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... og flere skal vi bli! 
 

Bli med å forme morgendagens medlemstjenester. 

 

 

 

 

 

 

 

YTF logistikks strategi for kvalitetsforbedring  

i tillitsvalgtrollen og medlemstjenesten. 
 

 

Innsatsområdet: 

FORBEDRE REKRUTTERING, TILLITSVALGTE OG ORGANISASJON 

Logistikkstyrets anbefalinger til delmål og tiltak, oktober 2016 

 

 Hva forsøker vi å oppnå? 
 Hvordan kan vi vite at en endring er en forbedring? 

 Hvilke endringer kan vi gjøre som resulterer i en forbedring? 
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……..og flere skal vi bli 

Sørge for tjenester av god kvalitet som: 

 er virkningsfulle 
 er trygge og sikre 
 involverer brukere og gir dem innflytelse 
 er samordnet og preget av kontinuitet 
 utnytter ressursene på en god måte 
 er tilgjengelig og rettferdig fordelt 

 

Styrke 
kunnskapen 
blant 
tillitsvalgte 

Styrke 
brukeren 

Forbedre 
ledelse og 
organisasjon 

Styrke 
tillitsvalgte 

Følge med 
og evaluere 
tjenestene 
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1. Fra strategi til anbefalinger  
 

YTF Logistikk har utviklet en overordnet strategi for å forbedre kvaliteten på rekruttering, 
oppfølging og løpende medlemstjenester. Strategien har et 10 års perspektiv, og den har fått 
navnet:  
… og flere skal vi bli!  
 
Strategien er utviklet i nært samarbeid med sentrale aktører, ledere, brukere og utøvere fra 
praksis. Hensikten med satsingen er at tjenestene skal støttes i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet som trengs i årene fremover.  
 
Strategiens seks mål er:  
Tjenester av god kvalitet som:  

er virkningsfulle  
er trygge og sikre  
involverer brukere og gi dem innflytelse  
er samordnet og preget av kontinuitet  
utnytter ressursene på en god måte  
er tilgjengelige og rettferdig fordelt  

 
For å nå målene skal det utvikles anbefalinger for følgende innsatsområder:  

Styrke brukeren (medlemmet)  
Styrke utøveren (tillitsvalgte) 
Forbedre ledelse og organisasjon  
Styrke kunnskapen blant tillitsvalgte  
Følge med på og evaluere tjenestene  

 
På hvert av innsatsområdene har det vært nedsatt arbeidsgrupper som har fått i mandat å 
lage forslag til logistikkstyrets anbefalinger ved bl.a. å:  

Konkretisere innsatsområdene  
Fremskaffe dokumentasjon om hva som virker  
Beskrive metoder, teknikker og arbeidsformer for å styrke innsatsområdene  
Lage anbefalinger som skaper aktivitet ute i organisasjonen  
Anbefale systemer og aktiviteter for å støtte dette arbeidet i praksis 

 

Foreliggende anbefaling har fokus på å forbedre rekruttering, ledelse og organisering 
innenfor gods og logistikk i Yrkestrafikkforbundet. 
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2.  Sammendrag av anbefalingene 

Fem delmål og 22 tiltak for å forbedre rekruttering, ledelse og organisering. 

Delmål 1: Erkjenne og ta hensyn til den kompleksitet vår organisasjon er en del av 

 Etablere en virkelig forståelse for nødvendigheten av endring og 
kvalitetsforbedring 

 Utvikle en felles forståelse, verdier, språk og verktøy 

Delmål 2: Etablere forståelse for hvorfor vi trenger å forbedre tjenestene 

 Avdekke forbedringsområder i egen virksomhet 
 Gjennomføre systematiske brukerundersøkelser 

Delmål 3: Bestemme hva vi må endre 

 Vurdere om visjon, verdier, mål, strategier og handlingsplaner bidrar til ønsket 
kvalitet på tjenestene 

