fellesorganisasjon 
Haakonsvern 
ii Vedlegg: Aksjonsliste etter felles styremøte for NOF lokalavdeling Bergen og BFO Haakonsvern 6. desember 
2010. 



                                                                                                                                                   

Erfaringsrapport vedr lokal samarbeidsavtale mellom BFO 
lokalforening Haakonsvern og NOF avdeling Bergen 
1 Bakgrunn 
BFO lokalforening Haakonsvern og NOF lokalavdeling Bergen undertegnet 18 mai 2010 en 
lokal samarbeidsavtale basert på den overordnede samarbeidsavtalen inngått mellom BFO og 
NOF 4 desember 2009. 

2 Drøfting 
I den ovennevnte lokale avtalen heter det blant annet: 
 
Lokalavdelingene vil i første omgang prioritere følgende områder: 

• Lokal kursing av tillitsvalgte, regelverk og derav etablerer fora der organisasjonene 
kan diskutere saker før drøftinger/forhandlinger som f eks lokale lønnsforhandlinger. 

• Felles gjennomgang av oppdatering/nye regelverk som skal til høring i 
lokalforeningene, eks ATF og FPH. 

• Organisasjonene skal arbeide for å bedre tjenestevilkårene på våre fartøyer med 
henblikk på å bedre stabiliteten i besetningene. En innføring av 2-besetningssystem for 
marinens fartøyer må utredes. 

Tillitsvalgte i begge organisasjoner skal tilstrebe enighet før lokale drøftinger/forhandlinger. 
Ved uenighet av prinsipiell art (f eks respektive handlings/prinsipprogram) skal saken bringes 
frem for den lokale koordineringsgruppen for behandling. Ved normalt tillitsvalgtarbeid 
benyttes den ordinære linjen i hv BFO og NOF. 
 
På bakgrunn av felles styremøte BFO/ NOF 6 desember 2010 ble det enighet om å arbeide 
konkret med blant annet følgende saker: 
 

• Organisasjonene er enige om å arbeide aktivt sammen for å bevare militære kontra 
sivile stillinger i ulike prosesser. 

• Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på problemstillingen ”Organisasjonene 
skal arbeide for å bedre tjenestevilkårene å på våre fartøyer med henblikk på å bedre 
stabiliteten i besetningene. En innføring av 2-besetningssystem for marinens fartøyer 
må utredes.” 

 
Når det gjelder den førstnevnte saken, ble det utarbeidet – av de to organisasjonenes OTVer 
ved Haakonsvern – følgende innspill med tittel: ”Retningslinjer for BFO og NOFs tillitsvalgte 
for behandling av gradsnedtrekk og konvertering av befalsstillinger”. 
Den annen saken, som omhandlet tobesetningssystem for marinens fartøyer, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe med medlemmer fra BFO og NOF. Dette arbeidet kom ikke skikkelig i gang. I 
all hovedsak skyldtes det at de som skulle representere BFO paradoksalt nok selv ble kastet ut 
i et hektisk seilingsprogram, og møtte ikke som forutsatt. Dessverre ble dette ikke varslet om 
videre til leder BFO lokalforening HOS, og andre fra BFO ble følgelig ikke satt inn i 
arbeidsgruppen. Sistnevnte er det bare å beklage fra vår lokalforenings side. 



                                                                                                                                                   

Forholdet ble for øvrig diskutert inngående på to fellesmøter mellom representanter fra BFO 
og NOF, senest 14 mars 2012. 
 
På møte 14 mars ble det enighet om å arrangere et fellesmøte BFO – NOF med tema knyttet 
til lønnsprosjektet: ny ATF sett i lys av gammel ATM. Dette fellesarrangementet blir en 
realitet, og innkalling til begge organisasjoners medlemmer er allerede sendt ut. Fellesmøte 
vil avholdes fredag 30 mars med innledere fra sekretariatene til både BFO og NOF. 
 
Avslutningsvis vil BFO lokalforening HOS presisere at det fra vår side oppfattes – klart og 
tydelig – at samarbeidet på DIF- og BRA-nivå i området mellom BFO og NOFs tillitsvalgte 
(HTV/ATV) fungerer utmerket. 
 

3 Konklusjon 
BFO lokalforening HOS hadde gjerne sett at samarbeidet med NOF avdeling Bergen, spesielt 
på styrenivå, hadde materialisert seg i større grad i konkrete saker og fellesarrangementer enn 
så langt. Spesielt i lys av at samarbeidsklimaet mellom styrene, og de som representerer BFO 
og NOF lokalt når det gjelder samarbeid, er preget av en god tone. 
Uansett er det meget viktig å understreke at det oppfattes som en stor vilje til samarbeid 
lokalt. Ikke minst er det oppmuntrende at begge organisasjonenes tillitsvalgte på DIF- og 
BRA-nivå har et meget godt praktisk samarbeid i det daglige virke og i møte med 
arbeidsgiver(e). 
 
BFO lokalforening HOS håper på at samarbeidet med NOF avdeling Bergen vil styrkes i tiden 
som kommer, og at det i større grad vil materialisere seg i felles arrangementer og fullendte 
saksutredninger. 
 
  

   

Tor Arild Orre 
Leder BFO Lokalforening Haakonsvern 
Befalets Fellesorganisasjon 

  

 



Bakgrunn 
Befalets Fellesorganisasjon og Norges Offisersforbund har nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av medlemmer fra begge organisasjoner som skal utrede og beskrive 
konsekvensene av en løsning der BFO og NOF slår seg sammen til en organisasjon 
for befal i Forsvarssektoren. 
Kultur er av arbeidsgruppen vurdert som en kritisk faktor ift en mulig sammenslåing. 
Arbeidsgruppen har derfor bedt referansegruppen bidra med en beskrivelse av 
kulturen i BFO og NOF. 
 
Hva er kultur? 
Det finnes mange tanker om hva kultur er; for tretti år siden eksisterte det over 150 
ulike definisjoner, imidlertid så alle enige om at kultur er lært og ikke medfødt. 
En teoretiker har formulert det slik: 
”Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, 
skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være 
samfunnsmedlemmer.” 
 
Å gå i dybden på kulturbegrepet er en utfordring. Kulturen i de to organisasjonene er 
ulike og oppleves ulikt av de ulike individene. Det er dermed vanskelig å produsere et 
fasit svar på hvordan kulturen skal oppleves.  
Ingen av de to organisasjonene har en forankret beskrivelse av sin kultur. Dermed kan 
også forståelsen internt i organisasjonene peke i forskjellig retninger. 
 
NOF Kultur – Sett fra NOF 
NOF ønsker å fremstå som en organisasjon som er inkluderende for enkeltmedlemmet 
men som også har en stor grad av fellesskaps forpliktelse. NOF ønsker å fremstå som 
en garantist for at det kollektive blir ivaretatt (grupper med enkeltindivider). 
 
NOF er organisert som en linjeorganisasjon med sentralisert ledelse og styrende 
organer basert på grenvis tilknytning. I tillegg er det lokal avdelinger der det er 
naturlig. Dette påvirker nok hvordan organisasjonskulturen og tenkningen til de 
tillitsvalgte i større grad enn det enkelte medlem. Det er naturlig for en NOF 
tillitsvalgt å drøfte problemstillinger i linjen. 
NOF har ingen fast ansatte som tillitsvalgte. Dette gjøres som valg på Landsmøtet 
med suppleringsvalg mellom landsmøtene. 
 
NOF har en sterk forankring mot LO. Dette brukes bevist i markedsføring overfor nye 
medlemmer og på stands. NOF bruker sin LO tilknytning til blant annet å 
markedsføre medlemsfordeler som forsikring. I NOF er den kollektive 
forsikringsordningen en sentralt pro. 
 
Kompetanseheving av tillitsvalgte og andre medlemmer er et satsningsområde for 
NOF. NOF sine FriTV’er gjennomfører jevnlig Basiskurs for medlemmene. Videre 
kursing foretas av LO Stat som arrangerer kurs innen ulike tema 
(Organisasjonskunnskap, Lover og Avtaler, Forhandlinger med mer). 
 
BFO Kultur – Sett fra BFO 
BFO er organisert på tre nivåer; lokalt, regionalt og sentralt nivå. Denne inndelingen 
danner grunnstammen i kulturen som utgjør BFO. Fra enkeltmedlemmer og 
engasjement på lokalt nivå, bidrar inndelingen til at avstanden til det sentrale nivået 

bwoll
Tekstboks
Vedlegg L



reduseres gjennom at det åpnes flere kanaler innad i organisasjonen. Dette gjør at 
BFO kulturen beskrives som åpen og inkluderende. Det er stor vilje til å lytte til hva 
de ulike nivåene mener og det legges ingen føringer på hva tillitsvalgte skal mene. 
Motstridende meningsytringer møtes med respekt og stor takhøyde. Den tredelte 
organiseringen er tuftet på en demokratisk overbevisning som gjør seg gjeldende på 
alle nivå. Dette fordrer involvering av de ulike nivåene når det gjelder utforming av 
organisasjonens politikk og bidrag til oppnåelse av organisasjonens målsetninger. 
Vitalt i BFO kulturen står kompetanse. Dette gjenspeiler seg i kompetansen som 
tillitsvalgte på de ulike nivåene representerer. Kombinert med den 
styrkemultiplikatoren størrelse utgjør, finnes det innen rekkevidde for ethvert medlem 
kunnskap til å løse eller hjelpe i enhver situasjon. Tilstedeværelse, for så vel 
enkeltmedlemmer som tillitsvalgte på alle nivå, preger organisasjonen. 
Tilstedeværelse kjennetegner også den delen av BFO som er valgt/ ansatt i BFO på 
fulltid. Kulturen disse bærer med seg, som kontinuitetsbærere, preges av initiativ og 
evnen til å styre etter målsetninger og intensjoner. Dette henger igjen sammen med 
organisasjonens demokratiske forankring slik at omforente felles mål, nås gjennom 
eierskap og analyse over hvordan dette gjøres på eget nivå. BFO er en demokratisk 
kunnskapsorganisasjon og ledes deretter. 
 
Merverdi i en ny organisasjon – videreføring 
Det grunnleggende demokratiske prinsippet, med åpenhet og inkludering av alle ledd 
i organisasjonen trekkes frem som av imperativ betydning, å ta med seg fra kulturen i 
BFO/ NOF. 
Kompetanse, kunnskapsledelse og tilstedeværelse for medlemmene er også 
identifisert som svært viktig. 
 
Den største merverdien en organisasjon kontra to relative like organisasjoner kan ha 
er på vervingskultur. Her bruker begge organisasjoner mye ressurser på å lete etter 
ulikheter. Det er allikevel på det kulturelle vi er mest ulike (organisasjonskultur og 
tenkning på det kollektive). 
   
Hvordan oppleves kulturen i den andre organisasjonen 
Det er etter all sannsynlighet knyttet flere fordommer enn faktakunnskaper til 
opplevelsen av den andre organisasjonen. I lys av innspillene nedenfor er 
kunnskapsformidling om organisasjonene en utfordring som bør løses som en del av 
Prosjekt Sammenslåing. 
 

NOF Kultur – Sett fra BFO 
Det er gjennomgående større kjennskap til NOFs uttrykk som organisasjon 
enn til NOFs kultur. Forskjellene mellom organisasjonene tegnes nok derfor 
lettere enn likhetene. På grunn av ulik organisering er ikke organisasjonene 
direkte sammenlignbare og dette medfører naturlig nok en annen 
organisasjonskutur.  
NOF oppleves derfor som sentralisert og derigjennom styrt fra sentralt nivå. 
Beslutningsprosessene i NOF oppleves derfor som mer lukkede enn i BFO.  
 
BFO Kultur – Sett fra NOF 
Den store forskjellen er nok hvordan vi er organisert (sentralisert kontra 
regionalt). NOF tillitsvalgte oppfatter nok at det er en utfordring å forholde 
seg til BFO strukturen med regioner. 



NOF oppfatter nok BFO mer som et forbund for det enkelte individ enn den 
kollektive tankegangen. 
Det er en påstand at BFO tillitsvalgte tar seg større friheter lokalt enn NOF 
tillitsvalgte som er mer linjestyrt. 

 
 
Anbefalinger 
Kulturutfordringen oppleves å være større blant tillitsvalgte enn vanlige medlemmer i 
begge organisasjoner. For å få til en eventuell sammenslåing må ledelsen i begge 
organisasjoner signalisere en felles ”organisasjonskultur modell” som bør virke lokalt 
en tid før eventuelt vedtak om sammenslåing blir sendt til avstemning. 
 
En annen sentral faktor er tillitsdimensjonen. Denne dimensjonen er sentral når det 
gjelder å bygge en ny kultur i en eventuell ny organisasjon. Som for 
”organisasjonskultur modellen” bør også denne faktoren i større grad forankres lokalt 
og få virke over tid for å se om det forankres mot en eventuell sammenslåing. 
 
Som en videreføring av å løse utfordringen med kultur anbefales det å gjennomføre en 
QuestBack undersøkelse til alle medlemmer i begge organisasjoner, for å undersøke 
hvorvidt et felles sett med spørsmål knyttet til kultur, gir enten et samlet ståsted eller 
en demografisk forståelse i forhold til bredden av medlemsmassen. 
 
Videre kan QuestBack også benyttes for å informere om Prosjekt Sammenslåing og 
avtappe medlemsmassens posisjoner og oppfatninger av prosessen. Dette er viktig 
med hensyn på å identifisere vilje til å endre eksisterende kultur. Hvis 
medlemsmassen er positiv til å endre kulturen, betyr eksisterende kultur mindre. Det 
fordrer i stedet innsats for å skape en ønsket tilstand å tilnærme seg. ’ 
 
 



BFO kultur, samarbeid og nettverk

BFO er partipolitisk uavhengig og har som formål:
Å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser
• Å samle alt befal i èn organisasjon
• Å styrke Forsvarets stilling i samfunnet og støtte arbeidet med å fremme

forsvarstanken og forsvarsviljen i det norske folk.

BFOs formål er å tilfredsstille medlemmenes behov knyttet til ivaretakelsen av deres faglige,
økonomiske og sosiale interesser. Det er formuleringen i formålsparagrafens punkt 1 som
identifiserer BFOs kjernevirksomhet og eksistensberettigelse.

Formålsparagrafen beskriver at BFO skal drive sin virksomhet på en slik måte at vi
gjennom arbeidet bidrar til å styrke Forsvarets stilling i samfunnet og støtte arbeidet med å
fremme forsvarstanken og forsvarsviljen i det norske folk.
Med dette forstås at BFO driver fagforeningspolitikk med erkjennelsen av Forsvarets behov
og beskriver at BFO også tar medansvar for utviklingen av Forsvaret.
BFOs eksistens er uløselig knyttet til medlemmenes behov. Hvis ikke enkeltmedlemmets
behov blir tilfredsstilt i rimelig grad, vil ikke BFO få tilslutning. I erkjennelsen av dette trer
BFOs profil frem.

BFO er attraktive i kraft av hva vi gjør og oppnår i arbeidet med å ivareta
medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter.
- Det er det gode fagforeningsarbeidet som er BFOs kjennetegn.
- Det enkelte medlem skal ha reell mulighet til å øve påvirkning i beslutningsprosesser
som angår den enkelte.

I lys av dette trer BFOs filosofi og strategi for samarbeid, kultur og nettverk frem innen 
følgende områder;

BFO internt:
BFO er en partipolitisk uavhengig og demokratisk bygget organisasjon med tradisjon for 
samarbeid og et utstrakt nettverk innen de områder som tjener alle BFO medlemmer på en best 
mulig måte. BFOs styrke er først og fremst tilstedeværelse ved alle militære avdelinger. 
Fem regioner, 50 lokalforeninger og 21 hovedtillitsvalgte med underliggende ATVer. I tillegg til 
et sekretariat på 25 personer.  Det lokale arbeidet utgjør kjernen i det nettverksarbeidet BFO 
utøver. Aktive lokale tillitsvalgte med støtte av OTVene jobber ut i fra en helhetlig plan i forhold 
til å være tilstede for medlemmene der de til enhver tid er. BFO har i tillegg valgt å prioritere 
sine medlemmer i utlandet ved å bruke en egen ressurs til dette arbeidet.   

Internt i BFO og blant BFO medlemmer og tillitsvalgte legges følgende til grunn 

-‐  Gi lokalt tillitsvalgte motivasjon & inspirasjon til utvikle sitt lokal nettverk
-‐  Utdanne de mest kompetente tillitsvalgte i Forsvaret
-‐  Bygge nettverk for erfaringsutveksling på alle nivå i Forsvarets organisasjon
-‐  Implementere og utvikle policydokumenter i alle viktige saker
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-‐  Gi signaler og være en aktiv pådriver og sparringspartner overfor arbeidsgiver
-‐  Gi signaler til samfunnet og politiske myndigheter

- BFO og YS
BFO har gjennom sin store andel i YS og YS stat stor gjennomslagskraft i de saker som for 
medlemmene er de viktigste. Gjennom et godt samarbeid innen områdene tariff, 
medbestemmelse og opplæring utøver BFO stor grad av påvirkning. YS og YS stat 
gjennomfører hvert år ulike type konferanser med aktuelle tema i fokus, med deltakelse fra både 
politiske partier, regjering og andre innen ulike aktuelle tema. Dette er viktig og verdifull 
nettverksbygging som bidrar til å utvikle BFO som organisasjon. 

- BFO og media
BFO utøver et planmessig og strategisk arbeid overfor media. Gjennom et stadig bedre og 
større nettverk innen de ulike medier opplever BFO å være den ledende 
arbeidstakerorganisasjonen i Forsvaret innen dette området. 
BFO gjennomfører i tillegg grundig opplæring av tillitsvalgte på ulike nivå innen media og 
kommunikasjon. BFOs nettverk innen for de ulike media-kanaler bidrar til å sette 
Forsvarssaken og de saker BFOs medlemmer er opptatt av på dagsorden. 

- BFO og den politiske arena:
Ved å være en udiskutabel partipolitisk uavhengig organisasjon kan BFO til enhver tid hente 
politisk støtte der det fremmer BFOs interesser på en best mulig måte. BFO har spesielt utviklet 
og prioritert dette området den siste kongressperioden. Utstrakt møte og lobbyvirksomhet innen 
ulike saksområder og med ulike politiske partier har medført at BFO i større grad enn tidligere 
er en viktig og interessant aktør for alle partiene på Stortinget.    

- BFO og NOF 
BFO og NOF har de siste årene utviklet et meget tett og godt samarbeid, der begge 
organisasjoners nettverk benyttes til det beste for de saker det samarbeides om. 
Formalisert samarbeidsavtale og pågående prosjekt om sammenslåing bidrar til å styrke dette 
nettverket ytterligere. 

- BFO og arbeidsgiver
BFO har et velutviklet nettverk innen alle nivå på arbeidsgiversiden i Forsvaret. BFO ønsker 
alltid å være den organisasjonen som fremstår som den mest kompetente og best forberedte i 
alle type saker som er viktige for BFOs medlemmer. BFO benytter både uformelle og formelle 
nettverk opp i mot arbeidsgiver. Det viktigste for BFO er nødvendigvis ikke å lage mest mulig 



omtale av en sak for å løse den. BFO opplever at det ofte er mest effektivt og hensiktsmessig å 
løse saker uten å lage konfrontasjon og konflikt. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer på 
arbeidsgiversiden tyder på at det er en god vurdering i mange saker, og at BFO i mange 
sammenhenger oppleves som den mest troverdige organisasjonen i denne sammenheng.  



Organisasjonskulturer. 
I prosjekt sammenslåing mellom BFO og NOF kan det være viktig og nødvendig å vurdere 
nåværende kultur og kompetanse i forbindelse med dagens styringsdokumenter, organisering 
av personell og kompetanse, samt det generelle fagforeningsarbeidet. I tillegg kommer, 
dersom sammenslåing, kulturpåvirkning gjennom en omskriving og utvikling av de viktigste 
styringsdokumenter, samt omorganisering av prosesser og utvikling av en ny organisasjon.  
 
De felles kulturområdene, og samarbeidskulturer, kan karakteriseres ved: 

• Kategorier Befal, tillitsvalgte, sivile, kadetter, befalselever, dvs medlemmer. 
• Kulturer og subkulturer innen Forsvarets organisasjon. Herunder forsvarsgrenene, HV 

og respektive staber og avdelinger som BFO og NOF, enkeltvis eller sammen, 
påvirker, samarbeider, samtaler/kommuniserer og saksbehandler med. 

