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LS-sak 10/2019 Fylkesavdelingstilskuddet fra 2020 

Arbeidsutvalget innstiller overfor landsstyret: 
 
1. Fylkesavdelingstilskuddet for 2020 baseres på prinsippene som går fram av 
saksframstillingen, forutsatt at Landsmøtet i 2019 vedtar den nye 
organisasjonsmodellen for FO (jmf. LS-Sak 09/2019).  
 
2. Landsstyret fremmer forslag til landsmøtet om at driftstilskuddet til avdelingene 
reduseres fra 29 % til 27 % av de ordinære kontingentinntektene, forutsatt at den nye 
organisasjonsmodellen med tilhørende øking av antall sentralt finansierte frikjøp blir 
vedtatt. 
 
Saksframstilling: 
Landsstyret har i flere omganger diskutert prinsipper for fylkesavdelingstilskuddet 
som konsekvens av ny organisasjonsstruktur. Det vises i denne sammenheng til 
Diskusjonsnotat nr. 1b, samt notatene «Tilskudd og geografi» og «Utfyllende om 
fylkesavdelingstilskuddet» som ble sendt ut til landsstyret i desember.  
 
Det foreslås nå at dette spørsmålet tas opp til realitetsbehandling. Dette for å 
klargjøre de økonomiske forutsetningene og konsekvensene av den foreslåtte nye 
organisasjonsstrukturen, og for å gjøre det mulig å forberede iverksettelsen av 
landsstyrets innstilling til ny organisasjonsmodell. 
 
I følge FOs vedtekter § 16.2 er det landsstyret som skal fastsette 
fylkesavdelingstilskuddet under den årlige budsjettbehandlingen. Samtidig gjøres 
dette innenfor en føring gitt av kongressen i 2002 under sak 10.1 Økonomiske 
prioriteringer for perioden. Denne lyder: 
 

Det skal prioriteres å styrke FOs lokalapparat og gi økte ressurser til 
avdelingene i kongressperioden. Driftstilskuddet til avdelingene bør utgjøre 29 
% av de ordinære kontingentinntektene. Landsstyret får i oppgave å 
gjennomføre en trinnvis økning i løpet av kongressperioden. 

  
Denne formuleringen er med variasjoner blitt gjentatt av kongressene i 2006, 2010 
og 2015. Vedtaket fra 2015 lyder: 
 

29% av ordinær kontingent skal gå til frie driftsmidler i avdelingene. I tillegg  
           kommer lønnsmidler som landsstyret til enhver tid bestemmer til valgte verv.   
           Fordelingsnøkkel for avdelingstilskudd gjennomgås i perioden, herunder   
           frikjøp i avdelingene.  
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Da denne føringen er gitt av kongressene fra 2002 til 2015, bør det være landsmøtet 
i 2019 som eventuelt foretar justeringer gjennom vedtak under landsmøtets sak 10.1.  
 
Dermed er diskusjonen om prinsippene for fylkesavdelingstilskuddet også en naturlig 
del av landsmøteforberedelsene. 
 
Fylkesavdelingstilskuddene må også sees på som en del av FOs totale økonomi. 
Den foreliggende saksframstillingen har derfor som utgangspunkt at ikke forbundets 
økonomiske situasjon blir vesentlig endret gjennom ytre forhold, eller eventuelt 
uforutsette landsmøtevedtak på andre områder.  
 
Dagens tilskudd 
 
Tilskuddet til driften av fylkesleddene i FO er i dag bygget på føringen gitt i 2002 
samt en utfyllende modell vedtatt i Landsstyret i 2005. Den har følgende elementer 
 

• Lønnskostnadene for en frikjøpt tillitsvalgt (fylkessekretær) i hver avdeling 
bæres av FO sentralt. 

• Lønnskostnadene for en ekstra frikjøpt tillitsvalgt (fylkesleder) i Oslo bæres av 
FO sentralt. 