 Vurdere om endring av organisasjonskulturen er nødvendig 
 Vurdere om styringssystemene bør forbedres 
 Vurdere om sentrale arbeidsprosesser bør gjennomgås og forbedres 
 Vurdere om organisasjonen har rett kompetanse og et godt system for 

kompetanseutvikling 

Delmål 4: Beslutte hvordan vi skal gjennomføre endringene 

 Skape enighet i organisasjonen om bruk av metoder som fører til forbedring 
 Satse på endring basert på fakta og ikke antakelser 
 Jobbe med å utvikle åpenhetskultur i organisasjonen 
 Sette av tid til refleksjon 
 Bygge opp endrings- og forbedringskompetanse 
 Bruke lederutvikling som virkemiddel for å sikre endring og forbedring 
 Lære av andre og løfte fram de gode eksemplene 
 Stimulere til forskning for å forbedre kvalitetsfaglige metoder 
 Utvikle god samhandling mellom faggrupper, enheter og nivåer 
 Involvere medlemmene i endringsarbeidet 

Delmål 5: Sikre varige forbedringer 

 Være bevisst på å forsterke og belønne kvalitetsarbeid 
 Ta i bruk målinger som dokumenterer egne resultater 
 Kontrollere arbeidsprosessene med indikatorer / målepunkter 

3. Følgende har deltatt i arbeidet:  

Styret i YTF Logistikk, tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. 
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4. Introduksjon – målgruppe  

Denne anbefalingen er skrevet fortrinnsvis til forbundsstyret, som er beslutningstakere på 
øverste nivå for medlemstjenestene. Disse tjenestene preges av store variasjoner når det 
gjelder alt fra organisering, struktur og drift, til eierforhold og finansiering. Vi har likevel valgt 
å skrive et felles dokument om forbedring av rekruttering, ledelse og organisering. Dette har 
vi gjort fordi vi tenker at de råd, anbefalinger og tiltak som foreslås her i stor grad har 
overføringsverdi og kan brukes uavhengig av type tjeneste. 

Arbeidet med å forbedre organisasjonen starter selvfølgelig ikke med dette dokumentet. 
Mye bra er gjort tidligere, og mange nyttige tiltak og satsinger er i gang rundt om i landet. De 
føringer, ideer og tankegods som ligger i større igangsatte satsinger, som allmenngjøring av 
tariffavtalene og satsningen rundt bedre bussanbud har vært viktige i utviklingen og 
etableringen av denne strategien «…og flere skal vi bli». Denne planen bygger naturligvis 
derfor også på disse satsingene, og det er etablert et godt samarbeid mellom de aktuelle 
aktørene for å sikre felles retning og synergieffekter i arbeidet fremover. 

Behovet for dette dokumentet vurderes å være ytterligere aktualisert ved iverksettelsen av 
allmenngjøringen. En vellykket integrering mellom statsetaten (Arbeidstilsynet) og 
medlemstjenester på lokalt nivå (lokale tillitsvalgte), må forankres i gode 
samhandlingsprosesser. 

Tjenester av god kvalitet er kjennetegnet ved at de er virkningsfulle, trygge, sikre og 
samordnet. De involverer medlemmene og gir dem innflytelse, de utnytter ressursene på en 
god måte, og de er rettferdig fordelt. 

Det er viktig at ledere setter av tid til forbedringsarbeid i egen organisasjon, går foran og 
viser vei, og ikke minst belønner innsatsen og initiativene til egne medarbeidere i 
kvalitetsarbeidet. 

 

4.1 Daglige utfordringer  

Mange ledere opplever at det er utfordrende å sikre den faglige kvaliteten på 
tjenestetilbudet innenfor stramme økonomiske rammer. Tiltak som kompetanseheving og 
kvalitetsforbedring kan være fristende å redusere først.  