• Kulturer og subkulturer innen Hovedorganisasjonene med tilliggende 
tjenestemannsorganisasjoner, hvor både BFO og NOF kommuniserer og samarbeider 
med i den hensikt å oppnå resultater innenfor sine styringsdokumenter og av andre 
ulike årsaker. 

• Kultur for å påvirke Partipolitiske partier og miljøer også i den hensikt å påvirke eller 
medvirke i den hensikt å oppnå Samfunns- og Forsvarspolitiske resultater. 

• Kommersielle miljøer i den hensikt å kjøpe tjenester og ting i den hensikt å tiltrekke 
og rekruttere, samt til medlemsstøtte for å beholde medlemmer. 

 
Vi kan organisatorisk generelt si at både NOF og BFO har en Hierarkisk  og regelbundet 
organisasjon, og hvor det fremkommer at NOF er noe mer sentralstyrt i sin oppbygging, og 
der BFO fremstår som regionalstyrt i sin organisering. Dette fremgår når Vedtektene 
vurderes, og ved NOF og BFOs medvirkning og påvirkning av utvikling av Forsvarets 
styringsdokumenter innenfor personellpolitikk og personellforvaltningen. (Ref også Jans 
vurdering av Vedtektene i deler av hans innledning). Når det er sagt, og ved nærmere analyser 
og vurderinger vil det kunne fremkomme egne kulturprofiler både for NOF og BFO innenfor 
nettopp de kultur- og kompetanseområdene som beskrives ovenfor. Slike egne kulturer kan 
selvsagt skape utfordringer gjennom en sammenslåingsprosess, en sammenslåing og mål om å 
arbeide mot en felles kulturutvikling.   
 
Forskjeller i kultur gir seg uttrykk i språk, oppfatning og tolkning av innhold og utvikling av 
styringsdokumenter, les Handlingsprogram – Prinsipprogram - Virksomhetsplaner og for 
eksempel avtaler. I tillegg kommer arbeidsmetode/form, organisering og beslutningsprosesser, 
samt kulturformer for å bruke politiske nettverk i påvirkning mot måloppnåelser. 
Kulturforskjeller eksisterer i og mellom NOF og BFO i større og mindre grad, på alle områder 
og organisasjonsnivåer. Årsaken til disse forskjellene kan variere, men det kan vise seg at den 
påvirkning  befal og offiserer får ved den grunnleggende utdanningen og i sin tjeneste, samt 
valg av tillitsvalgte og sivile  er svært vesentlig for kulturoppfatningen og kulturutviklingen. 
Forskjeller oppstår også fordi organisasjoner og organisasjonsnivåer ikke har ens oppfatning 
og således formidler et ulikt budskap til de ansatte. Resultatet av ulik kulturer og subkulturer 
vil kunne hemme: 

• Kommunikasjon i og mellom organisasjonene NOF og BFO.  
• Føre til misforståelser.  
• Lengre saksbehandling.  
• Dårligere kvalitet på resultater.  
• Dårligere kvalitet på beslutninger, implementeringer og forankringer. 
• Gjøre samarbeidet vanskelig på tvers av organisasjon, nivåer og nettverk. 
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Kulturer og Nettverker. 
En grov og generell vurdering/påstand av kulturer innen NOF og BFO, til debatt! 
 
NOF er:  

• Politisk uavhengig 
• Tilknyttet LO 
• Sentralstyrt 
• Løsningsfokusert, opptatt av påvirkningsmuligheter 
• Helhetstenkene 
• Sentraltfokusert 
• Individfokusert. 
• ”lillebror” kultur – behov for å markere. 

 
BFO er: 

• Politisk uavhengig 
• Tilknyttet YS 
• Regelfokusert 
• Alt-om-fattende 
• Sektorfokusert 
• Regionfokusert 
• Individfokusert. 
• ”storebror” kultur – overbærende. 

 
Kulturelle modeller. 
Rent historisk har både Arbeiderpartiet og LO vedtekter, tradisjon og en organisatorisk 
oppbygging som plasserer de i gruppen – sentralstyret. Det er nærliggende å tro at NOF 
tilhører denne sentralstyrte modellen. Dette begrunnes i at det sentrale nivået har relativt stor 
makt og innflytelse med hovedkompetansen i sekretariatet sammensatt av tillitsvalgte og hvor 
Forbundet styres av hhv Landsstyret og Forbundsstyret som er direkte valgt av Landsmøtet. 
Slik de Lokale avdelingene er organisert, kan de ikke utgjøre en sterk opposisjon til sentral 
ledelse. Unntaket her er at lokalavdelingene kan reise benkeforslag hvert 4 år ifm Landmøter, 
og kan i denne sammenheng påvirke for eksempel sammensetningen av 
Landsstyret/Forbundsstyret og sekretariatet. For øvrig er benkeforslag meget sjelden i bruk 
ved NOFs Landsmøter. 
 
Vurdering av BFOs organisatoriske oppbygging, er at BFO må plasseres i gruppen for mer 
desentraliserte/autonome styringsmodeller. Dette begrunnes i en organisering med sterkere 
regionale ledd, som har representanter inn i Hovedstyret. Videre har BFO valgt å ha et 
sekretariat med sivile ansatte, kontra for eksempel sekretariatet til NOF, der 
hovedsammensetningen er tillitsvalgte av befal. BFOs valg av sekretariatsmodell, kan gjøre at 
valgt ledelse i BFO, på mange områder lettere kan utfordres av lokalt/regionalt nivå.  
 
I en slik sammenligning av BFOs og NOFs organisasjons- og styringsmodell, kan det 
vurderes slik at  NOFs leder fremstår i en sterkere stilling en hva BFOs leder gjør?! For 
eksempel gjennomfører BFO sin Kongress vært 3. år, mens NOF gjennomfører sitt 
Landsmøte vært 4 år. Denne forskjellen kan i seg selv legge opp til at leder BFO utfordres 
oftere. Om dette avviket er til fordel eller ulempe for våre medlemmer, egen organisasjon, 
samt nettverk, er et interessant område til debatt.  



 
Gjennom NOFs tilknytning og deltagelse i LO og videre til Fagpolitisk Utvalg (FPU) har 
NOF mange fagpolitiske strenger og kanaler å spille på. Mens BFO på sin side virker langt 
mer avhengig av de påvirkninger som ligger i lov og avtaleverk, herunder AML, HA/TA og 
HTA. Av den grunn kan det oppfattes slik at BFO er mer fokusert på å påpeke brudd på lov-, 
regel- og avtaleverk, mens NOF har mindre fokus på formalitetene. Dette begrunnes i at 
påvirknings og medvirknings mulighetene fra NOF er betydelig innenfor nettverket LO/FPU- 
prosessene, der for eksempel påvirkningen av politiske vedtak innenfor det Forsvarspolitiske 
området pågår.  
 
Det er til syvende og sist, våre medlemmer som skal avgjøre om det foreligger grunnlag for 
sammenslåing mellom BFO og NOF. Hvilket politisk ståsted våre medlemmer har, kan være 
vanskelig å måle, men vil være av stor betydning i en slik avstemmings prosess. Her vil 
summen av medlemmenes politisk ståsted og medlemskulturer være avgjørende, og kan gi 
betydelige avvik i om; 5000 + 5000 = 10000.  
 
Kjennskap og kunnskap til BFO og NOFs ulike organisasjons- og styringsmodeller, samt 
nettverk gir en forståelse for at det helt naturlig vil være åpenbare kulturforskjeller, og måter å 
tenke på, i de to organisasjonene, til eksempel gjennom påvirkning og medvirkning innenfor 
både det politiske, fagpolitiske og fagmilitære nettverket.  
 
Endstate.  
Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” forbundet i sin 
helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og 
Samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer! 
 
For øvrig vises til Kulturplansjer fra AG. Grunnlag Org politisk plattform ppt. 
 
 
 

 
 
 
 



Prosjekt sammenslåing BFO-NOF, Nettverk ifm prosjekt sammenslåing 
 
Bakgrunn 
 
I forbindelse med fase i prosjekt sammenslåing ble det av arbeidsgruppen (AG) 
identifisert ulike områder som i fase 2 skulle sees nærmere på. Et av disse 
områdene var nettverk. BFO og NOF har i sitt virke et naturlig nettverk på ulike 
nivå. Disse brukes aktivt av oss som organisasjoner for å oppnå våre 
målsetninger. På noen områder har vi forholdsvis lik tilnærming av bruk av 
kontaker og nettverk, mens på andre områder er det forskjelligheter. Først og 
fremst gir den ulike tilknytningen til hovedorganisasjon og 
hovedsammenslutning ulike nettverk og ulik tilnærming til hvordan disse 
brukes. 
 
Under er oppdraget som er gitt fra AG: 
 
Nettverk er av arbeidsgruppen vurdert som en kritisk faktor ift en mulig 
sammenslåing.  
Hensikt med vurderingen er å få beskrevet det formelle nettverket ift påvirkning, 
gjennomslag og resultater innenfor områdene samfunn, forsvar og medlemmet. 
Vurder om det er hensiktsmessig å se dette i et nyere (10 år) historisk perspektiv.  
Legg inn i vurderingene mulige konsekvenser positive og negative ved å gå fra to til 
en organisasjon, sett i dette perspektivet.  
Sekretariat og tillitsvalgte i begge organisasjoner kan brukes i arbeidet.  
Fokus på en kort og konsis fremstilling - max 4 sider!  
Status rapporteres innen 19. oktober og ferdigstilles innen 12. des 
 
BFO internt nettverk  
 
BFO er bygd rundt en organisasjon med lokalforeninger, regioner og hovedstyre. 
Dette er de demokratiske ledd i BFO. Hvert tredje år gjennomfører BFO sin 
kongress som vedtar politikk, økonomi, vedteker og velger hovedstyre og politisk 
ledelse for treårs perioden.  
Gjennom det organisastoriske nettverket omsettes BFO sin politikk og 
målsetninger i perioden. I tillegg har BFO et sekretariat som støtter leder BFO i 
sin utøvelse og oppnåelse av målsetningen og ivaretagelse av medlemmene. På de 
ulike nivå i organisasjonen er og har BFO vært opptatt av at vi skal holde tett 
kontakt mellom de ulike nivåene. Det at vi har et regionalt og lokalt nivå gjør at 
ledelsen lett får innspill og kontakt med organisasjone ved å møte 
regionstyrelederne og regionstyrene. Her er det etablert faste møtearenaer 
gjennom regionstyreledersamlinger. I tillegg har regionene faste møter. Ved å 
utnytte dette formelle nettverket blir viktige områder diskutert på en 
gjennomgripene måte i hele organisasjonen. Ved årlige konferanser samles alle 
nivåene i BFO for å diskutere viktige tema for organisasjoen. Disse politiske 
verksteden, lederkonferansen, har utviklet seg til å bli viktige arenar som har 
gitt gode resultater gjennom at organisasjonene har diskutert sentrale 
problemstillinger i et samlet fora med alle nivå.  
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Vurdering: 
Ved en sammenslåing vil det være fare for å miste det interne nettverket. Dette 
ligger naturlig i det å skape noe nytt. Uansett vilden type organisasjon vi er også 
ved en samling kreve et sterkt demokrati hvor hele organisasjonen ivaretas. Her 
ligger det heller muligheter i å tydeliggjøre egne nettverk og kraftsamle disse i en 
retning som gir mer påvirkning og innflytelse. 
 
BFO Mot Forsvaret 
 
BFO vært opptatt av at også de uformelle kontaktene og nettverkene spiller en 
viktig rolle for oss som organisasjon. Av denne grunn søker vi å også holde et 
sterkt fokus på uformell kontakt mellom partene på ulike nivå i tillegg til de 
formelle arenaene vi har som part mot Forsvaret på ulike nivå. I mange tilfeller 
er det denne kontakten som gjør at vi oppnår gode resultater på vegne av våre 
medlemmer og oppfattes som en konstruktiv part av arbeidsgiver. I forhold til å 
oppnå resultater for medlemmene har denne tenkningen spesielt vært preget av 
gode resultater innen enkeltsaker og tyngre personellsaker. Dette er saker som 
ligger i grenselandet av avtaleverket eller som er av spesiell karakter. 
 
Vurdering: 
Ved en samling vil vi kunne bli en tydligere aktør og i større grad enn i dag 
tydeligegjøre våre standpunkt på de uformelle arenaen og nettverk. Det vil også 
kanskje bli letter for oss som organisasjon og bli en mer forutsigbar og enhetlig 
aktør noe som kan medføre at Forsvaret i større grad vil knytte kontakt med oss. 
Samtidig vil det ligge en mulig risiko at vi får færre treffpunkt mot Forsvaret 
som en organisajon og derigjennom få mindre kontakt. Det siste preges også i noe 
grad av at vi i dag møter med flere. I en ny samlet organisasjon må vi ta den 
plassen vi skal ha innledningsvis og være meget bevist på å knytte kontakter. 
 
Eksternt mot hovedorganisasjon og andre aktører 
 
BFO forholder seg til YS som hovedorganisasjon og YS-Stat som 
hovedsammenslutning. Gjennom dette felleskapet og i relasjon med vårt 
medlemskap i YS søker vi å få gjennomslag for våre grupper på en best 
muligmåte. Bfo har vært meget opptatt av å stille opp for egen hovedorganisasjon 
og hovedsammenslutning fordi det gir uttelling for våre medlemmer og vårt syn. 
Vi har over tid bygd opp et godt samarbeid og et solid ståsted i YS og YS-Stat.  
 
For BFO står det sentralt at vi er en partipolitisk uavhengig aktør. Dette er 
understreket gjennom vårt medlemskap i YS og gjennom måten vi forholder oss 
til våre omgivelser. For BFO er det samtidig avgjørende at vi er politisk aktiv og 
knytter nettverk mot alle miljø. Dette gjelder både mot politiske parti og miljø, 
men også andre relevante aktører som har interesser og meninger inn mot vårt 
virke. 
Mot andre aktører som ulike forsvarsforeninger og interesse organisasjoner søker 
vi et samarbeid basert på at vi sitter med innsikt og kompetanse som kan støtte 



og hjelpe de. I tillegg søker vi å invitere og involvere i de saker som faller naturlig 
inn. Dette gir en tilgang og er med på å bygge et kontaktnett som kan utnyttes. 
(Her er vi vel ikke så veldig forskjellig fra NOF) 
For BFO er det og har vært viktig å bygge kontakt med ulike politiske parti både 
lokalt og sentralt. Vi har vært opptatt av å bygge et nettverk gjennom uformell 
kontakt, deltagelse på høringer og deltagelse på ulike arenaer hvor vi naturlig 
treffer det politiske miljø. Som organisasjon opplever vi at vi blir kontaktet 
gjennom dette nettverket med bakgrunn i vår innsikt og kompetanse.  
 
Vurdering: 
Melemskap og rolle, samt nettverk knyttet til hovedorganisasjon og 
hovedsammenslutning vil være der om vi er en eller to organisasjoner. Med en 
sammenslåing vil vi naturlig være et sted noe som gjør at innslagspunktene blir 
færre. Samtidig blir vi en større kraft et sted og vil derfor kunne oppnå mer 
samlet. I tillegg vil da, som det dominerende profesjonsforbundet, bli et naturlig 
kontaktpunkt for alle aktører. 
For BFO vil det å gå ut av YS medføre at vi mister et opparbeidet nettverk og 
kontaktnett, samt et trygt og kjent ståsted. 
 
NOF Internt i organisasjonen 
NOF har omtrent samme lokalavdelingsstruktur som BFO. Men i motsetning til 
BFO har ikke NOF et regionalt vedtektsfestet struktur. I en hvis grad, og i noe 
omfang, så er det de regionale FriTV’ene som ivaretar dette. 
På sentralt nivå har NOF en noe annerledes struktur, gjennom Landsstyret som 
er direkte valgt av Landsmøte med 15 delegater, hvor av 5 fra hver av 
forsvarsgrenene, inkl leder og nestleder. De øvrige 13 skal normalt ikke være 
heltidstillitsvalgte. Av de 15 i Landsstyret er det utgått 6 stykk til 
Forbundsstyret, inkl leder og nestleder. Forbundsstyret et driftsansvarlig, f.eks 
budsjettoppfølging, regnskapsansvarlig og ansvarlig for valg og ansettelser. 
Landsstyret vedtar måldokumenter og budsjett. Lokalavdelingene er direkte 
underlagt Forbundsstyret og har forslagsrett til styret.  
Lokalavdelingene er også knyttet om mot LO og LOStat sine regionale 
organisasjoner. LO har egne lag, med styrer i alle større byer og regioner. F.eks 
LO Oslo eller Vesterålen. Valg av styrer skjer på disse org egne årsmøter. LOStat 
har 5 distriktsekretærer som kan bistå både medlemmer og lokalavdelinger. 
Videre har LO Stat egne styrer i alle fylker. Hvor alle medlemsorg har min 1 
styremedlem.  Deltakelsen i disse styrene varierer noe grad, men er stortsett 
tilstede i de fylkene hvor vi har større militære installasjoner. 
(Fra AG: Her må legges til at det er 3 til i landsstyret, NOFKA, NEON samt 
pensjonistutvalget PU) 
 
Vurdering 
Mens BFO med basis i sin organisering kan vurderes til å være med 
desentralisert, vurderes NOF til å fremstå som mer sentralisert. Samtidig så vil 
det kunne hevdes at linjene fra lokalavdelingene og de utøvende organer og 
ledelse i NOF kan fremstå som kortere. Det kan og oppleves som om NOF i større 
grad søker å forankre standpunkt i lokalavdelingene.  



Tilknytningen til LO og LOStat regional vurderes også som verdifull for å bygge 
relasjoner til øvrig del av fagbevegelsen. Samarbeidet har særlig verdi i saker av 
lokalbetydning, f.eks i relasjon til lokaliseringssaker.  
Hva som er mest hensiktsmessig intern organisering i en org, er nok i stor grad 
en smakssak, utfra hvilke hensyn som man vektlegger mest.  
En ny fremtidig organisasjon som ikke er med i LO, vil tape de regionale 
relasjonser om bygges opp gjennom LO og LO Stat.  
 
NOF nettverk mot forsvaret. 
I all hovedsak vektlegger og gjennomfører NOF arbeidet mot saksbehandlere og 
byråkrati i Forsvaret og FD på samme måte som BFO. 
NOF opplever og tidvis kommentarer, om at «dere som snakker med ledelsen (les 
politiske ledelsen ) får det slik dere vil.» Dette er en «fordel» som kan nyttes i 
prosess mot aktuelt mål.  
 
Vurdering 
Ulempen er ved en samling, er at det ikke blir et samordnet «press» mot aktuelle 
fra 2 ulike aktører. Og man fort kan komme i 1(Ny org) mot 1(KOL) vs 2(BFO og 
NOF) mot 1(KOL) konstellasjon mot de samme aktørene.  
Fordelene er at en samlet organisasjon vil fremstå som så tung, at man vil bli så 
betydelig at aktørene ikke kan overse den nye organisasjonen. Samt at man kan 
håpe på at ny organisasjons tynge, vil marginalisere KOL’s innflytelse i de 
uoffisielle sværene.  
Ny org påvirkning via å henvise til samarbeid med politisk ledelse, vil avhenge 
av valg av HO, valg av arbeidsmetodikk mot politisk ledelse, samt hvem som til 
enhver tid sitter i regjering og «eier» FD som departement.  
 
NOF mot HO og andre eksterne aktører 
Mot andre eksterne organisasjoner som veteranforeninge, Folk og Forsvar, samt 
Forsvarsforeningen opptrer nok NOF på sammemåte som BFO. Og en ny org vil 
nok opptre på samme måte. 
NOF har i dag som tilknytning til HO gjennom LO. Dette samarbeidet står 
egentlig på to søyler. Først gjennom LO Stat, som i utseende er ganskelig lik YS 
stat i sammensetning av ulike forbund. I LO Stat har NOF 2 medlemmer i styret, 
samt forbundslederen i AU LOStat. Samt 1 rep i Forhandlingsutvalget. I tilleg 
har NOF den fordelen at man fysisk er samlokalisert med LO Stat, som gjør det 
enkelt å ta kontakt med aktuelle saksbehandlere. Samt at man lett har kontakt 
med andre forbund i LO Stat. 
Den andre søylen er direkte til LO. Her har forbundet nå 2 rep i 
Representantskapet. LO’s rep skap er bl.a forsamlingen som vedtar LO krav til 
oppgjøret i privat sekor. Videre har forbundslederen automatisk plass i LO’s 
Sekretariat. LO Sekretariat består av LO valgte ledelse (6 stk) og samtlige 
forbundsledere i LO. Sekretariatet har møte hver mandag. Sekretariat er det 
forum som vedtar og styrer LO standpunkt i løpende saker. (F.eks vedtak av 
høringsuttalelser mm.) 
Videre har man gjennom LO direkte tilknytning til LO Favør og Sp1 – Bank og 
Forsikring.  