• 29 % av yrkesaktiv kontingent fordeles mellom avdelingene. Midlene fordeles 
etter en nøkkel hvor antall medlemmer (S-delen) teller 80 prosent og 
geografiske forhold (V-delen) 20 prosent. 

 
Fordelingen av den geografiske delen framkommer ved at hver avdeling har fått et 
vekttall mellom 1 og 9 som er skjønnsmessig satt ut fra en vurdering av fylkets 
geografi (areal, demografiske forhold, og reisekostnader). Hver vekt utgjør 1/61 av 
den geografiske delen av tilskuddet. Dagens vekting er slik: 
 
Oslo, Vestfold, Vest-Agder, Østfold, Akershus    1 vekt  1,7 % 
Aust-Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag     2 vekter  3,3 % 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Rogaland, Nord-Trøndelag 3 vekter  5    % 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane      4 vekter  6,7 % 
Troms         6 vekter  10 % 
Nordland, Finnmark       9 vekter  15 % 

 
Ressursene som i dag tilføres fylkesavdelingene består altså av to 
hovedkomponenter; 20 sentralt finansierte frikjøp, og overføring av «frie» midler i 
form av kronetilskudd (29 %’en). 
 
Tilskuddet etter 2020 
 
Det er særlig to faktorer i forslaget til ny organisasjonsstruktur som gjør det 
nødvendig å se på prinsippene for tilskudd på nytt. Det er: 
 

• Overgangen fra 19 til 11 fylkesavdelinger 

• Ønsket om å styrke ressursene øremerket lønn- og tariffarbeid i 
fylkesavdelingene 
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Frikjøp fra 2020 
 
Overgangen fra 19 til 11 fylkesavdelinger vil betyr at antall fylkessekretærer blir 
redusert tilsvarende. Dermed blir det «frigjort» 8 sentralt finansierte 
fylkessekretærhjemler. Det har hele tiden vært en forutsetning for tilskudds-
diskusjonen at en omlegging ikke skal medføre at ressurser flyttes fra avdelingene til 
FO sentralt. Derfor har diskusjonen i landsstyret dreid seg om hvordan disse åtte 
hjemlene skal brukes i fylkesavdelingene.  
 
På Landsstyremøtet i desember 2018 vedtok landsstyret: 
 

«De sentralt finansierte frikjøpene som finnes i dag overføres direkte. Det 
opprettes i tillegg fire nye frikjøp som tilføres de fire avdelingene som ikke slår 
seg sammen med noen. Disse fire nye frikjøpene finansieres ved reduksjon i 
fylkesavdelingstilskuddet».  

 
I tillegg ble det vedtatt at alle fylkeslederne skulle frikjøpes av avdelingenes egne 
«frie» midler.  
 
Dette medfører følgende fordeling av frikjøp fra 2020: 
 

Avdeling Overførte 
sentrale 
frikjøp 

Nye sentrale 
frikjøp 

Fylkesleder Antall 
medlemmer  

FO Viken 3  1 4.900 

FO Vestland 2  1 3.600 

FO Oslo 2 1 1 3.500 

FO Trøndelag 2  1 3.200 

FO Rogaland 1 1 1 2.600 

FO Innlandet 2  1 2.300 

FO Telemark og Vestfold 2  1 1.800 

FO Agder 2  1 1.700 

FO Troms og Finnmark 2  1 1.600 

FO Møre og Romsdal 1 1 1 1.500 

FO Nordland 1 1 1 1.500 

 
Dette betyr fra 2020 at: 
 

• Alle avdelinger har frikjøpt fylkesleder 

• Alle avdelinger har sentralt finansiert frikjøpt fylkessekretær 

• Alle avdelinger har ytterligere ett sentralt finansiert frikjøp som skal ha arbeidet 
med klubb-bygging og lønn- og arbeidsforhold som hovedoppgave. 