Det finnes gode eksempler fra praksis at fokus på kvalitetsarbeid og prosessforbedring gjør 
det unødvendig å velge mellom de daglige utfordringer og arbeide med kvalitetsforbedring. 
Det blir to sider av samme sak. 

4.2 En invitasjon  

Vi vil at du først og fremst skal se på denne planen som en invitasjon – en invitasjon til å 
være med på en storstilt nasjonal satsing for å øke medlemstilstrømmingen og forbedre 
kvaliteten på medlemstjenestene over de neste ti årene. 
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5. Endring og forbedring av organisasjonen  

Medlemstjenestene er kjennetegnet ved en kompleksitet som gjør utfordringene knyttet til 
endring og forbedring av kvaliteten på tjenestene store. En av grunnleggerne av moderne 
metodikk innen kvalitetsarbeid, W.E. Deming sa: «Alle modeller er gale, men noen er 
nyttige». Det finnes mange ulike tilnærminger og metoder som kan være nyttige, og det er 
viktig for oss å velge den tilnærmingen som er best egnet for å løse de utfordringene akkurat 
vår del av organisasjonen står overfor.  

Når virkeligheten er kompleks og sammensatt, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i en 
skjematisk oversikt for å vise sentrale elementer i arbeidet med å lykkes med endring og 
forbedring av virksomheten. Modellen som er brukt for å illustrere en trinnvis prosess for å 
endre og forbedre organisasjoner, er inspirert av en modell kalt «Change tools, models and 
approaches».  

Resten av dette kapittelet følger oppbyggingen av denne modellen. Hver av «boksene» 
defineres i det følgende som delmål i våre ambisjoner for en endringsprosess. 

Modell for ønsket endring 

Delmål 1  

Erkjenne og ta hensyn til den kompleksitet vår organisasjon er en del av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 2  
Etablere forståelse for 
hvorfor vi trenger å 
forbedre tjenestene  
 Avdekke 

forbedringsområder i 
egen virksomhet  

 Gjennomføre 
systematiske 
brukerundersøkelser  

 

Delmål 3  
Bestemme hva vi må 
endre og forbedre:  
 Visjon, verdier, mål, 

strategi  
 Kultur  
 Struktur og system  
 Prosesser  
 

Delmål 4  
Beslutte hvordan vi skal 
gjennomføre 
endringene  
 Forbedringsmodell  
 Åpne(transparente) 

organisasjoner  
 Tid til refleksjon og 

endring  
 Kvalitetsdata  

Delmål 5  

Sikre varige forbedringer  
 Forsterke og belønne kvalitetsarbeid  
 Spre kunnskap om forbedringsarbeid som har gitt effekt  
 Resultatmålinger  
 Indikatorer og målepunkter i arbeidsprosessene  
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6. Definisjon av delmål 

Delmål 1 Erkjenne og ta hensyn til den kompleksitet vår organisasjon er en del av  

Delmål 1, tiltak 1: Etablere en virkelig forståelse for nødvendigheten av 
endring og kvalitetsforbedring  

Delmål 1, tiltak 2: Utvikle en felles forståelse, verdier, språk og verktøy  

Delmål 2 Etablere forståelse for hvorfor vi trenger å forbedre tjenestene  

Denne strategien for kvalitetsforbedring «…og flere skal vi bli!» understreker at 
tillitsvalgte og ansatte alltid har vært opptatt av å forbedre tjenestene og gjennom 
det bidratt til at våre medlemstjenester er blant de beste i landet.  

Tjenestene må likevel utvikles og kontinuerlig forbedres fordi:  

Samfunn, kunnskap, kompetanse og teknologi er i stadig endring og utvikling  

Medlemmenes forventninger og krav til medvirkning endrer seg  

Tjenestene ikke alltid virker etter hensikten  

Tjenestene ikke er så trygge og sikre som de bør og kan være  

Tjenestene kan være dårlig samordnet  

Det er rom for forbedring når det gjelder ressursutnyttelse og fordeling  

Det kan være utfordrende å dra i gang et endrings- og forbedringsarbeid hvis ikke 
organisasjonen erkjenner at det finnes et behov for å bli bedre. Derfor må endrings- 
og kvalitetsarbeidet forankres i så vel toppledelse som i organisasjonen forøvrig.  