I tillegg deltar forbundet i ulike samarbeids og koordineringsfora både via LO og 
LO Stat, f.eks ungdomsfora, forsirkingskomiteer og stipendordninger. Mange av 
disse fondsbasert.  
Hovedforskjellen er dog knyttet til arbeidet i regi av Fagligpolitisk utvalg for 
forsvaret (FPUFF). Dette er samarbeidsgfora i regi av det fagligpolitisek 
samarbeidet med LO og AP på sentralt nivå.  
I FPUFF deltar, LO’s 1. nestleder, LO’s rådgivere med ansvar for forsvaret, leder 
i LOStat, lederne i LO’s forsvarsforbund (NOF, NTL Forsvaret, Fellesforbundet), 
AP’s forsvarsfraksjon på Stortinget, og hele politisk ledelse i FD når AP har 
departementet. Utvalget møtes 4-6 ganger i året, og kan opprette undervalg og 
gjennomføre konferanser ol.  
I tillegg til dette faste og formaliserte samarbeidet, har NOF og kontakt med de 
øvrige politiske partiene, men da mer på et ad-hoc basert prinsipp. Sentralt og 
lokalt har man de siste årene i ulik grad hatt kontakt med både SV, SP, KRF, 
Høyre og FRP.  
Det må nok slås fast at NOF i mindre grad en BFO har levert tillitsvalgte 
oppover i systemene i hhv LO og LOStat enn hva det samme er tilfelle i YS og YS 
Stat.  
 
Vurdering 
Når man skal vurdere LO som HO er det særlig 2 forhold som fremstår som 
vitale i vurderingen. Først; hva har størrelsen å si for samfunnspåvirkningen, og 
hvilke påvirkning har NOF i LO. Dernest; hvilke fordeler og ulemper har man av 
FPUFF.  
Det fremstår som relativt klart at LO er den HO som har størst påvirkningskraft 
i samfunnsspørsmål. Særlig er dette mer markert i de perioder, hvor AP har, 
eller deltar i Regjeringen. Og mindre i perioder hvor Regjeringen er utgått fra 
Borgerlige partier. Samtidig er LO’s størrelse såpass stor, at enhver regjering 
nødig går klinsj med LO uten at det er påkrevd. Samtidig viser erfaringen at alle 
HO gjerne står samlet mot forslag fra borgerlig side, f.eks i arbeidet med IA-
avtalen først på 2000-tallet. Videre gjør LO størrelse at man har kontakt punkt 
på nær sagt alle nivå og mot alle departement og direktorater.  
NOF er de største av forsvarsforbundendene i forvaret. Dette gjør at man har 
betydelig påvirkning på LO’s forsvarspolitikk. Videre med basis i LO’s konsensus 
prinsipp, nødig vedtar standpunkt på tvers av NOF’s vedtak.  
Det fremstår som åpenbart at FPUFF gir en unik mulighet for å fremme saker, 
sette dagsorden og påvirke de politiske standpunkt. Særlig verdifullt er det når 
AP har FD som departement og inngår i Regjeringen. Verdien er noe mindre, 
men dog fremdeles tilstede, når AP er i opposisjon. Samtidig opplever NOF at 
dette samarbeidet ikke har stengt dørene til de andre partiene. Hvorvidt en ny 
org, i en annen HO enn LO, vil ha større gjennomslagskraft i en Regjering utgått 
fra borgerlig side, er kanskje en studie i seg selv. Samtidig vil en slik Regjering 
neppe kunne overse den største og tyngste befalsorganisasjon i Forvaret.  
Verdien av arbeidet i FPUFF gir resultater både i mindre enkelt saker og i de 
større prinsippielle sakene. Her kan nevnes noen, og lagt fra uttømmende saker; 
innfrielse av økonomiske del av langtidsplan 2009-2012, kompensasjonsordning 
for Skatt Utland, utnevnelse av PAM i FPU, endringer i Langtidsplan 2009-2012, 
innarbeidelse av tekst i ulike stortingsdokumenter og vedtak.  



Når man skal vurdere de negative sidene ved FPUFF, er det særlig knyttet til 
medlemmer som har et vesentlig annet politiske ståsted enn AP. Samtidig har vi 
sågar tillitsvalgte i NOF som representerer FRP i kommunestyrer og som ser 
verdien av FPUFF uansett politisk ståsted. Og til slutt, om FPUFF vil kunne 
virke negativt i et samarbeid med regjering utgått fra borgerlig side. 
 
Konklusjon: 
 
For å oppnå våre målsetninger som organisasjoner er nettverk og 
nettverksbygging en avgjørende faktor. For begge organisasjoner er det 
opparebeidet et solid nettverk som virker både på de formelle og uformelle 
kontaktene. Vi har over tid knyttet til oss både enkelt personer og andre 
organisajoner som viktige dialogpartner og støttespillere. Ved en samling og en 
ny organisasjon vil disse nettverkene natrurlig nok påvirkes og endres. I noen 
tilfeller vil vi naturlig beholde det eksisternede inn i det nye. Dette er mest 
sannsynlig internt mot Forsvaret på alle nivå. Her vil det være viktig å utnytte 
og beholde det eksisternede. Mot hovedsammenslutning og hovedorganisasjon vil 
nettverk og oppbygde kontakter berøres markant. Her vil en måtte bygge opp nye 
relasjoner og knytte nye kontakter. Dette gjelder også i en inngang i en av de vi 
er tilknyttet i dag da vi vil kunne både ta og få en annen rolle.  
Ved en samling vil det naturlig ta noe tid før en har fått satt ny organisasjon og 
kan utnytte en effekt. Samtidig vil skape et påotensiale i å blie et dominerende 
profesjonsforbund som eier profesjonen. Dermed vil en bli relevant for flere og 
gjøre seg mer uavhengige.  
 
 
Innspill mottatt senere i prosessen fra Jens Jahren og Torbjørn Bongo 
 
Presiseringer nettverk 
 
Bakgrunn 
 
En beskrivelse av dagens nettverk og betydningen av disse, samt vurderinger 
rettet mot dagens situasjon og en mulig framtidig situasjon med organisasjon ble 
gitt arbeidsgruppen den 23. januar. I etterkant har det kommet et behov for 
presiseringer og en klarer vurdering fra arbeidsgruppen på enkelte områder. 
Dette er innen synergier og kraftsamling ved at en blir en organisasjon, fravær 
av fagpolitisk nettverk i LO og en tydligere konklusjon. 
 
Synergier og kraftsamling ved en organisasjon / 2 vs 1 
I den beskrivelsen som er gitt i vurderingene som omfatter BFO er det gitt et 
bilde i at en endring til en ny organisasjon vil påvirke dagens nettverk og 
beslutningspunkter. Dette ligger i selve naturen med å starte noe nytt. Samtidig 
ligger det et betydelig potensiale i å samle profesjonen i en stor organisasjon. 
Dette kan underbygges med den rollen BFO i dag har opp mot beslutningstakere 
i FD, på Storting og i politisk ledelse. Gjennom en bevist satsning på disse 
områdene de siste årene har BFO i dag et betydelig nettverk og gode arenaer for 
å utøve påvirkning. Det samme beskrives i det som er gitt av vurderinger fra 



NOF, der de i tillegg til det formelle nettverket som fagpolitisk utvalg 
representrere også tydeliggjør en påvirkning mot andre aktører. Ved opprettelse 
av en ny organisasjon som dominerer profesjonen vil det uten tvil være meget 
gode muligheter til å viderutvikle og tydeliggjøre et slikt arbeid. På tross av at 
det er vanskelig å trekke konkrete konklusjoner mot noe som ikke er etablert, er 
det meget rimelig å anta at en slik posisjon som en tydelig og foretrukken 
samarbeidsparter for beslutningstakere på Forsvars, departement og politisk 
nivå vil oppstå. For å underbygge dette kan to eksempler trekkes fram. For det 
første er det gjjenom st.prop 48 er organisasjonen trukket fra som FD sine 
nærmeste og viktigste samrabeidsparter. For det andre kan en se på den rollen 
andre profesjonsforbund spiller på vegne av sine medlemmer. I tillegg vil det ikke 
minst være mulig å etablere et tetter og større samarbeid med Forsvaret og FSJ 
da en vil representere ca 70 prosent i sektoren.  
 
Det overliggende tydeliggjør de synergier som allerede finnes i dag og som det 
helt klart vil være mulig å viderutvikle ved en stor organisasjon. 
 
Knyttet til nettverk er det særlig det at et nytt samlet forbund vil fremstå som 
det premisgivende profesjonsforbundet som fremstår som det mest positive. Og i 
den rollen vil man få en fremtrendende rolle som premissgiver i debatten, som 
ingen aktører vil kunne overse.  
 
Samtidig vil det være en del utfordringer. Disse er/kan være: 

• Gitt at KOL fremdeles eksisterer, så vil posisjonen som premisgivende 
profesjonsforbund kunne bli utfordret, og andre allianser bli bygget opp. 

• Ved å gå fra 2 til 1, må man gi slipp på minimum 1 av nettverkene som i 
dag er bygget opp. Dette er en negativ side, som må veies opp mot 
hovedfordelen.  

• Gitt at det nye forbundet velger den 3. eller 4. vei, dvs UNIO eller 
«ørkenvandring» vil man «overlate» dagens etablerte nettverk til de 
forsvarsorganisasjonser som blir igjen i hhv LO (NTL og FF) og YS 
(PEFO). Dette kan igjen skape grunnlag for en profesjonskamp i forsvaret 
mellom de sivilt ansatte og befalet. Samtidig vil det nye forbundet kunne 
sikte på å organisere vervede og eventuelt sivilt ansatt. Dette vil igjen 
rokke ved begrepet profesjonsforbund.  

• Gitt hvilken HO man velger, vil det nye forbundet også bli tildelt en profil. 
LO og YS er i dag HO som organiserer både privat og offentlig sektor, 
mens UNIO fremstår som et sektor-HO for offentligsektor. Dette kan igjen 
påvirke den gjennomslagskraften i de ulike politiske miljøer, avhengig av 
deres syn på offentligsektor.  

 
Fagpolitisk samarbeid 
 
Gjennom den beskrivelse som er gitt i NOF sitt forhold til fagpolitisk samrabeid i 
LO er det helt tydelig at dette gir resultater og tilgang på politisk nivå. Samtidig 
bør en i en beskrivelse også se mot formålet som er beskrevt for både NOF og 
BFO hvor det er tydeliggjort at det ligger en verdi i å være politisk uavhengig. En 
tett knytning på en arena bygger ikke oppunder et slikt formål.  



Det fremstår som åpenbart at det er ulike vurdering i hhv NOF og BFO 
angående verdien av det fagligpolitiske samarbeidet. Samtidig er det en 
kjensgjerning at om det nye forbundet «forlater» LO, vil man overlate denne 
arena til restforsvarsorganisasjonene, med de utfordringer dette kan medføre.  
Videre er vurderingen knyttet til om FPUFF oppleves som negativ, når 
Regjeringen er utgått fra partier som ikke inkluderer AP. Dernest hvor viktig 
den politiske arena er for å oppnå resultater for medlemmene, og om man oppnår 
mest gjennom tyngde mot forsvarsjefen.  
I forhold til forhold 2, kan det være grunn til å reflektere over om de andre HO 
oppnådde «flere og bedre» resultater enn LO i de periodene hvor det har vært 
regjeringer uten AP deltakelse.  Og i forhold til den siste, er det flere saker som 
påviselig har funnet sin løsning politisk.  
 
 
 
Konklusjon 
 
Dagens nettverk vil måtte vike og reteableres ved en ny organisasjon. Samtidig 
ligger det mye godt arbeid som kan videreføres både innen etableret nettverk og 
beslutningstakere. Et stort profesjonsforbund vil bli en naturlig samarbeids og 
dialogpartner på Forsvar og departemenstnivå og mot det politske miljøet 
uavhengig av tilhørighet i HO/HS. Samtidig er det viktg å se mot dagens 
struktur internt i de to organisasjonen og mot dagens tilknytning mot HO/HS. 
Samtidig må det erkjennes at det nye forbundet vil stå ovenfor utfordringer 
knyttet til nettverk. Disse forholdene er vanskelig å kvantifisere, og er naturlig 
vurderingskriterier i den videre prosess. 
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Er	  5000	  +	  5000	  =	  10000	  medlemmer?	  
 

Innledning	  –	  bakgrunn	  –	  oppdrag	  
Arbeidsgruppen (AG) har besluttet å gi tre oppgaver til referansegruppen (RG).  
 
Jan Bendheim (NOF) og Jan-Henri Jensen (BFO) har fått i oppdrag å vurdere forholdet til 
KOL, som av AG er vurdert som en kritisk faktor i forhold til en mulig sammenslåing av BFO 
og NOF til én befalsorganisasjon.  
 
Hensikten med vurderingen er å få beskrevet problematikken knyttet til KOL, og hva 
medlemsutviklingen betyr for en eventuell sammenslåing, og om dette forholdet påvirker noe 
ved for eksempel valg av (ny) hovedsammenslutning.  
Hva skjer med medlemmene hvis BFO og NOF samles til en organisasjon? Er 5000 + 5000 = 
10000 medlemmer? AG ønsker en vurdering av hva som kan skje med medlemsutviklingen 
og derigjennom inntektsgrunnlag ved en sammenslåing, sett i dette perspektivet.  
Fokus er på en kort og konsis fremstilling på maksimalt fire sider. 
 
Status på arbeidet ble presentert på møte 19. oktober mellom AG og RG, og ferdigstillelse av 
dokumentet var planlagt innen fristen 12. desember 2011. 
  
Med bakgrunn i oppdraget som er gjengitt ovenfor, gir vi med dette våre vurderinger rundt de 
problemstillingene som skal belyses. Vi håper at det setter saken i et relevant perspektiv. Vi 
har benyttet oss av tilgjengelig SWOT-analyse(r) på Projectplace, og kompetanse i sekretariat 
på områdene som det skal redegjøres for. 
  

Drøfting	  
Innledningsvis litt om medlemsvandring. De siste fem årene har den totale 
medlemsvandringen mellom KOL og BFO utgjort i snitt i overkant av 30 medlemmer pr år. 
Tilsvarende vandring mellom KOL og NOF oppgis til å være under 20 pr år. 
Mellom BFO og NOF har denne vandringen i flere år vært i overkant av 150 medlemmer en 
vei, altså over 300 medlemmer som har byttet totalt. I denne sammenhengen kan vi si at 
konkurransen med KOL utgjør i overkant av 10 prosent av medlemsvandringen mens mellom 
BFO og NOF utgjør konkurransen 90 prosent av vandringen. 
 
En faglig vurdering tilsier at gruppen som velger å gå til KOL gjør dette av mer «ideologiske» 
grunner enn i gruppen som vandrer mellom BFO og NOF. Hovedårsaken til overgangen til 
KOL er til dels begrunnet i en markedsføringsstrategi om at KOL ivaretar offiserer best med 
«akademisk bakgrunn». Mange melder tilbake at de har valgt overgang til KOL da de 
opplever at de fremstår som mer «relevant for dem.»  Opplevelsen er at BFO og NOF favner 
for bredt.  
 
Den andre gruppen som velger KOL gjør det av samme grunn som den største gruppen som 
vandrer mellom BFO og NOF, nemlig medlemsfordeler, og da først og fremst 
forsikringsordninger. Medlemsfordeler, og da spesielt forsikringer, oppleves som en stor 
driver i medlemsvandringen på kryss og tvers av de tre organisasjonene.  

bwoll
Tekstboks
Vedlegg P
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Av medlemmer som kommer fra KOL til BFO og NOF er det mange som har opplevd at når 
de først har fått en sak så får de ikke den hjelpen de trenger. Dette går trolig på 
kapasitetsproblemer i KOL – de har et lite sekretariat, og kompetansen blir deretter. 
 
Så til det sentrale spørsmålet, og et mulig svar: Hva vil skje i forholdet til KOL ved en 
sammenslåing av BFO og NOF? 
 
Erfaringer fra tidligere fusjoner – av alle typer organisasjoner – tilsier at det er en overveiende 
sannsynlighet for at medlemmene i BFO og NOF velger den nye sammenslåtte 
organisasjonen. Medlemmene tror på en stor og sterk befalsorganisasjon som et resultat av 
sammenslåingen. KOL vil trolig forsøke å fremstå som «liten, men eksklusiv», men den 
mynten har to sider.  Dog skal det ikke undervurderes at noen av BFO og NOFs medlemmer 
velger noe annet – altså KOL – så lenge det finnes et alternativ. Likevel tror vi ikke at dette 
vil utgjøre et kritisk volum for en sammensluttet stororganisasjon BFO/NOF. Forskning har 
likevel vist at i en kortere overgangsfase vil 5000 + 5000 = 10000 være et stabilt medlemstall 
inntil medlemmene ser storfordelen – gitt at en ny stororganisasjon makter å ordne boet sitt, jf 
SWOT-analysen(e) med mer på Projectplace.  
Et medlemstap til KOL på 300-500 medlemmer for et samlet BFO/NOF kan inntreffe 
innledningsvis. Vi tror ikke det vil skje, men i så tilfelle vil det utgjøre et medlemstap på 3-5 
prosent. Likevel vil en slik medlemsvandring medføre mer enn 50 prosent større oppslutning 
for KOL på befalssiden. Det baserer seg på at KOL antas å ha rundt 600 befal-
/offisersmedlemmer. Poenget er hva som er mye i denne sammenheng? Og da i en kontekst 
der BFO/NOF er på rundt 10000 medlemmer. Her vil vi også måtte se på bruk av 
hovedavtalen med tanke på representasjon under ulike drøftinger/ forhandlinger, og det et 
eventuelt sekretariat for KOL kan utrette i forhold til et stort og profesjonelt BFO/NOF-
sekretariat. 
For at BFO/NOF skal minske et eventuelt medlemstap ved en sammenslåing tror vi at det er 
helt avgjørende å melde seg ut av de respektive hovedsammenslutningene for en periode. 
Dette er også en naturlig prosess i slike sonderinger. Vi må aldri tape av øye at: 

”Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det "nye" 
forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- 
og samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer!” 

Mye av skepsisen opplever vi egentlig ikke ligger i forholdet mellom NOF og BFO, men at 
det er opphengt i hovedsammenslutningene.  
Hvordan LO og YS blir brukt i dag – både i forhold til å beholde – men også rekruttere 
medlemmer er med på å øke avstandene og fremheve forskjellen mellom de to 
organisasjonene. BFO og NOF er egentlig så like at vi bruker LO og YS for å finne klare 
forskjeller, og spiller på disse. Denne situasjonen er trolig også skapt av sekretariatene, men 
det er på det rene at dette forholdet nok bare er forankret blant deler av medlemsmassen. 
I denne konteksten fremstår derfor det å melde seg midlertidig ut av både LO og YS som et 
godt alternativ. Det vil slik vi ser det helt klart redusere faren for at våre medlemmer velger 
KOL i forbindelse med en eventuell sammenslåing. 
 
Som en videreføring av denne diskusjonen er det naturlig å spørre om det er andre trusler enn 
KOL som kan rokke ved medlemsmassen til en ny sammenslått organisasjon. I det 
perspektivet kan vi ikke se bort ifra at en del medlemmer har en ideologisk tilnærming til sin 
hovedsammenslutning og nettopp derfor er medlem der de er i dag. Det er grunn til å tro at en 
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gruppe medlemmer vil lete etter andre muligheter innenfor dagens hovedsammenslutning. I 
dag finnes det ikke relevante løsninger for disse gruppene. Enten må de derfor opprette nye 
forbund eller så må eksisterende forbund åpne for medlemskap for befal. Å starte et nytt 
forbund vil være krevende og er forholdsvis lite sannsynlig hvis vi får til en god prosess som 
til slutt leder frem til en sammenslåing av BFO og NOF. Mer sannsynlig er det at eksisterende 
forbund skal åpne opp for at befal kan bli medlemmer hos dem. Både Norsk 
Tjenestemannslag (NTL) og Personellforbundet organiserer i dag alle andre grupper ansatte i 
forsvarssektoren. Det er grunn til å tro at disse vil kunne åpne opp for medlemskap for befal 
hvis det ikke lenger finnes egne befalsorganisasjoner i hovedsammenslutningen. De to nevnte 
organisasjonene vil da kunne være redningen for de medlemmene som fokuserer sterkest på 
tilhørighet til en bestemt hovedsammenslutning. I valget mellom å være en helt ny og trolig 
marginal medlemsgruppe i NTL eller Personellforbundet kontra en del av en markant, 
markedsført, stor og ny befalsorganisasjon, er det grunn til å tro at avskallingen blir marginal.  
 