• FO Viken har ytterligere ett sentralt finansiert frikjøp (som følge av at det er tre 
avdelinger som slås sammen 

• FO Oslo har ytterligere ett sentralisert frikjøp (som følge av delegert ansvar for 
tariffavtale) 

 
At FO Viken har tre sentralt finansierte frikjøp kommer som et resultat av at det her er 
tre avdelinger som slås sammen, og at det ikke ville vært akseptabelt om de på 
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grunn av dette skulle ha færre frikjøp enn i dag. For at denne historiske begrunnelsen 
skal få almen gyldighet, foreslås den supplert med et intensjonsvedtak som knyttes til 
fylkesavdelingens medlemstall. Forslag til intensjonsvedtaket er: 
 

«Ett ekstra sentralt finansiert frikjøp skal vurderes utløst for de av FO-
avdelingene som overstiger 4.500 medlemmer» 

 
Kostnadene for de fire ekstra sentralt finansierte frikjøpene som ligger inne i dette 
forslaget er på litt over 3 millioner kroner (2018-tall) årlig. Når dette skal finansieres 
gjennom reduksjon i fylkesavdelingstilskuddet, må beløpet som avsettes til bruk i 
fylkesavdelingene reduseres fra 29 % av yrkesaktiv kontingent til 27 % av yrkesaktiv 
kontingent. 
 
Dette betyr at det må legges inn et endringsforslag i SAK 10.1 på landsmøtet som 
gjør at intensjonsformuleringen fra kongressen i 2002 endres til  
 

«Driftstilskuddet til avdelingene bør utgjøre 27 % av de ordinære 
kontingentinntektene. I tillegg kommer lønnsmidler til de frikjøp som 
landsstyret til enhver tid bestemmer skal være sentralt finansiert.». 

 
 
 
Omstillingsmidler fra 2020 
 
På grunn av medlemsveksten i FO har midlene som har vært satt av til 
fylkesavdelingstilskuddet økt år for år, som følgende oppstilling viser: 
 
Tilskudd Revidert Budsjett 2017:  40 411 315 
Tilskudd Budsjett 2018:    41 760 000 
Tilskudd Revidert Budsjett 2018:   42 167 800 
Tilskudd Budsjett 2019:    43 558 000 
 
Dersom medlemsveksten fortsetter som tidligere, vil dette bety at utbetalt kronebeløp 
i 2020 med et fylkesavdelingstilskudd på 27 % vil være om lag likt dagens utbetalte 
kronebeløp med et tilskudd på 29 %. Reduksjonen i fylkesavdelingstilskuddet vil 
dermed neppe få konsekvenser for aktiviteten i avdelingene, eller svekke 
avdelingenes muligheter til å foreta ytterligere frikjøp med egne midler. 
 
Samtidig vil sammenslåingsprosessen som flertallet av fylkesavdelingene vil inngå i, 
være krevende. Prosessene vil blant annet bety at avdelinger som slår seg sammen 
må streve for å bygge en ny felles kultur; noe som kan bety at flere samlinger og 
møter ansikt til ansikt kan være formålstjenlig. For å skape muligheter for dette, 
foreslås det at det for 2020 og 2021 på det sentrale budsjettet avsettes et beløp på 
2,8 millioner pr. år i omstillingsmidler for de avdelingene som slår seg sammen. Disse 
omstillingsmidlene er ment å kompensere for reduksjonen i fylkesavdelingstilskuddet.  
 
For å fastsette størrelsen på omstillingstilskuddet for hver «nye» avdeling, har vi tatt 
utgangspunkt i en sammenlikning av S-delen av tilskuddet i den nye modellen, med 
S-tilskuddet i revidert budsjett 2018. Omstillingsmidlene fordeles da direkte til de 
berørte avdelingene etter følgende nøkkel: 
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 S-tilskudd revidert 
budsjett 2018 

Beregnet S-
tilskudd ny modell 
(2018-tall) 

Tilskudd fra 
omstillingspotten 

FO Viken 5.789.236 5.389.978 600.000 

FO Vestland 4.327.186 4.028.759 500.000 

FO Trøndelag 3.845.853 3.580.621 400.000 

FO Innlandet 2.806.173 2.612.644 400.000 

FO Telemark og 
Vestfold 

2.210.523 2.058.073 300.000 

FO Agder 1.986.703 1.849.689 300.000 

FO Troms og 
Finnmark 

1.903.673 1.772.385 300.000 

 
I løpet av 2021 må landsstyret vurdere hvorvidt de budsjetterte omstillingsmidlene 
helt eller delvis skal videreføres ut landsmøteperioden.  
 