  

Delmål 2, tiltak 1: Avdekke forbedringsområder i egen organisasjon  

Er tjenestene virkningsfulle?  

I hvilken grad bygger beslutninger om tiltak eller behandling på pålitelig 
kunnskap om effekt på området?  

Hvordan utnyttes kunnskap fra forskning og praksis slik at den er til nytte i alle 
beslutningsprosessene i tjenesten?  

Hvordan er den kunnskapen gjort tilgjengelig for de ansatte?  

Hvordan følger vi opp medlemmene våre ett eller to år i etterkant for å sikre 
at tiltaket virket etter hensikten?  

Hvordan er de ansattes mulighet for kontinuerlig og tilrettelagt 
kompetanseoppbygging som samsvarer med de oppgavene de skal løse? 
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Er tjenestene trygge og sikre?  

Anser vi feil og uhell som forårsaket av systemet, av enkeltindivider eller 
begge deler?  

Hvor mange klager og meldinger om avvik eller bekymringer mottar vi?  

Hva slags system og kultur har vi for å bruke denne informasjonen til 
systematisk forbedring? 

Er medlemmene involvert og gitt innflytelse?  

Hvordan og i hvilken grad gjennomføres medlemsundersøkelser?  

Hva viser medlemsundersøkelser om medlemmenes tilfredshet?  

Hvilke metoder benytter vi for å lytte til medlemmer og få deres råd?  

Hvordan er medlemmenes klageadgang?  

Er tjenestene samordnet og preget av kontinuitet?  

Koordinerer vi tjenestene våre internt, eller opplever medlemmene våre at de 
selv må ta et ansvar for helheten?  

Bidrar vi til en koordinering på tvers av tjenestene, eller overlater vi det til 
medlemmene?  

Hva sier medlemsundersøkelsene om deres oppfattelse av samordning, 

Utnyttes ressursene på en god måte?  

Hvordan sikrer vi at vi tilbyr vi rett tjeneste, til rett medlem på rett måte til 
rett tid?  

Hvordan organiserer og leverer vi tjenestene på en slik måte at vi får mest 
mulig ut av de ressursene som stilles til disposisjon?  

Hvordan tar vi hensyn til medlemmets behov, alvorlighetsgrad og forventet 
kostnad og nytte ved valg av tiltak?  

Er tjenestene tilgjengelige og rettferdig fordelt?  

Hvordan sikrer vi at våre medlemmer har lik tilgang på våre tjenester 
uavhengig av kjønn, bosted og sosial status?  

Hvordan vet vi at vi klarer å tilby de tjenestene medlemmene har behov for og 
krav på?  

Hvordan prioriterer vi i henhold til gitte føringer i lovverk og vedtak?  

Har vi rutiner for å vurdere og om nødvendig sette inn tiltak for å redusere 
saksbehandlingstiden? 
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Delmål 2, tiltak 2: Gjennomføre systematiske brukerundersøkelser  

Etablering av systemer for å systematisk innhente brukernes tilfredshet er helt 
avgjørende for å kunne justere tilbudet. For de fleste er kvaliteten på tjenesten 
synonymt med nettopp opplevelsen av dem. De fleste klager ikke på det faktiske 
tilbudet de får. Den forutsetter de at har vært god nok.  

I dette finnes det flere utfordringer, som for eksempel å etablere systematiske 
virkemidler for å samle innspill fra ulike medlemsgrupper. Men like viktig er det å 
skape et klima som inviterer til dialog og gjør det enkelt å komme med 
medlemmenes egne enkeltopplevelser.  