Et annet spørsmål som reises er om vi har medlemsgrupper som vil gå til KOL? 
 
Vi opplever at de som følger KOLs ideologi allerede – i stor grad – er organisert i KOL. På 
krigsskolene tror vi dog at et samlet KAFO og NOFKA vil tiltrekke seg flere potensielle 
KOL-kadetter enn det vi vil oppleve at vil gå den andre veien. Dette med bakgrunn i de sterke 
posisjonene vi opplever at BFO og NOF nå har skaffet seg på skolene, og at vi registrerer at 
kadetter/ yngre befal i stor grad ønsker en sammenslåing BFO/NOF. Her har vi muligheten til 
å kvele noe av rekrutteringsbrønnen til KOL. Rundt 10 prosent av medlemsmassen til KOL er 
kadetter. Videre er omtrent fem prosent av medlemsmassen til et samlet BFO/NOF kadetter i 
henhold til FP-tall. En lignende situasjon finnes ved våre befalsskoler. 
 
Et paradoks kan være at KOLs eksistens – ved en sammenslåing av BFO/NOF – kan være 
positivt. Da får vi en felles «motstander». Det kan gjøre at vi lettere glemmer «gamle fighter» 
innbyrdes, og samler oss om å kjempe mot nye felles mål. I en slik setting gjør KOLs 
eksistens oss mer skjerpet og vi kommer på tå hev, noe som sjeldent er negativt. Over litt tid 
er vi overbevist om at en stor organisasjon vil rekruttere bedre enn et lite KOL vil kunne 
klare. 
Alle svakhetene ved en så liten organisasjon som KOL er allerede synlig i dag, jf de som 
melder seg over til BFO og NOF igjen, som en følge av saker de ikke opplever at KOL har 
kapasitet til å løse. Dette vil bli enda klarere når tre organisasjoner har blitt til to, og den ene 
er svært liten, da blir det et «enten – eller.» 
 
Hvorvidt KOL kommer til å vokse mer eller mindre der de allerede har medlemmer er 
vanskelig å mene noe sikkert om. Men i utgangspunktet er det jo slik at der man har aktive 
tillitsvalgte har man alltid et godt grunnlag for medlemsvekst. Slik er det også i dag, og slik 
vil det være hvis BFO og NOF slår seg sammen. Det som da vil bli viktig å følge opp er våre 
lokalforeninger, og der vi vet at KOL har en viss medlemsmasse. 
 
Avslutningsvis vil vi minne om SWOT-analysen(e) som er gjort i Projectplace. De styrker, 
svakheter, muligheter og trusler som fremkommer der er absolutt relevante med tanke på 
problemstillingen: «Er 5000 + 5000 = 10000 medlemmer?» 
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Konklusjon	  
Ved en sammenslåing av BFO og NOF til en ny stor befalsorganisasjon kan vi risikere at 
medlemmer velger å organisere seg andre steder. Mest nærliggende er en overgang til KOL 
som organiserer samme personellgrupper som oss i dag. Alternativt vil vi kunne se at andre 
forbund i LO og YS åpner opp for nye medlemsgrupper. Dette er realistisk da 
forsvarssektoren har mange medlemmer i LO og YS selv om BFO/NOF melder seg ut.  
 
Det er svært vanskelig å anslå hvor stor endring i medlemsmassen BFO/NOF samlet vil kunne 
få. Imidlertid er det grunn til å tro at jo mindre konfliktfylt en sammenslåingsprosess er, jo 
mer attraktiv vil den nye organisasjonen være. Fokus vil være på markedsføring av styrkene 
og mulighetene heller enn omtale og diskusjon om svakheter og trusler.  
 
Vi har derfor grunn til å tro at medlemsfrafallet vil være svært begrenset såfremt vi får en 
ryddig og fredelig sammenslåingsprosess. På sikt vil et sammenslått BFO/NOF heller ha et 
potensial for vekst utover dagens samlede medlemstall gitt at Forsvaret ikke skjærerer ned på 
antall befal/offiserer. 
 
 
 
Jan Bendheim (NOF)       Jan-Henri Jensen (BFO)
      
 
 
Etter anmodning fra AG om å utdype sin utredning, kom følgende tilbakemelding: 
 
Videre	  utredning	  ang	  5000+5000=10	  000	  ????	  

Det	  er	  svært	  vanskelig	  å	  gi	  et	  godt	  og	  konsistent	  svar	  på	  spørsmålet:	  Hva	  hvis	  ”ny	  	  organisasjon”	  
etableres	  innen	  henholdsvis	  LO,	  YS	  eller	  UNIO?	  	  

Vi	  ønsker	  å	  tilnærme	  oss	  spørsmålet	  gjennom	  en	  ORM	  systematikk,	  fordi	  det	  gir	  oss	  anledning	  til	  å	  
visualisere	  et	  flerdimmensjonalt	  bilde	  av	  våre	  vurderinger.	  Vi	  anser	  at	  fire	  senarier	  kan	  inntreffe	  
uansett	  hvilken	  hovedsammenslutning	  som	  velges.	  Vi	  vil	  vurdere	  sansynligheten	  for	  at	  sanariet	  
inntreffer	  og	  konsekvensen	  av	  at	  det	  eventuelt	  inntreffer	  for	  det	  enkelte	  alternativ.	  Våre	  vurderinger	  
tar	  utgangspunkt	  i	  vår	  intuisjon	  mer	  enn	  noe	  annet.	  For	  å	  styrke	  denne	  intuisjonen	  vil	  vi	  ta	  et	  par	  
forutsetninger,	  som	  gjør	  utgangspunktet	  for	  analysen	  tydeligere.	  Forutsetningene	  tar	  imidlertid	  ikke	  
opp	  i	  seg	  all	  usikkerhet,	  og	  vi	  anser	  at	  det	  er	  mange	  faktorer	  som	  vi	  ikke	  berører	  i	  det	  hele	  tatt,	  som	  
kan	  spille	  inn.	  

Forutsetninger	  

Vi	  forutsetter	  at	  arbeidsgruppen	  har	  kommet	  fram	  til	  at	  èn	  ny	  organisasjon	  tilfredsstiller	  den	  
definerte	  ”endstate”.	  Med	  andre	  ord	  er	  èn	  ny	  organisasjon	  bedre	  enn	  dagens	  BFO	  og	  dagens	  NOF,	  
gitt	  kriteriene	  som	  framgår	  av	  ”endstate”.	  Dette	  gjelder	  uavhengig	  av	  hvilken	  hovedsammenslutning	  
som	  velges.	  

Den	  nye	  organisasjonens	  fortreffelighet	  kommuniseres	  ut	  til	  medlemmene,	  slik	  at	  ingen	  er	  i	  tvil	  om	  
dette.	  Dette	  medfører	  at	  at	  et	  stort	  flertall	  stemmer	  JA	  til	  ny	  organisasjon,	  ved	  en	  uravstemning.	  
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Forutsetningene	  fører	  til	  at	  det	  i	  all	  hovedsak	  er	  ”spesielt	  interesserte”	  som	  ikke	  stilltiende	  og	  
uengasjert	  aksepterer	  etableringene	  av	  en	  ny	  organisasjon.	  

Dersom	  forutsetningene	  ikke	  slår	  til	  er	  det	  umulig	  å	  anslå	  hvilken	  konsekvens	  etablering	  av	  en	  ny	  
organisasjon	  vil	  kunne	  få.	  Det	  er	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  mønsteret	  i	  tabellen	  nedenfor	  opprettholdes,	  men	  
at	  både	  sansynlighet	  og	  konsekvens	  forsterkes.	  

Følgende	  senarier	  antas	  å	  kunne	  oppstå	  

1. Ny	  organisasjon	  etableres	  med	  tilknytning	  til	  gammel	  HS	  
2. Frafall/utmeldinger	  til	  fordel	  for	  NTL	  eller	  Personellforbundet,	  forutsetter	  at	  disse	  åpner	  for	  

nye	  medlemsgrupper	  
3. Frafall/utmeldinger	  til	  fordel	  for	  å	  være	  uorganisert	  
4. Overgang	  til	  KOL	  
5. 	  

Tabellen	  viser	  hva	  vi	  tro	  vil	  være	  sansynlighet	  og	  konsekvens	  for	  de	  forskjellige	  senarier	  gitt	  
tilknytning	  til	  hovedsammenslutning.	  

Senario	   LO	   YS	   UNIO	  

	   S	   K	   S	   K	   S	   K	  

1	   1	   3	   3	   4	   2	   4	  

2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  

3	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

4	   4	   2	   2	   1	   1	   1	  

	  

Sansynlighet	  –	  1	  er	  liten	  sansynlighet,	  10	  er	  stor	  sansynlighet	  

Konsekvens	  –	  1	  er	  liten	  konsekvens,	  10	  er	  stor	  konsekvens	  

Følgende	  resonement	  ligger	  bak	  tallene	  i	  tabellen:	  

LO	  1	  –	  Det	  er	  ikke	  videre	  sansynlig	  at	  BFO-‐medlemmer	  bryter	  ut	  og	  starter	  et	  nytt	  YS-‐forbund.	  
Dersom	  det	  skjer,	  blir	  det	  imidlertid	  en	  del	  personer	  som	  velger	  å	  slutte	  seg	  til.	  Konsekvensen	  blir	  
merkbar.	  

LO	  2	  –	  Gitt	  at	  PEFO	  åpner	  for	  nye	  medlemsgrupper	  er	  det	  en	  viss	  sansynlighet	  for	  at	  noen	  melder	  seg	  
inn	  der.	  Vi	  tror	  imidlertid	  at	  antallet	  blir	  begrenset.	  

LO	  3	  –	  Vi	  tror	  konsekvensen	  av	  at	  noen	  kanskje	  velger	  å	  stå	  som	  uorganisert	  er	  tilnærmet	  lik	  null.	  

LO	  4	  –	  Det	  er	  en	  viss	  sansynlighet	  for	  at	  noen	  av	  dagens	  BFO-‐medlemmer	  velger	  KOL	  isteden	  for	  et	  
nytt	  LO-‐forbund.	  Antallet	  tror	  vi	  imidlertid	  er	  begrenset,	  slik	  at	  konsekvensen	  blir	  liten.	  
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YS	  1	  –	  Det	  er	  en	  sansynlighet	  for	  at	  bindingen	  til	  LO	  er	  så	  sterk	  hos	  noen	  NOF-‐medlemmer	  at	  noen	  vil	  
gjøre	  det	  de	  kan	  for	  å	  etablere	  et	  alternativ	  tilknyttet	  LO.	  Dersom	  det	  skjer	  vil	  det	  bli	  en	  merkbar	  
avskalling,	  blant	  annet	  fordi	  dette	  vil	  være	  sterke	  personligheter	  med	  et	  sterkt	  engasjement	  og	  at	  
man	  må	  ha	  et	  visst	  antall	  medlemmer	  i	  ryggen	  for	  å	  lykkes.	  

YS	  2	  –	  Dersom	  NTL	  åpner	  for	  andre	  grupper	  og	  det	  ikke	  opprettes	  et	  nytt	  LO-‐tilsluttet	  forbund	  er	  det	  
en	  viss	  sansynlighet	  for	  at	  noen	  offiserer	  vil	  søke	  seg	  over	  i	  til	  NTL.	  

YS	  3	  –	  Det	  er	  lite	  sansynlig	  at	  noen	  vil	  melde	  seg	  ut	  og	  stå	  som	  uorganisert.	  

YS	  4	  –	  Det	  er	  en	  viss	  sansynlighet	  for	  at	  noen	  NOF-‐medlemmer	  vil	  foretrekke	  å	  melde	  seg	  inn	  i	  KOL	  
fremfor	  den	  nye	  organisasjonen	  tilsluttet	  YS.	  Antallet	  ansees	  imidlertid	  å	  være	  så	  lite	  at	  
konsekvensen	  er	  liten.	  

UNIO	  1	  –	  Dette	  alternativet	  åpener	  for	  at	  en	  ny	  organisasjon	  kan	  etableres	  både	  i	  YS	  og	  i	  LO.	  Hvis	  vi	  
kan	  anse	  at	  tilknytning	  til	  HS	  er	  følelsesbasert,	  er	  det	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  tilknytning	  til	  UNIO	  er	  mer	  
spiselig	  enn	  en	  tilknytning	  til	  en	  HS	  som	  i	  dag	  kanskje	  ansees	  som	  en	  konkurrent	  eller	  motpart.	  Det	  
vurderes	  at	  risikoen	  er	  størst	  blant	  NOF-‐medlemmer,	  og	  at	  konsekvensen	  kan	  bli	  betydelig	  hvis	  det	  
først	  lykkes	  å	  etablere	  et	  nytt	  forbund.	  Sansynligheten	  for	  at	  dette	  skjer	  ansees	  mindre	  enn	  om	  
tilknytningen	  er	  til	  YS.	  

UNIO	  2	  –	  Da	  tilknytning	  til	  UNIO	  vil	  være	  mer	  følelsesmessig	  akseptabelt	  enn	  alternativene	  ansees	  en	  
mulig	  flukt	  av	  medlemmer	  til	  PEFO	  elelr	  NTL	  å	  være	  liten.	  Konsekvensne	  ansees	  også	  å	  bli	  små.	  

UNIO	  3	  –	  Lite	  sansynelig	  og	  liten	  konsekvens.	  

UNIO	  4	  –	  KOL	  vil	  i	  liten	  grad	  representere	  et	  interessant	  alternativ	  til	  en	  ny	  organisasjon	  i	  UNIO.	  	  	  

Konklusjon:	  

Jo	  sterkere	  det	  nye	  alternativet	  befestes	  som	  bedre	  enn	  dagens	  NOF	  og	  dagens	  BFO,	  jo	  mindre	  blir	  
usikkerheten	  rundt	  medlemsflukt.	  I	  stort	  kan	  vi	  si	  at	  dersom	  endstate	  tilfredsstilles	  er	  det	  relativt	  
liten	  sansynlighet	  for	  at	  medlemstallet	  påvirkes	  i	  særlig	  grad,	  uavhengig	  av	  tilknytning	  til	  
hovedsammenslutning.	  	  

Alt	  i	  alt	  kan	  det	  ut	  fra	  vurderingen	  over	  synes	  som	  om	  det	  ikke	  vil	  spille	  særlig	  stor	  rolle	  for	  frafallet,	  
hvilken	  hovedsammenslutning	  som	  velges.	  Velges	  LO	  er	  det	  noe	  levere	  sansynlighet	  for	  at	  det	  
opprettes	  en	  ny	  organisasjon,	  enn	  om	  YS	  eller	  UNIO	  velges.	  Samtidig	  er	  det	  noe	  større	  større	  
sansynlighet	  for	  flukt	  av	  medlemmer	  til	  KOL	  ved	  en	  tilknytning	  til	  LO	  enn	  ved	  de	  andre.	  
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INNHENTING AV FAKTA OPPLYSNINGER KNYTTET TIL IVERKSATT 
UTREDNING I FORBINDELSE MED FASE II, I PROSJEKT ”SAMMENSLÅING AV 
NOF OG BFO”. 
”BESKRIV HVORDAN ORGANISASJONENE HÅNDTERER JURIDISK STØTTE” 

1 Bakgrunn 
I forbindelse med fremlegging av anbefaling under fase 1 i ”prosjekt sammenslåing av NOF og 
BFO”, ble det pekt på en rekke funksjonsområder, som en anbefalte burde utredes mer i dybden. 
Et av disse funksjonsområdene er; juridisk støtte 

Utforming og innhold i utredninger, må sees i sammenhengen av å gi beslutningstakere et 
bredere og tyngre beslutningsgrunnlag, knytet til ”Endstate”: Et ufravikelig krav må være at en 
sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre 
mulighetene til å påvirke både Forsvars- og Samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre 
vilkårene for våre medlemmer! (Arbeidsgruppens beskrivelse av ”Endstate”) 

2 Beskrivelse av hvordan organisasjonene håndterer juridisk støtte 
2.1 Målsetting  
Denne utredningen har som målsetting (via kjerne fokus) å beskrive hvordan NOF og BFO 
håndterer behov for juridisk støtte. Dette sett i forhold til behov opp mot følgende parameter;  

• medlemmet og ledelsen (sekretariatet) i forbundet  

• forbund og hovedsammenslutning/hovedorganisasjon* 

*Anser det ikke som vesentlig å beskrive og/eller skille mellom støtte eller organisering, sett i 
forhold om en får dette fra hovedsammenslutning (YS-Stat eller LO-Stat), eller 
hovedorganisasjon (YS eller LO). 

2.2 Klargjøring og avgrensning 
Hva den enkelte legger i juridisk støtte, kan variere, men kan blant annet omfatte: 
 

A) Advokatbistand (rettshjelp) knyttet til tvist i egenskap av privatperson 
 
B) Advokatbistand knyttet til tvist i egenskap av tjenestemann (knyttet opp til enkelt 
medlemmets tilsettings – og/eller tjenesteforhold) 
 
C) Juridisk støtte/rådgivning til forbundet (leder med sekretariat), knyttet til 
tariffrevisjoner/øvrige forhandlinger, og kollektive tvistesaker.  
Herunder skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte. 
 

bwoll
Tekstboks
Vedlegg Q
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Denne utredningen vil ikke belyse og/eller beskrive forhold knyttet til: 
A) Advokatbistand knyttet til privat rettslige forhold 

 
Eventuelt behov for å belyse aspekter knyttet til privat rettslige forhold, anbefales beskrevet i 
forbindelse med utredning av funksjonsområde; Forsikringer. 

Dette sett opp mot at denne type advokatbistand (rettshjelp) primært er knyttet til 
forsikringspakkene (del av innbo forsikringen, eller kan også kjøpes som egen (utvidet) 
forsikring)) de to tjenestemannsorganisasjonene tilbyr, og/eller via hovedorganisasjon (BFO ift 
bruk av YS medlemsfordeler) 

Herunder hva og hvordan de respektive forbundene forvalter behov for privatrettslig rettshjelp, 
knyttet til sine gratis elevforsikringer (hvor begge forbund selv dekker policy kostnadene) 

2.2.1 Forsvaret/arbeidsgivers ”forsikringer” 
Ved mottak av en del henvendelser fra medlemmer, medfører gjennomgang av saken at 
tjenestemannsorganisasjonen(e) vurderer det dit hen at medlemmet kan ha krav på erstatning etter 
yrkesskadeforsikringsloven, bilansvarsloven, skadeerstatningsloven, Hovedtariffavtalen i staten, 
eventuelt etter andre ansvarsgrunnlag.  
I dette ligger at kostnader knyttet til juridisk bistand, kan kreves dekket som en del av et 
erstatningsoppgjør.  

Hvordan en forvalter denne type saker beskrives ikke ytterligere, ut over at begge tjenestemanns-
organisasjonene bistår medlemmer etter behov, hvis ikke arbeidsgiver støtter ”godt nok”.  

2.3 Beskrivelse av hvordan BFO håndterer juridisk støtte 
B) Advokatbistand knyttet til tvist i egenskap av tjenestemann (knyttet opp til enkelt 
medlemmets tilsettings – og/eller tjenesteforhold). 
 
BFO har ikke jurist tilsatt i sitt forbudssekretariat, men har avtaler om kjøp av juridisk ekspertise, 
innen både arbeidsrettslig- og privatrettslige områder.  
Dvs. ved mottak av saker hvor enkelt medlemmer ber om juridisk bistand og/eller saksbehandler 
i sekretariatet anser at slik støtte er nødvendig, så avklares behovet (hjemmel) av leder eller 
nestleder i BFO. 
I dette ligger at en via dialog opp mot medlemmet avklarer om det ønskes en spesifikk advokat, 
eller om BFO sine juridiske ”samarbeidspartnere” skal nyttes. 
Hvis behovet for juridisk bistand omfatter flere like saker eller en gruppe, vil som norm BFO 
sine juridiske samarbeidspartnere benyttes.  
Støtte kan innvilget helt eller delvis, herunder at støtte innvilges opp til et øvre beløp. 
 