Geografitilskuddet 
 
Diskusjonene i landsstyret viste at det var bred enighet om at 20 % av 
fylkesavdelingstilskuddet fortsatt skulle fordeles etter geografi. Begrunnelsen er at 
ulik geografi i hvert fylke medfører store variasjoner i kostnader for å gjennomføre 
ulike typer aktiviteter. Dette gjelder særlig avholdelse av fysiske møter i 
representantskap og styrer, samt oppsøkende medlemspleie. 
 
Det var også bred enighet i landsstyret om at den nye fylkesstrukturen medførte at 
kriteriene for fordeling av geografi-tilskuddet måtte gjennomgås på nytt. Det er derfor 
gjennomført en utredning som ble forelagt landsstyret i desember 2018. (Notatet 
«Tilskudd og geografi» m/vedlegg). Denne utredingen foreslår at fire ulike kriterier 
legges til grunn for denne fordelingen.  
 
Kriterium 1: Reisevekt  
Denne vekten framkommer ved å fastsette ett geografisk og medlemsmessig 
tyngdepunkt i hvert av de nye fylkene og deretter beregne kjøretider mellom dette 
tyngdepunktet og tettsteder andre steder i fylket.  
 
Dersom denne kjøretiden overstiger to timer (en vei), antas det at overnatting vil 
være nødvendig, med de ekstra kostnader dette medfører.  
 
Total reisevekt settes så etter hvor mange prosent av medlemmene i 
fylkesavdelingen som har mer enn to timers kjøretid til det valgte geografiske 
tyngdepunktet. (En vekt pr. 10 %). 
 
Kriterium 2: Desentraliseringsvekt 
Denne vekten skal kompensere de fylkene hvor medlemmene er svært spredt rundt i 
fylket. Hvert av de nye fylkene har fått definert et kjerneområde rundt det før nevnte 
geografiske og medlemsmessige tyngdepunktet. De fylkene hvor mindre enn 
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halvparten av medlemmene finnes innenfor dette kjerneområdet tildeles én 
desentraliseringsvekt. 
 
Kriterium 3: Flyvekt 
I noen av fylkene er reiseavstandene så store at fly er et helt nødvendig 
transportmiddel, med bruk av kortbanenettet og gjennomgående dyre billetter. Her 
kan det tildeles fra én til tre vekter. 
 
Kriterium 4: Studentvekt 
Alle de nye fylkesavdelingene vil ha ett studiested. Mange vil ha to eller flere. 
Oppfølging av FO-Studentenes lokallag, rekruttering av studentmedlemmer samt 
studentenes deltagelse i FOs besluttende organer medfører kostnader. Det foreslås 
derfor at det gis én vekt til de fylkesavdelingene med mer enn ett studiested. 
 
Om vi sammenstiller vektfordelingen framkommer følgende tabell: 
 

 Reisevekt Desentrali-
seringsvekt 

Flyvekt Student-
vekt 

Totalvekt 

FO Viken 1 1 0 1 3 

FO Vestland 4 0 1 1 6 

FO Oslo 0 0 0 1 1 

FO Trøndelag 2 0 0 1 3 

FO Rogaland 2 0 0 1 3 

FO Innlandet 3 0 0 0 3 

FO Telemark og Vestfold 2 0 0 0 2 

FO Agder 1 0 0 1 2 

FO Troms og Finnmark 8 1 3 1 13 

FO Møre og Romsdal 2 1 0 1 4 

FO Nordland 6 1 3 1 11 

 
Det nye forslaget til utregning av geografitilskudd gir til sammen 51 vekter (mot 61 i 
den gamle modellen). Dette betyr at hver vekt gir større tilskudd enn tidligere. 
Samtidig betyr den nye modellen forskyvinger mellom fylkesavdelingene. Det slår for 
eksempel særlig positivt ut for FO Nordland, mens FO Innlandet vil få betydelig 
mindre enn det FO Oppland og FO Hedmark fikk samlet. Variasjonene vil gå fram av 
tabellen til slutt i saksframstillingen. 
 