Gjennom dialog med våre medlemmer i form av konferanser, brukerpanel og 
kartlegginger kan vi systematisk hente inn tilbakemeldinger som hjelper oss med å 
evaluere vår egen resultatoppnåelse. Slik systematikk er avgjørende for å kunne 
lykkes i vårt kvalitetsarbeid. 

 

Delmål 3: Bestemme hva vi må endre  

Hvor «trykker skoen»? Hva må endres for å opprette ønsket kvalitet på de områdene 
der det ble påvist for lavt kvalitetsnivå i analysen over?  

Delmål 3, tiltak 1: Vurdere om visjon, verdier, mål, strategier og 
handlingsplaner bidrar til ønsket kvalitet på tjenestene  

Visjonen skal peke ut kurs for hvordan organisasjonen ønsker å se tjenestene i 
fremtiden. Verdiene påvirker hvordan organisasjonen prioriterer og hvordan den 
fremstår som utøver av tjenester. Målene som settes skal være i forhold til de 
konkrete forbedringsområdene som organisasjonen velger å jobbe med for å 
realisere visjonen. Strategier er overordnede beskrivelser av hva man vil oppnå og 
hvordan man skal nå sine mål. Handlingsplaner er beskrivelser av hvordan man skal 
nå de målene man har satt seg, hvem som har ansvar og hvilke tidsfrister som 
gjelder.  

Skal målene for virksomheten få den plassen de er ment å skulle ha i hverdagen, må 
de ta utgangspunkt i overordnede visjon/verdier for å kunne lede fram mot bedre 
tjenester. Målene må være realistiske sett i lys av virksomhetens ressurser, noe som 
gjør det mulig å holde fokus på de prioriteringene som målene representerer.  

Når ledere inviterer, involverer og engasjerer sine medarbeidere til å etablere mål, er 
neste utfordring like viktig; Nemlig, å følge opp og holde fokus på målene. 
Betydningen av at ledere bidrar til at organisasjonen holder konstant fokus på 
målene kan ikke overvurderes. 
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Delmål 3, tiltak 2: Vurdere om endring av organisasjonskulturen er nødvendig  

Det heter seg at «Culture eats strategies at breakfast». Mål og strategier kan være 
riktig, men organisasjonskulturen kan trekke organisasjonen i en annen retning. En 
kultur som løfter fram gode erfaringer og som fremmer læring og utvikling, kan 
omsette utfordrende strategier til god praksis. Hvor viktig dette er, vil alle som har 
kjent belastningen ved å jobbe i en kultur som dyrker motgang og negative 
stemninger forstå. 

Når man arbeider med kulturendringer er det viktig å ikke glemme at dette er et 
tidkrevende tålmodighetsarbeid. Det er ikke uvanlig å tenke i åtteårs perspektiv for å 
skape virkelig kulturendring.  

Denne tilnærmingen bør kombineres med metoder som vektlegger å løfte fram de 
beste erfaringene i organisasjonen innenfor et område, med den hensikt å gjøre mer 
av det som allerede er bra. 

 

Delmål 3, tiltak 3: Vurdere om styringssystemene bør forbedres  

Organisasjoner som klarer å bygge opp kvalitets-/styringssystemer som brukes i 
praksis vil alltid ha større effekt av sitt kvalitetsarbeid. Et godt kvalitetssystem og 
internkontroll er sentrale virkemidler for å sikre at medlemmets rettigheter er 
ivaretatt og dekket. I denne sammenheng er det viktig å understreke faren ved å ikke 
etterleve den praksis som beskrives i prosedyrer, sjekklister og andre styrende 
dokumenter. En organisasjonskultur som stilltiende tillater annen praksis enn den 
som vedtas gjennom de styrende dokumentene, gjør veien fra beslutning om 
forbedring til ny praksis lang og tung. Det er nødvendig å se en klar sammenheng 
mellom arbeidet med økonomistyring og utvikling av det faglige innholdet. Rammer 
for drift påvirker alltid innholdet i tjenestene. 