BFO gir som norm økonomisk støtte til å innleie juridisk kompetanse; når et medlem gjennom 
utøvelse av tjenestehandling er anmeldt eller kommet under etterforskning, mistenkt for I 
spesielle tilfeller kan også støtte komme til anvendelse, selv om årsaken ikke er knyttet til en 
tjenestehandling (men må da som norm må forholdet være relatert til utøvet tjeneste, eller 
medlemmets yrkesrolle). 
 
I tvister hvor BFO dekker saksomkostninger for medlemmet, og hvor rettsavgjørelser medfører 
at motpart blir dømt til å betale ”BFO” sine omkostninger, går således disse pengene tilbake til 
BFO. 
Antakelse: Ved et eventuelt brudd mellom BFO og YS, vil dette i liten grad påvirke 
enkeltmedlemmers opplevelse av kvaliteten på mottatt juridisk støtte, sett opp mot at BFO i all 
hovedsak eksternt (utenfor YS systemet) kjøper dette kompetansen av samarbeidspartnere. 
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C) Juridisk støtte/rådgivning til forbundet, knyttet til tariffrevisjoner/øvrige forhandlinger, og 
kollektive tvistesaker. Herunder skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte. 
YS har i sitt sekretariat tilsatt jurist, som primært støtter (rådgiver) YS ledelsen, opp mot 
tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger.  

En rekke av forbundene tilknyttet YS, har jurister tilknyttet sin forbudssekretariat (Eks. PARAT 
har 7 advokater og 1 advokatfullmektig, Yrkestrafikkforbundet har 2 advokater og 1 
advokatsekretær).  

Når YS som hovedorganisasjon og/eller hovedsammenslutning YS-S har behov (mer ressurser) 
for juridisk kompetanse, spiller en på resurssene som foreligger i de respektive forbuds 
sekretariat. Ved behov ut over beskrevne resurser, benytter YS (YS-S) i prinsipp samme 
fremgangsmåte som BFO, dvs. de har avtaler om kjøp av juridisk ekspertise innen både 
arbeidsrettslig- og privatrettslige områder.  
Det er YS sekretariatets samlede kompetanse, som i all hovedsak ivaretar og sikrer 
medlemmenes behov, sett opp mot ivaretakelse av tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger 
og lignende. 
Herunder også kompetanseoverføring (skolering) til nye sentrale tillitsvalgte. 

Antakelse: Ved et eventuelt brudd mellom BFO og YS vil dette i moderat grad påvirke BFO 
sekretariatets evne (kompetanse) til å ivareta medlemmenes og sekretariatets behov. Da BFO 
som norm, allerede nå håndterer mange av behovene knyttet opp tariffrevisjoner og 
hovedavtaleforhandlinger og lignende, via sine forhandlingsledere. På sikt vil imidlertid 
kompetansen forvitre, hvis en ikke går inn i/blir stående i en hovedorganisasjon.  

Oppsummering: Innen hovedorganisasjonen YS er det en rekke tilsatte med juridisk kompetanse 
(advokater), men ressursene forefinnes primært i de respektive forbunds sekretariater. YS/YS-S 
er således avhengig av at forbundene, ved behov stiller sine resurser til disposisjon, eller at en 
kjøper inn ekstern juridisk kompetanse.    

BFOs behov innenfor kollektive arbeidsrett under tariffoppgjør og hovedforhandlinger ivaretas 
via YS sine organer, mens enkeltsaker og forbundsspesifikke saker ivaretas via fagpersoner i 
sekretariatet (forhandlingsleder). Herunder at en ved behov går til innkjøp av juridiske tjenester 
fra samarbeidspartnere. 

2.4 Beskrivelse av hvordan NOF håndterer juridisk støtte 
B) Advokatbistand knyttet til tvist i egenskap av tjenestemann (knyttet opp til enkelt 
medlemmets tilsettings – og/eller tjenesteforhold) 
 
NOF har ikke jurist tilsatt i sitt forbudssekretariat, men har direkte kontakt opp mot juridisk 
avdeling i Landsorganisasjonen (LO). LO sin juridiske avdeling består av mer en 35 stk 
advokatstillinger. LO/enkelt forbund har også regionale avtaler, med eksterne enkelt advokater. 
Avtaleadvokatene bistår LO medlemmer, etter avtale med de respektive forbundene (kjøper 
tjenesten). 
Juridisk avdeling har som hovedoppgave å være prosesskontor for LOs ledelse og de respektive 
forbundene, herunder drive opplæring av sentrale tillitsvalgte.  
Som norm behandles alle yrkesskade saker av juridisk avdeling. 
 
NOF gir som norm støtte til juridisk kompetanse; når et medlem gjennom utøvelse av 
tjenestehandling er anmeldt eller kommet under etterforskning, mistenkt for straffbart forhold 
eller det blir reist disiplinærsak og behovet for juridisk bistand er til stede. 
I spesielle tilfeller kan også støtte komme til anvendelse, selv om årsaken ikke er knyttet til en 
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tjenestehandling (men må da som norm må forholdet være relatert til utøvet tjeneste, eller 
medlemmets yrkesrolle). 
 
I tvister hvor LO dekker saksomkostninger for medlemmet, uavhengig av forbundstilhørighet og 
hvor rettsavgjørelser medfører at motpart blir dømt til å betale ”LO” sine omkostninger, går 
således disse pengene tilbake til LO sentralt 
Antakelse: Ved et eventuelt brudd mellom NOF og LO, vil dette i stor grad påvirke 
enkeltmedlemmers opplevelse av kvaliteten på mottatt juridisk støtte, sett opp mot at NOF i all 
hovedsak henter slik støtte via juridisk avdeling i LO. 
 
C) Juridisk støtte/rådgivning til forbundet, knyttet til tariffrevisjoner/øvrige forhandlinger, og 
kollektive tvistesaker. Herunder skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte. 
LO har som nevnt en stor juridisk avdeling (mer en 35 advokater) tilknyttet sitt sekretariat, som 
støtter både LO ledelsen og de enkelte forbund, herunder opp mot tariffrevisjoner og 
hovedavtaleforhandlinger.  

Videre er det slik at en rekke av forbundene tilknyttet LO, har jurister tilknyttet sin 
forbudssekretariat (Eks. Fellesforbundet har 6 advokater og 2 advokatassistenter, Fagforbundet 
har 7 advokater og 2 advokatassistenter).  

LO som hovedorganisasjon og/eller hovedsammenslutning LO-Stat rår over betydelige juridiske 
ressurser, hvor disse kjennetegnes av høy kompetanse både innen arbeidsrettslig- og 
privatrettslige områder. 
Herunder også sett opp mot ”evne og vilje” til kompetanseoverføring (skolering) til nye sentrale 
tillitsvalgte. 

Antakelse: Ved et eventuelt brudd mellom NOF og LO vil dette i høyt grad påvirke NOF 
sekretariatets evne (kompetanse) til å ivareta medlemmenes og sekretariatets behov, sett opp mot 
tariffrevisjoner/øvrige forhandlinger, da NOF pr i dag i stor grad støtter seg på kompetanse som 
hentes fra LO sekretariatet eller øvrige organer i LO.  

Oppsummering: Innen hovedorganisasjonen LO forefinnes både en egen juridisk seksjon, samt 
at en rekke tilsluttede forbund har tilsatte med juridisk kompetanse.    
NOFs behov innenfor kollektive arbeidsrett under tariffoppgjør og hovedforhandlinger, 
forbudsspesifikke saker og enkeltsaker ivaretas primært via juridisk avdeling i LO. 
En kan også innhente støtte fra øvrige forbund, og ved særskilt behov ved innkjøp av juridiske 
tjenester. 

3 Øvrige opplysninger 
I henhold til opplysninger fra Norges Juristforening, var det 19 080 med juridisk embetseksamen 
/Tilsvarende, i Norge pr 30. juni 2007.  

Det fremkommer ikke hvor mange av de 19 080 som er praktiserende, men 17 200 (2008 tall) av 
disse er medlemmer i fagforeningen Norges Juristforbund, som er medlem av 
hovedorganisasjonen Akademikerne. 

Juristforbundet er Akademikernes største forbund i sektor Stat, med ca 6 200 medlemmer. 

   

Jo Arne Bråten 
Medlem av arbeidsgruppen i prosjekt 
sammenslåing av NOF og BFO 
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Forsikringer, muligheter og begrensninger i forbindelse med sammenslåing 

1 Innledning 
Gruppen som består av Odd Arild Karlsen/BFO og Trond Viggo Opdal/NOF skal beskrive 
dagens forsikringsordninger og komme med en vurdering på om forsikringsordningene kan 
påvirke en eventuell sammenslåing på positiv eller negativ måte eller om de i ytterste 
konsekvens vil kunne være en stopper for sammenslåingen. 

2 Drøfting 
Vi skal her kort redegjøre for fakta rundt forsikringsordningene. 

2.1 BFO 
Har valgt å dele BFO sine forsikringer i tre grupper. 

• Private skadeforsikringer 

• BFO pakken med ektefelleforsikring 

• Særlige forsikringer 
Skal først beskrive den enkelte gruppe og vurdere om det er behov for videre analyse. 

2.1.1 Private skadeforsikringer 
Alle private skadeforsikringer innen reise og eiendeler for øvrig som medlemmer av BFO har er 
linket opp i at de får rabatter som følge av sitt medlemskap. Alle disse forsikringene vil 
enkeltpersoner som er medlem av FP kunne få samme vilkår på. Den største forskjellen er at 
BFO får noe tilbake på det volumet som er via If forsikring ut fra skadeprosent på 
medlemsmassen. 

BFO ønsker at medlemmer skal bruke If da dette gir penger tilbake men for øvrig står 
medlemmene fritt til å velge selskap selv. 

Disse forsikringene er for BFO ikke relevant å vurdere i forhold til en sammenslåing og vil av 
den grunn ikke bli vurdert ytterligere. 

2.1.2 BFO pakken med ektefelle forsikring 
Dette er BFO sin forsikringspakke som tilbys alle medlemmer samtidig som den er frivillig. Det 
er en meget god forsikring for medlemmet og familien og dekker: 

1. Livsforsikring for medlemmet, egen ektefelle forsikring som dekker dette for ektefellen. 
2. Uføre for medlemmet, egen ektefelle forsikring som dekker dette for ektefellen 

3. Kritisk sykdom for medlem samt barn.  
4. Ulykkesdel som dekker hele familien 
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5. Knyttet til ulykke er det en egen dekning for behandlingsutgifter for hele familien 
6. Til slutt er det en del som går på ID-tyveri som gjelder hele familien. 

BFO pakken og ektefelle forsikringene er under reforhandling i disse dager.  
Forsikringene er viktige for medlemmene og er bundet opp til medlemskap i BFO, tilsvarende 
forsikringer kan ikke skaffes som enkeltpersoner til denne prisen. 

2.1.3 Særlige forsikringer 
Elevforsikring er en spesiallaget forsikring som BFO har laget og tilbyr vederlagtfritt til sine 
medlemmer som er på befal, fag og krigs –skoler. Disse gjelder også kadetter på sivile skoler 
samt GBU i pliktåret. Denne forsikringen eies av BFO og er ikke tilgjengelig for andre enn 
medlemmer. 

Loss of lisence er en ny forsikring som er eksklusiv for BFO sine seilende medlemmer. 

Containerforsikring som er en gratis forsikring som BFO sine medlemmer om bord på militære 
fartøy samt i internasjonal tjeneste får. Vilkår er tilsvarende innboforsikring men med visse 
unntak. Medlemmet må selv tegne denne gjennom FP 

Kollektiv hjem er en innboforsikring for alle medlemmer som det er reservasjonsrett mot. Denne 
ville naturlig ligge under private skadeforsikringer men plasseres her da du får den automatisk 
hvis du ikke reserverer deg. 

Disse forsikringene er knyttet opp mot medlemskap i BFO men har ikke andre knytninger for 
øvrig. 

2.1.4 Utfordringer ved forsikringene 
Det er ingen bindinger mot hovedsammenslutning eller hovedorganisasjon for noen av BFO sine 
forsikringer. 

BFO bruker aktivt hvordan medlemmene er selektert og følges opp i forhold til fysiske og 
sikkerhetsmessig skikkethet når forsikringene reforhandles det vil således kun være positivt for 
innhold og pris at en eventuell kundegruppe blir større. 

2.1.5 YS forsikringer 
BFO medlemmer kan som medlem i YS få rabatter på private skadeforsikringer samt at de kan 
være en del av kollektive forsikringer på frivillig basis. 

Disse mulighetene vil falle bort hvis BFO går ut av YS men er av innretning og volum noe BFO 
ikke bør tillegge mye vekt i en eventuell sammenslåingsprosess. 

2.2 NOF 

2.2.1 Generelt 
NOF og forsikringsselskapet har siden 1994 hatt en egen forsikringskomitee. 
Forsikringskomiteen møter normalt 3 ganger i året, evt oftere ved behov. Dette betyr bla at NOF 
kan bistå sine medlemmer gjennom å kunne ta opp saker direkte med selskapet. 

De lave prisene og de høye ytelsene på LOfavør produktene er noe NOF bare får grunnet sitt LO 
medlemsskap. Da dette er en avtale er fremforhandlet av LO, og som tilbys grunnet at det er 
mange på kollektivordningene. Dersom NOF skulle stå utenfor disse ordningene, er det svært 
sannsynlig at prisene vil øke betydelig. 
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2.2.2 Kollektive forsikringer 
NOF er medeier i de kollektive ordningene, noe som betyr stor påvirkning ift bla innhold. Et 
viktig poeng med kollektive ordninger, er alle de som ikke har vært opptatt av/hatt innsikt i er 
ivaretatt når uhellet først er ute. Det mange som har kunnet prise seg lykkelig over kollektive 
ordninger.  

NOF har følgende kollektive forsikringer: 

• LOfavør Grunnforsikring 

• LOfavør Reiseforsikring med toppdekning 

• LOfavør Kollektiv hjemforsikring 

2.2.3 Gruppeforsikring 
NOF har en gruppeforsikring som består av følgende elementer: 

• Dødsfallsdekning 

• Uføredekning – arbeidsuførhet 

• Ulykkesforsikring 

• Behandlingsutgifter etter ulykkesskade 

• Kritisk sykdom 

2.2.4 Elevforsikring 
NOF har en gratis elevforsikring som dekker: 

• Fullverdig innboforsikring 

• Tap av militære effekter (TS-forsikring) 

• Reisegods på permisjonsreiser 

• Ulykkesforsikring i fritid 

2.2.5 Loss of Licence 
NOF har en ”Loss of Licence” forsikring som ble etablert høsten 2011. Ordningen forsikrer 
personell som er avhengig av et helsesertifikat (FMI A1, A2 eller A3) for å kunne arbeide. 
Dekker følgende grupper: 

• Fartøypersonell 

• Marine og spesialjegere 

• Flyvende personell 

2.2.6 Sykeforsikring ved sjøtjeneste 
Fra oktober 2011, fikk NOF på plass en forsikring som dekker evt bortfall av aktivitetsbaserte 
tillegg ved sjøtjeneste knyttet til sykdom. Avtalen krever en sykemelding på mer enn 16 dager 
for å kunne gi utbetaling. En kan velge mellom Basis, Medium eller Høy dekning. 

2.2.7 Vertikal Helseassistanse AS 
NOF har tegnet en avtale Vertikal. Denne avtalen garanterer deg behandling innenfor avtalt tid. 
Slik unngår medlemmet å stå lenge i kø for operasjon eller behandling. Inneholder i grovt: 

• Garantert spesialistvurdering innen 10 dager 

• Garantert behandling/operasjon innen 20 dager 
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• Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandlingsløpet 

• Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet 

• Second opinion tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt 

• Eget pasientombud garanterer deg dine pasientrettigheter 

• Fysioterapi/kiropraktorbehandling etter henvisning fra spesialist. 

2.2.8 Andre forsikringer gjennom FP 
Gjennom Forsvarets Personellservice har NOF medlemmene også tilgang til andre forsikringer, 
dette gjelder bla bilforsikring.  

2.3 Fremtidige forsikringer 
Hvis BFO og NOF skulle velge å slå seg sammen til en ny organisasjon bør de ha et forhold til 
hvor mange og hvilke typer forsikring de skal tilby medlemmet. Det er av avgjørende betydning 
at medlemmet føler at det som tilbys av en ny organisasjon kan tilfredsstille de behov 
medlemmet har.  

Energien bør legges på kollektive og særlige forsikringer der gruppen av medlemmer kan få stor 
nytte både av innhild og pris. Det bør ikke brukes nye energi på private skadeforsikringer der du 
kan oppnå samme vilkår og pris som eksempel FP eller NAF. 

Det vil måtte være en kost nytte vurdering i forhold til om den nye foreningen skal bruke 
ressurser på dette selv eller leie denne kompetansen av andre. 

3 Konklusjon 
Det er ingenting ved BFO sine forsikringer som vil få negative konsekvenser for organisasjon 
eller enkeltmedlemmet ved en eventuell sammenslåing. Eneste konsekvens vil være at det er en 
større gruppe å forhandle for som vil kunne gi bedre og/eller billigere forsikring 

NOF har et direkte eierskap i de kollektive ordningene gjennom LOfavør, dette eierskapet har 
NOF kun gjennom sitt LO medlemskap. Gunstig innhold og lav pris påvirkes gjennom at det er 
mange i LO familien som har ordningene. 

Denne gjennomgangen omtaler bare BFO og NOF sine forsikringsordninger på et overordnet 
nivå. Det vil være helt nødvendig å gå mer i dybden på innholdet og ytelsene samt pris i de 
forskjellige ordningene, før en kan konkludere på hvordan en evt sammenslåing påvirker 
forsikringsordningene. 

   

Odd Arild Karlsen/BFO 
Trond Viggo Opdal/NOF 

  
 



ARBEIDSDOKUMENT	  

Utarbeidet	  av	  arbeidsgruppe	  (AG)	  fase	  1	  i	  ”Prosjekt	  sammenslåing	  NOF	  og	  BFO”,	  uke	  18	  2011.	  
Saksbehandler	  Jo	  Arne	  Bråten.	  

1. Bakgrunn og hensikt 
I	  forbindelse	  med	  arbeidet	  i	  prosjekt	  sammenslåing	  fase	  1	  (leveranse	  10,	  mai	  2011),	  er	  det	  
avdekt/enighet	  om	  at	  spørsmålet	  hovedsammenslutning*,	  vil	  være	  et	  av	  områdene	  som	  må	  utredes	  i	  
mer	  detalj.	  	  

Dette	  dokumentet	  m	  vedlegg	  (se	  pkt.	  1.1),	  herunder	  også	  henvisninger	  til	  andre	  dokument	  som	  er	  
lagret	  i	  samme	  ”katalog”,	  har	  som	  primær	  hensikt	  å	  klargjøre	  de	  store	  linjene,	  gi	  enkelte	  fakta	  
opplysninger	  og	  lignende,	  slik	  at	  en	  i	  fase	  II	  lettere	  kan	  bli	  enige	  om	  hvilke	  kriterier	  en	  skal	  måle	  
merverdi	  opp	  mot.	  
Dette	  sett	  opp	  mot	  at	  AG	  i	  fase	  I,	  ser	  for	  seg	  følgende	  mulige	  modeller	  (ikke	  rangert):	  

• nytt	  felles	  forbund	  melder	  seg	  inn	  i	  UNIO	  

• nytt	  felles	  forbund	  melder	  seg	  inn	  i	  Akademikerne	  

• nytt	  felles	  forbund	  melder	  seg	  inn	  i	  LO	  

• nytt	  felles	  forbund	  melder	  seg	  inn	  i	  YS	  

• velger	  å	  stå	  utenom	  hovedsammenslutning,	  er	  frittstående	  (”ørkenvandring”)	  

• ser	  på	  mulighet	  til	  å	  danne	  en	  ny	  hovedsammenslutning	  (”de	  uniformerte	  gruppene	  i	  
staten”)	  

• forbundene	  opprettholder	  dagens	  knytning	  til	  hovedsammenslutning,	  men	  danner	  
felles	  forhandlingsutvalg	  (Jf	  historikk	  ift	  ”dannelsen”	  av	  BFO)	  	  	  

1.1	  Struktur	  og	  henvisninger	  
Valg	  av	  kriterier	  som	  skal	  legges	  til	  grunn	  ved	  vurdering	  av	  merverdi	  opp	  mot	  valg	  av	  
hovedsammenslutning,	  er	  naturlig	  nok	  ”følsomt”.	  Dette	  sett	  ut	  fra	  NOF/BFO	  sine	  preferanser,	  at	  en	  
ikke	  vekter	  forhold	  likt,	  den	  enkelte	  som	  evaluerer	  sine	  egne	  behov	  og	  det	  faktum	  at	  mangt	  i	  liten	  
grad	  kan	  objektivt	  dokumenteres.	  	  