Avdelingenes egenkapital som buffer 
 
Premisset for forslaget til nytt fylkesavdelingstilskudd er at det ikke skal trekkes inn 
noen økonomiske ressurser fra fylkesavdelingene til FO Sentralt. Samtidig er det 
viktig å minne om at alle avdelingene har en egenkapital som langt overstiger de 5 % 
som er måltallet for FO som helhet.  
 
Pr 1. januar 2018 utgjorde oppsparte midler i avdelingene mer enn 17 millioner 
kroner. Dette betyr egenkapital på mer enn 40 prosent for avdelingene samlet. De 
fleste fylkesavdelingene har dermed en stor buffer. Sammen med de foreslåtte 
omstillingstilskuddene vil dette være en garanti for at fylkesavdelingene kan 
opprettholde aktiviteten, på tross av eventuelle uforutsette negative konsekvenser av 
ny tilskuddsmodell. 
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Oppsummert 
 
For illustrasjonens skyld har vi satt sammen en tabell som viser hvordan de foreslåtte 
justeringer av fylkesavdelingstilskuddet vil slå ut sammenliknet med tilskuddet som 
ble gitt i revidert budsjett 2018. Vi minner i denne sammenhengen om det som 
tidligere er nevnt; at dersom medlemsveksten i forbundet holder seg stabil, vil det 
utbetalte tilskuddet i 2020 være 7-10 prosent høyere enn i denne tabellen. Vi minner 
også for sikkerhets skyld om at det er landsstyret som årlig fastsetter 
fylkesavdelingstilskuddet, og at eventuelle uforutsette utslag av det nye 
tilskuddssystemet for den enkelte avdeling vil kunne justeres under den årlige 
budsjettbehandlingen.
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 Antall 
frikjøp 
2018 

Frikjøp 
ny 
ordning  

Medlems-
tilskudd 
(S) 2018 

Medlems 
Tilskudd 
(S) ny 

Geografi-
tilskudd 
(V) 2018 

Geografi-
tilskudd 
(V) ny 

Omstillings-
midler 

Tilskudd 
2018 
(S+V) 

Tilskudd 
Ny 
(S+V+O) 

FO Viken 3 3 5.789.000 5.390.000 691.000 462.000 600.000 6.480.000 6.452.000 

FO Vestland 2 2 4.327.000 4.029.000 830.000 924.000 500.000 5.157.000 5.453.000 

FO Oslo 2 3 4.190.000 3.901.000 138.000 154.000 0 4.328.000 4.055.000 

FO Trøndelag 2 2 3.846.000 3.581.000 691.000 462.000 400.000 4.537.000 4.443.000 

FO Rogaland 1 2 3.121.000 2.906.000 415.000 462.000 0 3.536.000 3.368.000 

FO Innlandet 2 2 2.806.000 2.613.000 830.000 462.000 400.000 3.636.000 3.475.000 

FO Telemark og Vestfold 2 2 2.211.000 2.058.000 553.000 308.000 300.000 2.764.000 2.666.000 

FO Agder 2 2 1.987.000 1.850.000 415.000 308.000 300.000 2.402.000 2.458.000 

FO Troms og Finnmark 2 2 1.904.000 1.772.000 2.074.000 2.001.000 300.000 3.978.000 4.073.000 

FO Møre og Romsdal 1 2 1.783.000 1.660.000 553.000 616.000 0 2.336.000 2.276.000 

FO Nordland 1 2 1.723.000 1.604.000 1.244.000 1.694.000 0 2.967.000 3.298.000 

 
NB: Kostnadene for frikjøpt fylkesleder kommer til fratrekk fra tilskuddet for den enkelte avdeling i denne tabellen. 