Delmål 3, tiltak 4: Vurdere om sentrale arbeidsprosesser bør gjennomgås og 
forbedres  

Med utgangspunkt i de forbedringsområdene som er definert tidligere (delmål 2), vil 
det være en hovedutfordring å gå gjennom de sentrale arbeidsprosessene og vurdere 
hvilke av disse som bør endres for å gjøre tjenestene bedre. Det er en viktig 
lederoppgave å legge til rette for, og følge opp dette arbeidet. 
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Delmål 4. Beslutte hvordan vi skal gjennomføre endringene  

I det følgende rettes fokus på hvordan få endring til å skje.  

Delmål 4, tiltak 1: Skape enighet i organisasjonen om bruk av metoder som 
fører til forbedring  

Denne strategien handler om å arbeide for å nå målet om tjenester av god kvalitet. 
Erfaringer viser at det er av stor betydning for en organisasjon å ha felles tilnærming 
til forbedringsarbeid. Vi setter fokus på tre spørsmål:  

Hva er det vi vil oppnå?  

Hvor står vi forhold til kjennetegnene på god kvalitet? Hvilke mål og delmål vil bringe 
oss nærmere dette hovedmålet. Hvilke delmål setter vi oss og hvordan arbeider vi for 
å imøtekomme kjennetegnene på tjenester av god kvalitet?  

Hvordan vet vi at en forandring er en forbedring?  

Hvordan måler vi at det vi jobber med faktisk flytter oss mot målet?  

Hvilke endringer kan vi gjennomføre som vil skape forbedring?  

Hva er det som bidrar til trygge og sikre tjenester i vår organisasjon? 

Hvilke ideer har vi eller kan vi utvikle for å involvere medlemmene og gi dem 
innflytelse? 

 

Delmål 4, tiltak 2: Satse på endring basert på fakta og ikke antakelser  

Arbeidsprosesser og områder som skal forbedres kan kreve en tilnærming fra ulike 
arbeidsmetoder. Gode forbedringsprosesser bygger på et godt faktagrunnlag.  

Mange steder finnes det allerede viktige datakilder i systemene som kan være nyttige 
i forbedringsarbeidet. Eksempel på dette er fagsystemer og statistikk som generer 
data om organisasjonen og tjenestene. I tillegg er det viktig å utarbeide målepunkter 
der det er nødvendig. Disse målepunktene bør gi svar på om forandring blir 
forbedring og hvor vi kan lese resultater av arbeidsinnsatsen.  

Delmål 4, tiltak 3: Jobbe med å utvikle åpenhetskultur i organisasjonen  

Vi starter med å hevde at: «Bevisste ledere vet at transparente og åpne 
organisasjoner fører til gjensidig åpenhet og tillit, det tar medlemmenes opplevelse 
på alvor, det legger til rette for medvirkning og medansvar og sist, men ikke minst; 
det bidrar nesten alltid til engasjement.»  

I mange sammenhenger legges det vekt på betydningen av at informasjonen i 
organisasjoner er åpen og tilgjengelig, og at man er åpen om egne feil og lærer av 
dem. Dette omtales ofte som en forutsetning for å engasjere og involvere sine 
medarbeidere i endring og forbedring. Vi vil her også trekke fram betydningen av å 
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spre gode erfaringer (beskrevet som korte historier) og få organisasjonen til å lære av 
det de selv og andre har fått til. En åpen organisasjon skaper tillit hos medlemmene 
ved at ansatte og medlemmer opplever at informasjon eller viktig kunnskap ikke 
holdes tilbake. 

Delmål 4, tiltak 4 Sette av tid til refleksjon  

I et arbeid med å legge til rette for medvirkning og aktiv deltakelse er det viktig å 
sette av tid til forbedringsarbeid for alle medarbeidere. I en travel hverdag vil det å 
prioritere å sette av denne tiden, være det som skiller mellom det som leder til 
frustrasjon og det som bidrar til at man gjør noe med det.  