For	  at	  en	  prosess	  skal	  kunne	  gjennomføres	  mest	  mulig	  objektiv,	  og	  mindre	  følelsesstyrt,	  mener	  jeg	  
det	  er	  viktig	  at	  alle	  i	  størst	  mulig	  grad	  blir	  enige	  om	  et	  sett	  objektive	  fakta.	  
I	  tilknytning	  til	  dette	  notatet	  er	  det	  således	  tilhørende	  fem	  stk	  kataloger	  (kalt	  UNIO,	  Akademikerne,	  
LO,	  YS	  og	  Felles	  alle	  hovedsammenslutninger),	  hvor	  mer	  omfattende	  bakgrunns	  info	  er	  lagret.	  Dette	  
er	  f.	  eks	  organisasjonenes	  vedtekter,	  årsrapporter	  og	  lignende.	  
I	  felles	  katalogen	  ligger	  en	  del	  dokumenter/rapporter)	  som	  beskriver	  arbeidslivets	  organisasjoner,	  
utviklingstrekk	  med	  mer.	  
Her	  må	  det	  legges	  til	  at	  samtlige	  rapporter	  er	  utarbeidet	  av	  FAFO	  ,	  som	  er	  en	  del	  av	  LO	  systemet,	  
men	  også	  rapport	  fra	  YS	  sitt	  arbeidslivsbarometer.	  	  

bwoll
Tekstboks
Vedlegg S



For	  å	  oppnå	  en	  felles	  kunnskapsplattform,	  som	  skal	  danne	  forståelsen	  av	  hva	  som	  er	  ”fakta”,	  er	  det	  
viktig	  at	  en	  i	  fase	  II	  blir	  enige	  om	  hvilke	  dokumenter	  som	  skal	  danne	  grunnlaget/plattform,	  og	  derfor	  
skal	  	  ”lagres”.	  	  	  
	  

2 De store linjer i forhold til hvordan og hvem som er 
organisert i Norge 
2.	  1	  Tall	  henvisninger	  
I	  dokumentet	  fremkommer	  en	  rekke	  tall	  henvisninger,	  både	  knyttet	  til	  prosent	  og	  størrelse.	  Må	  
påpeke	  at	  disse	  er	  hentet	  fra	  en	  rekke	  kilder,	  og	  varierer	  fra	  år	  til	  år,	  og	  må	  derfor	  IKKE	  leses	  som	  
absolutte	  sannheter	  (men	  gir	  en	  ”pekepinn”).	  

2.2	  Arbeidslivet	  i	  Norge	  –	  noen	  kjennetegn	  
I 2009 var 50 % av lønnstakerne medlem av en fagorganisasjon, mot 53 % i 2000.  
LO-forbundene organiserte i 2009 26,6 % av alle lønnstakerne i Norge, som er noe over 
halvparten av alle organiserte lønnstakere. 
UNIO er nest størst av hovedorganisasjonene, og organiserer rett i underkant av 10 % av 
lønnstakerne 

Kun 4 % av de organiserte lønnstakerne er tilknyttet i frittstående forbund, og andelen har gått 
ned de siste ti årene. 

Drøyt 10 % av alle sysselsatte er i statsforvaltningen, hvorav kvinner utgjør 59 % av de 
sysselsatte i statlig forvaltning. 
I 2009 var Forsvaret med 23 200 brukte ÅV størst i staten, etterfulgt av Oslo universitetssyke 
hus med 16 200 og politietaten m høyere påtalemyndighet med snaut 13 300 ÅV.  

I offentlig sektor er 80 % av lønnstakerne organiserte, mens tilsvarende tall er kun 37 % i 
privat sektor (2008 tall).  
Arbeidsgiverne vil i alle virksomheter i det offentlige være organiserte, via 
arbeidsgiverfunksjoner eller rene arbeidsgiverorganisasjoner. I dette ligger at alle lønnstakere 
i offentlig sektor er dekt i en tariffavtale. 

Undersøkelser viser at i offentlig sektor er organisasjonene tilnærmet tilstede på en hver 
arbeidsplass. Ca 12 % av lønnstakerne har en form for tillitsverv i sin fagforening/forbund, at 
like mange kvinner som menn er tillitsvalgte, og at det er ingen store forskjeller mellom 
hovedorganisasjonene. 

Kvinner (2008 tall) 
I YS, UNIO og LO er det kvinneflertall, men mest markant i UNIO. 
I Akademikerne (og NITO) er det klar overvekt av menn. 

Utdanningsnivå (2008 tall) 
I LO og YS har ikke hovedtyngden av medlemmene høyere utdanning, dvs. i LO har ca 16 % 
høgskole eller universitetsnivå (opp til 4 år), mens andelen i YS er ca. 25 %.  



Hovedtyngden i UNIO og Akademikerne har høgskole eller universitetsutdanning (da 
minimum dagens Bachelor) 

2.3 Generelt om hovedsammenslutninger 
En hovedsammenslutning (også kalt «hovedorganisasjon») er i arbeidslivet en 
sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og 
faglige syn og verdier. Kjennetegnet på en hovedsammenslutning er at den er en 
sammenslutning av flere slike fagforbund eller landsforeninger 

I Norge har vi fire hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden:  

• Landsorganisasjonen i Norge (LO)  
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)  
• Unio  
• Akademikerne 

Tjenestetvistloven, som gjelder i statssektoren, stiller disse kravene (forenklet) til en 
hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. Den må ha minst fem medlemsorganisasjoner 
og representere minst 20 000 medlemmer, eller ha minst tre medlemsorganisasjoner med 
til sammen 40 000 medlemmer. 

2.4 Landsorganisasjonen 
Landsorganisasjonen (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere. 
Sammenslutningen består av 21 fagforbund med til sammen 865 392 medlemmer (hvorav 
ca 600 000 er yrkesaktive ((dvs. 71 % av medlemmene)), som utgjør ca 26 % av alle 
lønnstakere i Norge) 

Formelt er LO en tverrpolitisk organisasjon med medlemmer som støtter alle politiske 
partier i Norge. Historisk er imidlertid LO preget av en sosialistisk tanketradisjon og det 
politiske programmet kan sies å være basert på en blanding av tradisjonelle sosialistiske 
verdier, kombinert med mer moderne sosialdemokratiske tanker  
Det tette samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er i følge de to organisasjonene selv 
et samarbeid mellom selvstendige organisasjoner med sammenfallende interesser. 
LO og Arbeiderpartiet har fortsatt tette bånd, eksempelvis vedtar tradisjonelt LOs 
kongress valgkampstøtte til Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet velger også tradisjonelt LOs 
topptillitsvalgte inn i sitt sentralstyre.  
Forholdet kan sies å ha myknet noe i de senere årene, i det LO også støtter andre 
organisasjoner med sammenfallende interesser, blant annet har Sosialistisk Venstreparti 
og Senterpartiet mottatt støtte fra enten LO eller LOs forbund. Flere tillitsvalgte i LO har 
også stilt til valg i andre politiske partier. 

Forbund 
Arbeiderbevegelsens Presseforbund (848 medlemmer**)  
EL & IT Forbundet (37 473 medlemmer*)  
Fagforbundet (310 435 medlemmer*)  
Fellesforbundet (155 930 medlemmer*)  
Fellesorganisasjonen (24 579 medlemmer*)  



Forbundet for Ledelse og Teknikk (18 371 medlemmer**)  
Handel og Kontor i Norge (64 208 medlemmer*)  
Industri Energi (53 833 medlemmer*)  
Musikernes fellesorganisasjon (6 927 medlemmer**)  
Norges Offisersforbund (6 518 medlemmer**)  
Norsk Arbeidsmandsforbund (31 253 medlemmer*)  
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (3 188 medlemmer**)  
Norsk Jernbaneforbund (13 294 medlemmer**)  
Norsk Lokomotivmannsforbund (2 175 medlemmer**)  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (30 322 medlemmer*)  
Postkom (21 265 medlemmer*)  
Norsk Sjømannsforbund (10 459 medlemmer**)  
Norsk Tjenestemannslag (48 013 medlemmer*)  
Norsk Transportarbeiderforbund (19 915 medlemmer**)  
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (559 medlemmer**)  
Skolenes Landsforbund (5 317 medlemmer**)  

(*=medlemstall per 31. desember 2009 **=medlemstall per 31. desember 2008). 
NB alle tall er inklusive ”ikke lenger” yrkesaktive. 

Oversikt over organisasjoner eller virksomheter med tilknytning til LO, eller hvor LO har 
helt eller delvis eierinteresser. (oversikt per. oktober 2006) 
A-pressen  
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening  
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker  
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek  
Arbeidernes Opplysningsforbund  
Arbeidernes Edruskapsforbund  
Bømlo Folkehøgskule  
Fafo  
Folkeferie  
Folkets Hus Landsforbund  
Framfylkingen  
Stiftelsen Fri Fagbevegelse - LO Media  
Humanistiske sosialdemokrater  
Kristne Arbeidere  
Norsk Folkehjelp  
Norsk Industriarbeidermuseum  
Radio Riks  
SpareBank 1 Gruppen  
Sørmarka  
Tiden Norsk Forlag  

LO-Stat 

LO Stat har tilslutning fra 18 av LOs forbund. Medlemstallet er omlag 100 000 
yrkesaktive fordelt på ca. 58 000 i Spekter og 41 000 i staten. 

 
NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND 
NORGES OFFISERSFORBUND  



NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND  
NORSK JERNBANEFORBUND  
NORSK TJENESTEMANNSLAG  
NORSK POST- OG KOMM.FORBUND 
FELLESORGANISASJONEN FO  
MUSIKERNES FELLESORGANISASJON  
FAGFORBUNDET  
EL&IT FORBUNDET  
NORSK TRANSPORTARB.FORBUND  
FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK  
SKOLENES LANDSFORBUND  
NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND  
HANDEL OG KONTOR  
FELLESFORBUNDET FF  
INDUSTRI & ENERGI  

2.5 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en norsk, partipolitisk uavhengig 
hovedorganisasjon for arbeidstakere. Består av 22 forskjellige forbund med ca. 218 000 
(hvorav 73 % er yrkesaktive) er medlemmer. Medlemmene dekker alle sektorer i 
arbeidslivet. 

Visjon 
YS har som visjon å «forene fellesskapets styrke og Enkeltmenneskets behov». 
 
YS verdier 
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. 
Derfor finner YS løsninger og allianser som sammenfaller med organisasjonens interesser. 
YS utgjør en forpliktende solidarisk ramme for de veivalg og beslutninger de enkelte 
medlemsforbund tar, basert på gjensidig respekt og samarbeid. 
YS bygger sitt arbeid på demokratiske prinsipper, respekt for faglige rettigheter, inngåtte 
avtaler og godt samarbeid mellom arbeidslivets parter 
	  
Medlemsforbund  
AVYO  
Befalets fellesorganisasjon  
Bibliotekarforbundet  
Det norske maskinistforbund  
Farmasiforbundet  
Finansforbundet  
Delta (tidl. KFO)  
Lærernes Yrkesforbund (LY)  
Negotia  
Norges banks funksjonærforbund (NBFF)  
Norsk lensmanns- og politilederlag  
Norske Meierifolks Landsforening (NML)  
Norsk Radiografforbund  
Norsk Skolelederforbund  



Norsk Tollerforbund  
Parat  
Personellforbundet  
SAFE  
Skatteetatens Landsforening (SkL)  
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)  
Statstjenestemannsforbundet (STAFO)  
Yrkestrafikkforbundet  

YS-Stat har medlemmer fra følgende forbund, og utgjør ca 26 100 medlemmer 

AVYO - Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon  
Befalets Fellesorganisasjon 
Bibliotekarforbundet 
Delta 
Det norske maskinistforbund 
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) 
Lærernes Yrkesforbund 
Norges Politilederlag (NPL) 
Norsk Skolelederforbund 
Norsk Tollerforbund 
Parat 
Personellforbundet 
Skatteetatens Landsforbund (SkL)  
STAFO 
 

2.6. Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) 
Unio er Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden og ble etablert i 2001 
under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). 
Unio har i dag ti medlemsforbund og vel 295 500 medlemmer. (inklusive studenter og 
pensjonister, dvs. ca 78 % er yrkesaktive)   
Unio er latin for «Jeg forener». 

Medlemsforbund  
Utdanningsforbundet  
Norsk Sykepleierforbund  
Forskerforbundet  
Politiets Fellesforbund  
Norsk Fysioterapeutforbund  
Norsk Ergoterapeutforbund  
Akademikerforbundet  
Presteforeningen  
Det Norske Diakonforbund  
Skatterevisorenes forening  

UNIO Stat har medlemmer i samtlige UNIO forbund, og utgjør ca 30 000 medlemmer 



2.7. Akademikerne 
Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med 
utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble stiftet i 1997. 
Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller 
vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 155 
000 medlemmer (hvorav ca. 71 % er yrkesaktive).  

Akademikernes viktigste arbeidsområder er: 

• inntektspolitikk og arbeidsmarked  
• lønns- og arbeidsvilkår  
• forskning og utdanningspolitikk  
• pensjonspolitikkrettigheter for selvstendig næringsdrivende  

Medlemsforeninger 
Arkitektenes Fagforbund (2 881 medlemmer)  
Den norske legeforening (27 417 medlemmer)  
Den norske tannlegeforening (5 781 medlemmer)  
Den norske veterinærforening (2 562 medlemmer)  
Econa tidl.Siviløkonomene (16 672 medlemmer)  
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (1 154 medlemmer)  
Naturviterne (6 722 medlemmer)  
Norges Juristforbund (16 257 medlemmer)  
Norsk Lektorlag (3 009 medlemmer)  
Norsk Psykologforening (6 722 medlemmer)  
Samfunnsviterne (8 500 medlemmer)  
Samfunnsøkonomenes fagforening (1 850 medlemmer)  
Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) (55 831 medlemmer)  
    Tallene er inklusive pensjonister og studenter/elever. 

Akademikerne stat 
Akademikerne Stat har medlemmer i samtlige forbund, og utgjør ca 23 000 medlemmer 

3. Sammenstilling – stat 

Hovedorg Antall forbund 

I staten/av 
totalt 

Antall 
yrkesaktive 
medlemmer 

I staten 

Nytt forbund 
m/10 000 –
rangering ift 
størrelse  

Antall 
medlemmer i 
hovedsammen-
slutning 

YS-stat(1) 14/22 26 000 1 218 000 

Akademikerne 
(2) 

13/13 23 500 3 155 000 

UNIO (3) 10/10 30 000 3 295 500 

LO (4) 18/21 41 000 14 865 000 



(1) Pr nå er Parat største forbund i YS-stat m ca 8 200 medlemmer, og BFO nest størst 

(2) Pr nå er Juristforbundet m ca 6 200 medlemmer og Tekna m 6000 medlemmer de klart 
største forbund i akademikerne/akademikerne stat. 

(3) Pr nå er Politiets fellesforbund og Forskerforbundet, hver med ca 11 500 medlemmer klart 
størst i UNIO stat. 

(4) I LO er det en rekke meget store forbund, eks. Fagforbundet med over 300 000 
medlemmer. Fellesforbundet har 152 000, Norsk Arbeidsmandsforbund 31 500, 
Fellesorganisasjonen 26 000, og ikke minst (dominerer i ”staten”) NTL med 49 000 og Norsk 
Post- og komm.forb med 21 000. 

31 Forslag til områder/kriterier en kan/bør vekte hovedsammenslutningene opp mot, 
sett i perspektivet merverdi knyttet til ny organisasjon (ikke rangerte) 

Hva kjennetegner hovedsammenslutningens: 

• Identitet (kulturelle normer og verdier)  

o Uttalte verdier og normer, sett opp mot hvordan disse oppleves 
(utøves/synliggjøres) 

• Inntektspolitiske mål, ivaretakelse av særinteresser vs samfunnsansvar og solidaritet  

• Økonomisk soliditet, egenkapital  

• Medlemmer demografi, alder, utdanningsnivå, antall organiserte ift sektor/profesjon, 
kjønn 

• Evne og vilje til å drive lobby virksomhet, bruk av media og fagpolitisk nettverk 

o Resurser og arbeidsmåter 

• Evne og vilje til å fornye seg/endre seg i takt med samfunnet 
(Jf sitat fra LOs nestleder Finn-Erik Thoresen; ”Det er like lett å omorganisere LO 
som å omorganisere en kirkegård, du får ikke hjelp av de som ligger der” Humor 
kolonn….) 

• Medlemsfordeler (og støtte) 

NB må ingen måte uttømmende 

Slutt kommentar:  
Som et fritt stående dokument fremkommer nok ikke så meget ”mat nyttig”, 
men hovedpoenger er at leserne også setter seg inn i bakgrunns-
dokumentasjonen som er lagt ut i katalogene (fil mapper) nevnt  
under pkt. 1.1. 
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KONSEKVENSBESKRIVELSE AV VALG AV STATUS SOM FRITTSTÅENDE 
ORGANISASJON SOM EN MIDLERTIDIG/ ”STEG PÅ VEIEN LØSNING” SOM 
ALTERNATIV TIL MEDLEMSKAP I EN HOVEDORGANISASJON (HO) ELLER 
HOVEDASAMMENSLUTNING (HS).  

1 Bakgrunn 
I forbindelse med fremlegging av anbefaling under Fase I i ”prosjekt sammenslåing av NOF og 
BFO”, ble det pekt på en rekke funksjonsområder, som en anbefalte burde utredes mer i dybden. 
Styringsgruppen (SG) ga ytterligere føringer for videre utredning med hovedvekt på ulike 
hovedsammenslutnings alternativer. I tilknytning til slike vurderinger ble det spesifikt poengtert 
et behov for å få større kunnskap om eventuelle fordeler og ulemper som fri og uavhengig, uten 
medlemskap i eksisterende eller evt nye hoved-organisasjons/sammenslutnings alternativer, uten 
at dette ble ansett for å være en reel langsiktig løsning for en ny og dynamisk 
tjenestemannsorganisasjon som er representativt for alt befal i Norge.  

Konsekvensbeskrivelsen av en midlertidig/”Steg på Veien” løsning må sees i sammenhengen av 
å gi beslutningstakere et bredere og tyngre beslutningsgrunnlag, knytet til ”Endstate”: Et 
ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det ”nye” forbundet i sin 
helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og Samfunnsutviklingen, 
nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer! (Beskrivelsen av ”Endstate” fikk 
tilslutning fra SG ifm overgangen fra Fase I til fase II i Prosjekt Sammenslåing ) 

2 Beskrivelse av alternative modeller 
2.1 Målsetting  
Denne utredningen benytter en overordnet beskrivelse av potensielle alternativer, både teoretisk 
mulige og reelt eksisterende. Målsettingen med å bruke potensielle alternativer er å utlede et 
mest mulig objektivt fakta-grunnlag som basis for en mer kvalitativ fokusering av fordeler og 
ulemper ved en midlertidig status som frittstående organisasjon. Følgende modeller legges til 
grunn;  

• Hovedsammenslutning som element i Hovedorganisasjon (HS i HO) 

• Hovedsammenslutningsnivå  

• Frittstående organisasjon 

2.2 Klargjøring og avgrensning 
Hvordan den enkelte primærorganisasjon inneretter, utvikler eller tilpasser seg, som direkte 
representant for egne medlemer og som part for arbeidstakere i offentlig virksomheter, vil 
normalt være en respons på ytre påvirkning og endringer i omgivelsene. I allminneliget er det en 
overveiende tendens til å ta tak i de utfordringer som virker nære og konkrete. Dette er også 

bwoll
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betegnende for kjente initiativer til sammenslåing mellom arbeidstakerorganisasjoner. Evne til 
handlekraft og progresjon mellom partene i en sammenslåings-prosees er mest synlig når 
behovet oppleves som akutt innenfor en kort tidshorisont. Imidlertid er det ikke identifisert 
umiddelbare trusler eller nært forestående tiltak innen offentlig virksomhet som radikalt vil 
redusere lov og avtalefestede rettigheter for BFO og NOF. Snarere enn et ytre påtvunget behov 
for sammenslåing vil det være et indre ønske om å samle, styrke og utnytte felles kraft for å 
skape større gjennomslag for befalsprofesjonen som driver sammenslåings-prosessen mot 
gjennomføring.   
2.2.1 Hovedsammenslutning som element i Hovedorganisasjon (HS i HO) 
Langt de fleste initiativer til endringer i relasjoner mellom arbeidstakerorganisasjoner tas på 
bakgrunn av et behov for å styrke medlemmens interesser i møte med arbeidsgivers 
disposisjoner. I overskuelig fortid har dette særlig kjennetegnet primærorganisasjoner som har 
måttet tilpasse seg overgangen fra en homogen til en fragmentert situasjon. Medlemsmassen var 
tidligere innenfor samme virksomhet med en og samme arbeidsgiver, men ble så spredd over 
flere samfunnssektorer med forskjellige former for organisering av virksomheten. En 
kompliserende faktor i dette bildet er stor variasjon og markant spredning av myndigheten til 
arbeidsgiver-parten. Denne utviklingen har med få unntak medført at samarbeid, integrete 
prosesser og sammenslåinger mellom tidligere konkurrerende primærorganisasjoner har skjedd 
innenfor rammen av en eksisterende hovedorganisasjon, - eller unntaksvis en alternativ 
hovedorganisasjon-, som har den kompetanse og de påkrevde partsmessige rettigheter som er 
nødvendige ift ingåtte avtaler i arbeidslivet. Denne trenden har vært karakteristisk for endringer i 
organisasjonslivet i Norge siden før årtusenskiftet og resulterer i at primærorganisasjonene blir 
stadig mer bredde-rekrutterende og –organiserende. Innflytelse, utøvelse av makt og oppnåelse 
av resultater for egne medlemmer oppleves å gi best effekt og størst gjennomslagskraft ved å 
inngå i et større og mer tungtveiende fellesskap. 

2.2.2 Hovedsammenslutningsnivå (HS)  
Begrepet hovedsammenslutning brukes ofte i forståelsen av en part på arbeidstakersiden som i 
kraft av sin oppslutning har oppnådd krav til representativitet innenfor en nærmere avgrenset 
sektor i arbeidslivet. På denne bakgrunn kan begrepet hovedsammenslutningene i Staten angi 
hvem som har formell avtalemessig status som motpart til Staten som arbeidsgiver. Samtidig 
indikerer begrepet at partsmyndigheten er isolert til forhold internt i den statlige sektor av 
arbeidslivet.  

Selvstendig forhandlingsrett som primærorganisasjon reguleres av lov og oppnås kun av 
organisasjoner med en stor medlemsmasse som utgjør mer enn xx % av arbeidstakerene i 
sektoren. På grunn av at svært få primærorganisasjoner er store nok til å oppnå selvstendig 
forhandlingsrett er det følgelig ved å samle primarorganisasjonene i en hovedorgansiasjon 
innenfor den dedikerte rammen av en hovedsammenslutning at direkte forhandlingsrett oppnås.  

I de senere år har behovet for å samle kraft overfor Staten i forkant av lønnsoppgjørene resultert i 
et utstrakt tariffmessig samarbeid i utarbeidelse av felles krav til rammer og profil, og under 
gjennomføringen av forhandlingene med statens personaldirektør. Dette vedvarende samarbeidet 
skjer på hovedsammenslutningsnivå mellom YS-Stat, LO-Stat og UNIO-Stat på tvers av 
hovedorganisasjonene. Noe samarbeid på hovedsammenslutningsnivå skjer også ifm utøvelse av 
medbestemmelse, kanskje særlig under forberedelser og gjennomføring av revisjoner av selve 
Hovedavtalen som regulerer utøvelsen av medbesttemmelse, men også under store omstillinger i 
Staten. Dette samarbeidet er imidlertid ikke like tydelig profilert i media.  

Tanker om en fri og uavhengig hovedsammenslutning har vært fremmet fra tid til annen. 
Årsakene til slike tanker kan være både pragmatisk situasjonsbetinget og responsmessige eller 
idealistiske i sin natur, men fellesnevneren er behovet for å knytte bånd mellom grupper i 
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arbeislivet som kunne tjene mer på å styrke delte intreresser fremfor å måtte søke aksept for egne 
(sær) interesser i et større fellesskap. Denne fellesnevneren har bl.a vært diskutert mellom 
grupper innen bank, finans og forsikring, i helse-sektoren og blant uniformerte (Toll, Fengsel og 
Forsvar) i Staten uten at det har resultert i reelle nydannelser på hovedsammenslutningsnivå. Det 
er heller ingen tegn som tyder på at slike initiativer som kunne ha vært et mulig alternativ for 
befalsorganisasjonene vil bli utviklet i overskuelig fremtid.  

2.2.3 Frittstående organisasjon 
En frittstående organisasjon er frittstående i betydningen av å ikke være forpliktet eller bundet 
som ansvarlig part i et større fellskap. En slik organisasjonsmessig status som fri og uavhengig 
vil være relevant for grupper som i antall vil være dominerende innenfor den sektor eller den 
etat/virksomhet de inngår i, eller for kategorier og profesjoner som i kraft av sin kompetanse 
finner det mer formålstjenlig å fremme verdien av å være i en særstilling. De sistnevnte vil i 
noen grad tendere mot å søke å innga avtaler med en hovedsamenslutning om samarbeid og 
representasjon fra sak til sak.  

3 Arbeidsfeltene 
Det er et variert og manfoldig spekter av sammenhenger og årsaksforhold som binder i 
relasjonen mellom medlemmer og en arbeidstakerorganisasjon. Hvilke og hvordan de blir 
ivaretatt vil variere med organisasjonens status som frittstående eller som medlem av en 
hovedorganisasjon. Imidlertid vil ikke hele spekteret bli reflektert i denne vurderingen som 
forenkles til kun å befatte seg med to hovedarbeidsfelter – Omstilling og medbestemmelse, samt 
Lønn og inntekt. 

3.1 Omstilling og medbestemmelse 
Omstillingsprosesser i det offentlige er i overveiende grad innrettet mot effektivisering og i noen 
grad mot distriktspolitikk. Beslutninger om å iverksette større omstillinger i Staten er 
hovedsaklig politiske, og hvordan de skal gjennomføres er gjennomgående et utøvende ansvar på 
departementsnivå eller innad i etatene. Påvirkning av beslutningene og medvirkning i 
gjennomføringen av dem er for en arbeidstakerorganisasjon helt avhengig av hvilke virkemidler 
man har politisk og hvilke rettigheter man har etter Hovedavtalen m/tilpassningsavtale.   

3.2 Lønn og inntekt 
Lønnsmessige forbedringer oppstår i brennpunktet mellom tilbud og krav. Påvirkning av tilbud 
skjer i første omgang på strategisk nivå ved profilering av hva samfunn og næringsliv kan tåle 
innenfor rammen av en ansvarlig bærekraftig utvikling. Dernest påvirkes tilbud gjennom 
hovedorganisasjonenes deltakelse i det tekniske beregningsutvalg som fastsetter det generelle 
nivå for lønnsutviklingen. Lønnsmessige krav utarbeides av primærorganisasjonene og fremmes 
for organisatorisk behandling av prioriteringer samt demokratiske beslutning i den respektive 
hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning. Uavhengige primærorganisasjoner fremmer krav 
på fritt grunnlag eller inngår tarifmessig samarbeidsavtale med en hovedsammenslutning.  

Inntektsutvikling som følge av økning i tillegg eller kompensasjoner regulert gjennom særavtaler 
skjer gjennom forhandlingsmessig revisjon av avtalene i det ansvarlige departement eller 
delegert til angjeldende etat.    

4 Modeller og Arbeidsfelter - Vurderinger  
Alle eksisterende hovedsammenslutninger i Staten som kan være et alternativ for en ny 
organisasjon etter en sammenslåing av BFO og NOF inngår samtidig som element eller 
organisatorisk ledd i en hovedorganisasjon. På denne bakgrunn er det ikke satt noe skille mellom 
hovedorganisasjon og hovedsammenslutning i de vurderinger som følger. Avgrensningen av 
arbeidsfelter i pkt 3 er streng og omfatter ikke behovet for kunnskaper som normalt krever 
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ressurser direkte rettet mot utdanning, opplæring og kompetansebygging. Slik virksomhet kan 
isolert sett og rent kapasitetsmessig gjennomføres separat av den enkelte primærorganisasjon, 
men det hefter liten tvil ved at gjennomføring innenfor rammen av en hovedorganisasjon eller 
hovedsammenslutning er et bedre alternativ rent kvalitets- og kostnadsmessig. Imidlertid er slik 
virksomhet ikke reflektert i pkt 3 (Arbeidsfeltene) og dermed ikke ført videre i vurderingene som 
følger.  

4.1 Hovedsammenslutning ift Omstilling og medbestemmelse 
I forkant av politiske beslutninger om større omstillinger er det en ubetinget fordel å ha stor 
tyngde, kraft og mangfold til å kunne påvirke gjennom alle tilgjengelige kanaler i alle faser av 
prosessen. Som medlem av en hovedsammenslutning vil en primærorganisasjon betydelig styrke 
egen rolle og posisjon i møte med det politiske miljø gjennom hovedsammenslutningens ledelse, 
øvrige representanter, kanaler og nettverk. Ifm gjennomføringen av større omstillingsprosesser, 
enten det er for hele Staten generelt eller under det enkelte departement, vil koordinering og 
rollefordeling mellom hovedsammenslutning og primærorganisasjon forsterke kapasitet og 
representasjon ved å underbygge og fremheve felles interesser, samt profilere og styrke 
primærorganisasjonens syn og standpunkter. Dette gjelder såvel i formelle som uformelle fora, 
og forsterkes ved en bevisst bruk av kommunikasjonsstrategier i samhandlingen med media.  

Det er tillagt hovedsammenslutningsnivået å forhandle og drøfte revisjon av Hovedavtalen i 
Staten. Som del av en hovedsammenslutning inngår medlemsorganisasjoner i forberdelsene til 
slike revisjoner,  og det er her medlemsorganisasjonene fremmer behov for endringer av avtalen    
som arbeidsverktøy og instrument for utøvelse av medbestemmelse. Samtidig som hovedavtalen 
i Staten regulerer generelle regler for medbestemmelse før iverksettelse av planer som er 
gjennomløpende i alle departementsområder, eller gjennomføres på tvers av områdene, danner 
den også overbygning for tilpassningsavtaler for det enkelte departementsområde og 
underliggende etater. Ved å delta i revisjonen på hovedsammenslutningsnivå bidrar 
primærorganisasjonene også til å legge rammeforutsetningene for de vilkår som fastlegges før 
tilpasningsavtalene skal gjennomgås og trekker også normalt på den kompetanse 
hovedsammenslutningen har under selve gjennomgangen av tilpassningsavtalen.  

I synliggjøring og gjennomføring av aktiviteter for å fremme en primærorganisasjons egne 
særspregede hjertesaker, satsningsområder eller kampanjer vil fellesskapet innefor en 
hovedsammeslutning kunne yte solidarisk støtte, og hovedsammenslutningen vil kunne bidra ved 
å forlenge og forsterke rekkevidden av primærorganisasjonens initiativer og handlinger. 

4.2 Frittstående organisasjon ift Omstilling og medbestemmelse 
Innenfor en hovedsammenslutning kan det være motsetninger mellom de repektive gruppers 
interesser som må avstemmes ift hverandre. I slike sammenhenger vil det være befriende å kunne 
innta egne holdninger og fremme eget syn eller posisjoner uten hensyn til potensielle konflikter 
innad i en hovedsammenslutning – eller antakelser om at det vil skje en overføring av negative 
holdninger til det tariffmessige samarbeidet.  

En ny organisasjon basert på sammenslåing av BFO og NOF vil bli dominerende i 
Forsvarssektoren. Arbeidsgivers disposisjoner vil alltid måtte ta hensyn til at en slik stor 
organisasjon vil være toneangivende i profesjons- og forsvars-relaterte spørsmål.  Ledelse og 
administarsjon på departements- og etatsnivå vil tendere mot å innrette samarbeidsformer og 
relasjoner ut over og i tillegg til de som formelt reguleres innenfor rammen av Hovedavtalen. 

Dersom man anser at løsningen på fremtidens hovedutfordringer i ivaretakelsen av befalets 
fellesinteresser ligger i Forsvarssektoren, og at presset på befalsyrket vil være kombinert med 
store kommende nedskjæringer som må møtes innenfor eget departementsområde og i 
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Forsvarsvarsdepartementets etater, vil det være et objektivt grunnlag for å foreslå at den nye 
organisasjonen skal ha midlertidig status som frittstående organisasjon.   

4.3 Hovedsammenslutning ift Lønn og inntekt  
På det tariffmessige område er det nødvendig å vurdere en primærorganisasjons rolle i forhold til 
de sykliske prosesser som styrer utvikling av lønn og inntekt. Som medlem av en 
hovedsammmenslutning vil en primærorganisasjon øve pårkning internt i 
hovedsammenslutningen gjennom organer, fora og ledd under utvikling av grunnlag og innspill 
til teknisk beregningsutvalg for å prege fastsettelsen av tilbud. På samme måte, og mer direkte ift 
fremdrift i utvikling av hovedsammenslutningens krav i hovedtariffoppgjørene, fremmer 
primærorganisasjonene sine spesifikke behov for å speile særtrekk i egen medlemsmasse. Under 
gjennomføring av forhandlinger med Statens Personaldirektør deltar primærorganisasjonen i 
hovedsammenslutningens fortløpende drøfting av del-tilbud og fastsettelse av motkrav, samt 
beslutning om aksept i sluttfasen før eventuell uravstemning. Blir det brudd i forhandlingene 
inngår primarorganisasjonen i hovedsammenslutningens medvirkning til en løsning ved mekling. 

Media, og primærorganisasjonenes profilering av resultatet etter et oppgjør, søker gjerne å skille 
mellom vinnere og tapere av forhandlingene. Denne fremstillingen er i de fleste tilfeller satt på 
spissen fordi sluttresultatet som oftest er et produkt av en serie kompromier. Som medlem av en 
hovedsammenslutning er det primærorganisasjonens objektive tyngde representert ved 
medlemsmassen, og den substansielle overbevisningskraft i begrunnelsen av egne utspill, som 
avgjør graden av medhold når summen av innspill skal avstemmes mot 
hovedsammenslutningens omforente kravformuleringer.  

Kompensasjoner og tillegg regulert gjennom særavtaler fastessettes i hovedsak gjennom 
forhandlinger i eget departementsområde eller delegert til underliggende etater. Som medlem av 
en hovedsammenslutning vil en primærorganisasjon normalt ha avledet forhandlingsrett som 
formelt grunnlag for å delta i forhandlingene. Under særavtaleforhandlinger vil både 
primærorganisasjonens absolutte størrelse ift konkurrerende organisasjoner og argumentasjonens 
substansielle innhold innvirke på hvor stort gjennomslag man har hatt.    

4.4 Frittstående organisasjon ift Lønn og inntekt 
En frittstående organisasjon er uavhengig av bindinger og behøver ikke ta hensyn til andre parter 
eller behov i en hovedsammenslutning for å oppnå en omforent løsning. Den ubetingede fordel 
ligger nettopp i friheten til egne valg og prioriteringer uten utenforliggende hesyn til andre 
parter. 

Det springende punkt er retten til forhandlinger. Uten å ha avledet forhandlingsrett som medlem 
av en hovedsammenslutning må en primærorganisasjon ha en medlemsmasse som er stor nok til 
å tilfredsstille tjenestetvistlovens bestemmelser om selvstendig forhandlingsrett. Konsekvensen 
av ikke å sitte ved forhandlingsbordet er åpenbar og selvforklarende. En frittstående organisasjon 
uten forhandlingsrett vil måtte avvente resultatet av andres forhandlinger med forhåpninger om i 
best fall å oppnå det samme. Det vil være urealistisk og uansvarlig å forestille seg at man vil 
kunne få medhold ved å påberope seg en moralsk rettferdighet utenfor forhandlingsrommet 
basert på det sustansielle innhold i kravene alene.  

En ny befalsorganisasjon etter sammenslåing av BFO og NOF vil neppe kunne ha ambisjoner 
om å oppnå selvstendig forhandlingsrett i sin alminnelighet. Det medfører uvilkårlig at denne 
primærorganisasjonen vil stå uten mulighet for å oppnå partsrettigheter under hovedtariffoppgjør 
og følgelig ikke ha noen medvirkning i utviklingen av befalets grunnlønn.  
Avhengig av hvor særavtalene har sitt utspring kan det i enkelte tilfeller diskuteres om den nye 
befalsorganisasjonen vil kunne defineres innenfor vilkårene for selvstendig forhandlingsrett. 
Dette forhold anses imidlertid å ha såpass begrenset innvirkning på befalets generelle lønns- og 
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inntektsutvikling at det må konkluderes med at den nye befalsorganisasjonen med status som 
frittstående vil stå uten lovfestede tariffmessige rettigheter.    

5 Beslutningsklima 
I en prosess mot sammenslåing av organisasjoner som tidligere konkurerte på alle områder og 
nivåer vil det være mulig å finne eksempler i nær og fjern fortid som gjennom hendelser og 
aktiviteter illustrerer forskjeller i holdninger og adferd. Dette må forstås nettopp på bakgrunn av 
det faktum at konkurranse skaper grobunn både for ærlig strid og tvilsomme virkemidler. Det bør 
ikke overraske at dette forholdet trekkes fram mot oppsummeringen av denne vurderingen. 
Hensikten er aa paapeke at et valg av hovedorganisasjon ikke boer farges for sterkt av historien 
og at vurderinger av status som en frittstaaende organisasjon ikke boer fremstilles som et 
likeverdig, noeytralt alternativ. I denne sammenhengen vil det være vesentlig å skille mellom 
følelser og fornuft, - tvil og mistro basert på negative opplevelser i fortiden veid mot potensialet 
ved å fordoble innsatsen til å styrke medlemmenes interesser i fremtiden.  

Begrunnelsen for hvorfor man eventuelt velger å etablere en ny organisasjon som frittstående bør 
være entydig. Hvis man finner at grunnlaget for å slå sammen BFO og NOF er tilstede, men at 
det mangler tilstrekkelig tillit og vilje til å fristille seg mht tidligere tilhørighet til og ny 
orientering mot hovedorganisasjon, kan en midlertidig status som frittstående organisasjon være 
en mulig overgangsordning. Dersom det er situasjonsbetinget av hensyn til eller i påvente av en 
ekstraordinær kongress eller landsmøte i henholdsvis BFO og NOF kan det også under gitte 
omstendigheter være akseptabelt. Det er imidlertid ingen god løsning og har kun oppsettende 
virkning på den beslutning som må tas.  

6 Oppsummering 
Et overveiende flertall av de forhold og faktorer som er berørt i denne konsekvensbeskrivelsen 
taler for medlemskap i en hovedorganisasjon/hovedsammenslutning. En særstilling som 
frittstående organisasjon uten selvstendig forhandlingsrett anses unntaksvis kun som akseptabelt 
innenfor en begrenset tidshorisont. Denne vurderingen anser de potensielt positive effekter av å 
være den dominerende befalsorganisasjonen i etatene underlagt Forsvarsdepartementert, og 
innenfor eget departementsområde, til ikke å oppveie de sannsynlige negative utslag av 
begrensede muligheter til å kunne påvirke de overordnede rammer og innretning for 
lønnsutvikling og omstilling. Selv en kortvarig og midlertidig staus som frittstående organisasjon 
anbefales ikke.  

   

Jan W Smidt 
Medlem av arbeidsgruppen i prosjekt 
sammenslåing av NOF og BFO 
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Til      Kopi     
Betenkning utarbeidet til  
”prosjekt sammenslåing” 
 
   
Foreløpig betenkning: ”Mulige konsekvenser ved at forbundene NOF og 
BFO melder seg ut av sine respektive hovedsammenslutninger, sett i 
forhold til blant annet forhandlings- og innstillingsrett”. 
 
1 Bakgrunn 
I mandatet til arbeidsgruppen (AG) som er nedsatt i ”prosjekt sammenslåing”, fremkommer blant 
annet at gruppen skal: ”… utrede spørsmålet om hovedorganisasjonstilhørighet, herunder 
avtalerettslig stilling for ny organisasjon som alternativ til dagens tariffrettslige stilling,…” (fra 
mandatet). 
 
1.1 Avgrensning/klargjøring 
I ”tolkning og avgrensnings møte” av 10. februar, mellom AG og styringsgruppen (SG), klargjorde 
AG en ikke hadde nok kompetanse til å ivareta alle juridiske/avtalerettslige aspekter som bes utredet i 
mandatet. Dvs. en avklarte felles forståelse mellom AG og SG, av at en slik helhetlig klargjøring må 
innhentes fra egnet juridisk fagmiljø, som begge parter har tillit til. 
 
Denne betenkningen vil derfor kort redegjøre for vilkår som ligger i ”Lov om offentlige 
tjenestetvister” (Tjenestetvistloven/tjtvl), sett om mot Forhandlingsretten. 
Videre vil en berøre noen sammenhenger knyttet opp mot fagforeninger med innstillingsrett  
 
1.2 Forutsetninger 
I betenkning legger en til grunn at NOF og BFO parallelt melder seg ut sine hovedsammenslutninger, 
for deretter å slå seg sammen og danne et nytt forbund, som blir frittstående.  
Videre at nytt forbund vil ha et medlemstall (stadig tjenestegjørende) på rundt 10 000, hvor det store 
antall er i etaten Forsvaret. 
 
1.2 Hensikt med betenkning 
Denne betenkning har til hovedformål å klargjøre de store linjene, for deretter å komme med innspill 
til hvilke hovedspørsmål, en anbefaler bør tas videre mot ekstern innleid juridisk kompetanse.  
 
2 Lover og avtaler 
 
2.1 Tjenestetvistloven 
Følgende fremkommer i loven: 
”§ 3. Hovedsammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner har 
forhandlingsrett såfremt (første ledd):  
1. den har minst 20.000 tjenestemenn som medlemmer og 
2. de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner (jf. 
annet og tredje ledd) representerer minst 5 virksomheter 
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Eller 
1. den har minst 40.000 tjenestemenn som medlemmer og 
2. de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner (jf. 
annet og tredje ledd) representerer minst 3 virksomheter. 

       Tjenestemannsorganisasjon har forhandlingsrett såfremt (annet ledd):  
1. den omfatter tjenestemenn i en virksomhet eller i en tjenestegren, 
2. har minst 50 tjenestemenn som medlemmer og 
3. medlemstallet utgjør minst halvparten av tjenestemennene i landet i vedkommende virksomhet eller 
tjenestegren. 

       Landsomfattende organisasjon(tredje ledd) som organiserer arbeidstakere fra ett yrke og som 
opptar medlemmer både i og utenfor statstjenesten, har forhandlingsrett såfremt den har minst 200 
tjenestemenn som medlemmer og disse utgjør minst halvparten av tjenestemennene i landet innenfor 
vedkommende yrke.  

       Hovedsammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner og landsomfattende organisasjon som 
organiserer arbeidstakere fra ett yrke har forhandlingsrett, såfremt hovedsammenslutningen eller 
organisasjonen var registrert som forhandlingsberettiget per 1. januar 2002 og fremdeles oppfyller de 
vilkår som da gjaldt”.  

Avledet forhandlingsrett  
”Hvis hovedsammenslutningen eller organisasjonen fyller vilkårene for forhandlingsrett, får også 
underavdelingene rett til forhandling om avgrensede, lokale spørsmål for så vidt disse 
underavdelinger ikke opptar medlemmer utenfor hovedsammenslutningen eller organisasjonen  
(tjtvl § 4, siste ledd) 

§ 6 tjtvl 
”1. Når en forhandlingsberettiget organisasjon krever opptatt forhandlinger, skal den fremsette sine 
krav i rekommandert brev til det departement eller den myndighet som vedkommende tjenestemenn 
administrativt hører under, når kravene gjelder tjenestemenn under et enkelt departement. 
Landsomfattende organisasjon som organiserer arbeidsstakere fra ett yrke (yrkesorganisasjon), skal 
fremsette sine krav i rekommandert brev til det departement eller den myndighet Kongen bestemmer.  

Vedkommende organisasjon skal samtidig med at kravene fremsettes, sende gjenpart av disse i 
rekommandert brev til det departement som statens lønnssaker hører under. 

       Gjelder de fremsatte krav også tjenestemenn i andre forhandlingsberettigede 
organisasjoner, skal disse organisasjoner i rekommandert brev varsles av det departement som statens 
lønnssaker hører under. 

2. Krav som gjelder tjenestemenn under flere departementer, fremsettes av vedkommende 
hovedsammenslutning overfor Kongen i rekommandert brev til det departement som statens 
lønnssaker hører under. Angår kravene også tjenestemenn i andre hovedsammenslutninger, skal 
departementet varsle disse i rekommandert brev. 

 En hovedsammenslutning kan fremsette sine krav også overfor det departement som statens 
lønnssaker hører under, selv om kravene bare gjelder et enkelt departement”. 
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Innstillingsretten 
Lov om arbeidstvister 
§ 11. 

”1. Arbeidsgiverforening, som omfatter minst 100 arbeidsgivere, der tilsammen beskjeftiger minst 
10.000 arbeidere, samt fagforening, som teller minst 10.000 arbeidere, kan hver for sig fremsette 
forslag til to medlemmer av retten med varamenn. Hvert forslag skal dog omfatte det dobbelte antall 
menn. De, som foreslåes, må ha erklært sig villige til å motta hvervet. 

2. Blandt dem, som således er bragt i forslag, opnevnes to medlemmer med varamenn fra hver side. 
Er konkurrerende forslag fremkommet fra forskjellige foreninger av arbeidere eller arbeidsgivere, 
kommer antallet av medlemmer innen vedkommende foreninger i fortrinsvis betraktning ved valget av 
menn. 

3. Er ikke innstilling kommet inn til vedkommende regjeringsdepartement innen en frist, som det 
selv fastsetter, skjer opnevnelsen uten innstilling”. 

§ 25 tjtvl 
”Når Arbeidsretten behandler tvister etter § 24, skal den ha følgende sammensetning: 

1.   Arbeidsrettens leder, nestleder og det medlem som det ikke skal avgis innstilling om etter § 11 i 
lov om arbeidstvister av 5. mai 1927.  

2.   Fire medlemmer som oppnevnes av Kongen. 

To av medlemmene med varamedlemmer skal oppnevnes etter innstilling fra det departement som 
statens lønnssaker hører under, og de to andre medlemmer med varamedlemmer skal 
oppnevnes etter forslag fra de forhandlingsberettigede hovedsammenslutninger i samsvar med 
reglene i lov om arbeidstvister § 11 nr. 1 annet og tredje punktum, nr. 2 og nr. 3.  

Medlem av Regjeringen, stortingsrepresentant, tjenestemann i det departement som statens 
lønnssaker hører under, medlem av hovedsammenslutnings eller tjenestemannsorganisasjons styre og 
fast ansatt funksjonær i slik organisasjon, er utelukket fra å være medlem av Arbeidsretten ved 
behandling av tvister etter denne lov. 

For øvrig kommer bestemmelsene i lov om arbeidstvister §§ 8-10, §§ 12-26 og §§ 41-46 til 
anvendelse så langt de passer”. 

2.2 Arbeidsmiljøloven - innstillingsrett 
§ 10-12 Unntak, fjerde ledd 
”(4) Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan, med 
unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd og § 10-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som 
fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Unntak fra § 10-8 første og andre ledd og § 10-11 femte 
og sjette ledd forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller 
der dette ikke er mulig, annet passende vern. For bruk av overtid etter slik tariffavtale gjelder 
vilkårene i § 10-6 første ledd. Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet. 
Kravet til individuelt samtykke gjelder tilsvarende der det inngås tariffavtale om en samlet 
gjennomsnittlig arbeidstid på over 48 timer i løpet av sju dager i løpet av ett år”. 

 
2.3 Hovedavtalen i Staten - tiltredelse 
”§ 41 Frittstående organisasjoner 
1. Forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet en hovedsammenslutning 
kan tiltre denne avtalen, helt eller delvis, når hovedsammenslutningene og Departementet er enige om 
det. 
2. En eventuell tiltredelse skjer ved at det inngås avtale om dette mellom den frittstående 
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organisasjonen og Departementet. Etter tiltredelsen blir den frittstående organisasjonen å betrakte 
som organisasjon etter Hovedavtalen § 40 nr 1. 
Organisasjonen får partsstatus i de virksomheter i staten hvor organisasjonen fyller vilkårene i § 9 nr. 
1 a. Organisasjonen er bundet av avtalen inntil enten Departementet eller hovedsammenslutningene 
sier den opp i samsvar med § 48. 
3. I samsvar med reglene i Hovedavtalen, er det hovedsammenslutningene som har anledning til å få 
representanter i nemndene som er omtalt i §§ 5 og 17.  Forhandlingsberettigede 
arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet en hovedsammenslutning har imidlertid anledning til 
å prosedere sin sak for nemndene, dersom de er part i saken. 
4. Forståelsen av bestemmelsene i Hovedavtalen er alltid et forhold mellom Departementet og 
hovedsammenslutningene i staten”.  

2.4 Hovedtariffavtalen i Staten (HTA) 
 Spørsmål knyttet til HTA, faller inn under bestemmelser gitt i tjtvl. 

3. Slutninger  

Forhandlingsrett 
A) Et nytt forbund bestående av ”gamle” NOF og BFO, med rundt 10 000 tjenestegjørende 
medlemmer vil dekke de krav som fremkommer i tjtvl § 3: 

• Annet ledd, vilkårene for forhandlingsrett som tjenestemannsorganisasjon. 
• Tredje ledd, vilkårene for forhandlingsrett som yrkesorganisasjon* 

*En må være oppmerksom på at en ikke vil tilfredsstille lovens krav gitt i tjtvl § 3 tredje ledd, ift å 
kunne påberope seg å være en yrkesorganisasjon, hvis grunnlaget for medlemskap ikke bygger på en 
felles profesjonsutdannelse.  
(eks grunnlaget kan falle bort, hvis en velger å åpne for at sivile og/eller vervede i Forsvaret, kan bli 
medlemmer) 

B) Et nytt forbund bestående av ”gamle” NOF og BFO, med rundt 10 000 tjenestegjørende 
medlemmer vil ikke dekke de krav som fremkommer i tjtvl § 3: 

• Første ledd, vilkårene som hovedsammenslutning 

Dette primært sett ift lovens krav om hovedsammenslutning: ”…den har minst 20 000 tjenestemenn 
som medlemmer…, og representerer minst 5 virksomheter…”. Alternativt har:” ... den har minst 
40 000 tjenestemenn som medlemmer…, og representerer minst 3 virksomheter…”. (tjtvl § 3). 

Delkonklusjon  - tjtvl 
En forhandlingsberettiget organisasjon som fyller vilkårene for forhandlingsrett etter lovens § 3 
annet og tredje ledd, vil etter § 6 nr. 1 første ledd kun ha forhandlingsrett overfor sitt 
fagdepartement eller den fagmyndigheten som vedkommende tjenestemann administrativt hører 
under. Disse tjenestemannsorganisasjonene har således begrenset forhandlingsrett i forhold til 
en hovedsammenslutning. 
      Etter § 6 nr. 2 første ledd fremsetter en hovedsammenslutning sine krav overfor Kongen ved 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet. En hovedsammenslutning kan også fremme sine krav 
overfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet når kravene bare gjelder et enkelt departement. 
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Hovedsammenslutningene har etter lovens § 6 en betydelig sterke forhandlingsposisjon overfor staten 
enn forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner  

Uavklart – Innstillingsretten 
Ved å lese notene til tjtvl § 25, utleder jeg at kun hovedsammenslutninger har innstillingsrett i Staten. 
Begrepet er imidlertid hentet fra arbeidstvistloven, hvor kravet for å oppnå innstillingsrett er gitt:… til 
fagforening, som teller minst 10.000 arbeidere”. 

Har i arbeidet kontaktet advokat i YS-S Ørnulf Kastet, som heller ikke kunne klargjøre (gi fasit), men 
hans tolkning var også at innstillingsretten er knyttet til hovedsammenslutningene. 

Delkonklusjon  - HA 
Ved å melde seg ut av de respektive hovedsammenslutningene, vil en falle inn under HA § 41 nr 1. 
dvs:”… Forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet en 
hovedsammenslutning kan tiltre denne avtalen, helt eller delvis, når hovedsammenslutningene og 
Departementet er enige om det”. 

Delkonklusjon  - aml 
Loven gir kun fagforeninger med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller lov om offentlig 
tjenestetvist rett til å avtale arbeidstidsordninger helt uavhengig av lovens bestemmelser om arbeidstid. 

3 Utkast til problemstillinger en bør få juridisk utredet 
 – ikke utfyllende, her må også SG komme med ”behov” 

• Foreligger det uavklarte EU/EØS rettslige spørsmål, som vil ha betydning i forhold til de 
områdene som bes avklart? 
Eks. Bemanningsdirektivet (208/104EF, skal gjennomføres i norsk rett innen 5. desember 
2011) 

• Hva vil det innebære i praksis at en kun har forhandlingsrett overfor sitt fagdepartement eller 
den fagmyndigheten som vedkommende tjenestemann administrativt hører under? 

o Herunder i forhold til at en også vil ha medlemmer i følgende etater; FD, FB, FFI og 
NSM 

o Kan og/eller vil ny ”status” ha innvirkning i forhold til forhandlingsretten opp mot 
lønnsplan 05.128 Internasjonale operasjoner? 

• Er det riktig at kun hovedsammenslutninger har søksmålsrett overfor Arbeidsretten? 
o Hva vil det/kan det innebære for et frittstående forbund 

• Hvordan skal er rettslig tolke uklarheten som fremkommer i denne betenkningen opp mot 
innstillingsretten og bestemmelsene gitt i aml § 10-12.  

o Vil et nytt frittstående forbund med mer en 10 000 tjenestegjørende medlemmer i staten 
ha hjemmel til å inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel. 

3.1 Øvrige momenter og henvisninger 

 I Arbeidsretten dom ARD 1984 s. 106 ble det fastslått at yrkesorganisasjoner har forhandlingsrett for 
sine medlemmer i statstjenesten. Dette gjelder også medlemmer som ikke har stillinger ”innen” 
profesjonen, såfremt profesjonen ligger til grunn for vedkommende stilling. 



           NOTAT 

______________________________________________________________________________________________ 
 Postadresse  Mobil   Militær telefon/sivil Dokumentets filbane Vedlegg 
FKL 
2058 Sessvoll  474 51 980  0505-5943/63925943 
   E-postadresse  WWW-adresse (URL)  
   Jo.arne.braten@bfo.no  
                                                                                                                                                                                                                     

Betenkningen har jeg i stor grad benyttet ”Lov om offentlige tjenestetvister med kommentarer – SPH”, 
som foreligger blant annet ligger i FOBID, Forsvarets Intranett, 

 
 
Jo Arne Bråten 
Major 
OTV Indre Østland for BFO 
 


	05-06-2012 Endelig sluttrapport  NOF og BFO vedlegg.pdf
	Endelig Sluttrapport prosjekt sammenslåing NOF og BFO
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Referanser
	1.3 Deltakere
	1.4 Analyse av mandat Fase II
	1.5 Forutsetninger
	1.6 Avgrensninger
	1.7 Krav – (Endstate)
	1.8 Faktorer
	1.9 Metode
	1.10 Rapportens struktur 
	2 Drøfting del I – En befalsorganisasjon versus to befalsorganisasjoner 
	2.1 Grunnlag
	2.2 Samarbeidsavtalen
	2.2.1 Grunnlag
	2.2.2 Drøfting
	2.2.3 Delkonklusjon

	2.3 Kultur
	2.3.1 Grunnlag
	2.3.2 Drøfting
	2.3.3 Delkonklusjon

	2.4 Nettverk
	2.4.1 Grunnlag
	2.4.2 Drøfting
	2.4.3 Delkonklusjon

	2.5 Risiko for tap av medlemmer
	2.5.1 Grunnlag
	2.5.2 Drøfting
	2.5.3 Delkonklusjon

	2.6 Juridisk støtte
	2.6.1 Grunnlag
	2.6.2 Drøfting
	2.6.3 Delkonklusjon

	2.7 Forsikring
	2.7.1 Grunnlag
	2.7.2 Drøfting
	2.7.3 Delkonklusjon

	2.8 Arbeidsgivers (FD/FSJ) forhold til en ny organisasjon 
	2.8.1 Grunnlag
	2.8.2 Drøfting
	2.8.3 Delkonklusjon

	2.9 HA/TA & HTA
	2.9.1 Grunnlag
	2.9.2 Drøfting
	2.9.3 Delkonklusjon

	2.10 Sammendrag av delkonklusjoner

	3 Drøfting del II – Vurdering av oppheng i Hovedorganisasjon
	3.1 Grunnlag
	3.2 Innledende vurderinger
	3.2.1 Likheter mellom HO
	3.2.2 Ulikheter mellom HO

	3.3 Samfunns- og forsvars utvikling
	3.3.1 Grunnlag
	3.3.2 Drøfting
	3.3.3 Delkonklusjon

	3.4 Resultat
	3.4.1 Grunnlag
	3.4.2 Drøfting
	3.4.3 Delkonklusjon

	3.5 Interne prosesser
	3.5.1 Grunnlag
	3.5.2 Drøfting
	3.5.3 Delkonklusjon

	3.6 Medlemsfordeler
	3.6.1 Grunnlag
	3.6.2 Drøfting
	3.6.3 Delkonklusjon

	3.7 Enkeltmedlemmet
	3.7.1 Grunnlag
	3.7.2 Drøfting
	3.7.3 Delkonklusjon

	3.8 Status som frittstående organisasjon (”Ørkenvandring”)
	3.8.1 Grunnlag
	3.8.2 Drøfting
	3.8.3 Delkonklusjon

	3.9 Sammendrag av delkonklusjoner

	4 Oppsummering - Vilkår og grunnlag for en eventuell sammenslåing 
	5 Vedlegg
	5.1 Vedlegg A – Overordnet samarbeidsavtale
	5.2 Vedlegg B – Mandat med vedlegg
	5.3 Vedlegg C – Presentasjon Fase I (PPT) – Organisasjonspolitisk plattform
	5.4 Vedlegg D – Presisering av mandat Fase II
	5.5 Vedlegg E – Grunnlag møte med HO
	5.6 Vedlegg F – Tenkt politisk kart ift HO
	5.7 Vedlegg G – Grunnlag møte med Politiets fellesforbund
	5.8 Vedlegg H – Erfaringsnotat overordnet samarbeidsavtale
	5.9 Vedlegg I – Innspill samarbeidsavtalen NOF
	5.10 Vedlegg J – Innspill samarbeidsavtalen BFO
	5.11 Vedlegg K – Innspill samarbeidsavtalen lokalt 
	5.12 Vedlegg L – Kultur i BFO og NOF
	5.13 Vedlegg M – Kultur og tradisjoner BFO
	5.14 Vedlegg N – Kultur og kompetanse NOF
	5.15 Vedlegg O – Nettverk 
	5.16 Vedlegg P – Risiko – Tap av medlemmer
	5.17 Vedlegg Q – Juridisk vurdering
	5.18 Vedlegg R – Forsikring 
	5.19 Vedlegg S – Betraktninger knyttet til HO
	5.20 Vedlegg T – Status som frittstående organisasjon med betenkning


	5.1 Vedlegg A, Overordnet Samarbeidsavtale med underskrift
	5.2 Vedlegg B, mandat med vedlegg
	5.3 Vedlegg C, Grunnlag org pol plattform  siste versjon
	5.4 Vedlegg D, Presiseringer Fase2
	5.5 Vedlegg E, grunnlag møte med HO
	5.6 Vedlegg F, Kart påvirkning
	5.7 Vedlegg G, grunnlag møte m PF
	5.8 Vedlegg H, erfaringsnotater ift Samarbeidsavtalen
	5.9 Vedlegg I, samarbeidsavtalen sett fra NOF
	5.10 Vedlegg J, samarbeidsavtalen sett fra BFO
	5.11 Vedlegg K, samarbeidsavtaler lokalt GSV og Bergen
	5.12 Vedlegg L - kultur i BFO og NOF
	5.13 Vedlegg M, BFO kultur og tradisjoner
	5.14 Vedlegg N, Kultur og kompetanse NOF
	5.15 Vedlegg O, nettverk
	5.16 Vedlegg P, risiko for tap av medlemmer
	5.17 vedlegg Q, juridisk
	5.18 Vedlegg R, forsikringer
	5.19 Vedlegg S, betraktninger knyttet til HO
	5.20 Vedlegg T2, Utredning frittstående ift HO
	5.20 Vedlegg T1, Betenkning tjtvl pr sammenslåing