Refleksjonen gir tid og rom til innsikt i forhold til hvorfor vi trenger å endre oss, blikk 
for hva og hvem som må endres, og hvordan vi kan få endring til å skje. Videre vil 
arbeidet med forbedring få et viktig korrigerende element ved å trekke brukere inn i 
formelle fora i organisasjonen. 

I Arbeidet med å gjennomføre endringene er det vanskelig å lykkes dersom man ikke 
har hatt fokus på å involvere alle som blir berørt av endringene. Likevel løfter vi det 
fram også som en forutsetning for å få endring til å skje. Endring kommer sjelden som 
resultat av rundskriv som informerer om vedtatte endringer. Gjennom å involvere har 
man større mulighet til å oppnå både engasjement og felles forståelse for hvordan 
endringer skal utføres. Og i tillegg er det gjennom involvering man får fram energien 
som må til for å iverksette endret praksis. 

 

Delmål 5, tiltak 1: Være bevisst på å forsterke og belønne kvalitetsarbeid  

Det er ikke mulig å overvurdere betydningen av å vie kvalitetsarbeidet 
oppmerksomhet. Forutsetning for å lykkes med varig endring og spredning som 
resultat er at det positive som skjer blir løftet fram i organisasjonen av ledelsen. 
Dette virker forsterkende – akkurat som det virker demotiverende å overse slik 
innsats. 

Delmål 5, tiltak 2: Ta i bruk målinger som dokumenterer egne resultater  

Målinger av prosesser og resultater i tjenestetilbudet er nødvendige hjelpemidler for 
å påse at styringen er tilstrekkelig og at prioriteringene er formålstjenlige. På samme 
måte bør vi som organisasjon gjennom å måle resultater sette fokus på egen 
virksomhet og tjenestetilbud. Ved å få fram kvantitative og kvalitative resultater vil vi 
også ha data som kan gi stolthet og tilfredshet hos medarbeidere og ledere. 

Delmål 5, tiltak 3: Kontrollere arbeidsprosessene med indikatorer/målepunkter  

I arbeidet med å forbedre arbeidsprosesser anbefaler vi å etablere målepunkter som 
undersøker og sikrer kvaliteten på innholdet i den enkelte arbeidsoppgaven. Målinger 
bør gjentas med jevne mellomrom for å sikre at nivået på kvaliteten er akseptabelt og 
stabilt. 
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7. Avsluttende kommentar 

For å lykkes i et forbedringsarbeid, er det avgjørende utgangspunktet å få alle berørte 
i organisasjonen til å erkjenne at det er behov for endring for deretter å bestemme 
hva som skal endres og hvordan. Samtidig er det viktig å sørge for at endringene blir 
varige og å spre gode erfaringer til resten av organisasjonen og forhåpentligvis også 
utenfor. Det er en sammenheng og gjensidig påvirkning mellom organisasjoners 
struktur, prosesser og resultat. Det er ofte slik med den komplekse virkelighet at «alt 
henger sammen med alt», og de virkelige og varige endringer kommer når man 
virkelig forstår og forholder seg til at virkeligheten er kompleks og dynamisk. Når du 
endrer noe, kan dette gi konsekvenser som man ikke har forutsett. For å lykkes i 
arbeidet med å kontinuerlig utvikle og forbedre tjenestene er det derfor viktig at 
arbeidet fra laveste til høyeste nivå i den enkelte organisasjon henger sammen. For å 
få til dette er det nødvendig å utvikle en felles forståelse, verdier, språk og verktøy og 
la dette arbeidet bli en integrert del av organisasjonens øvrige arbeid. 

 

Hvordan er det mulig å etablere systemer og ta i bruk verktøy som skaper varige for-
bedringer og i tillegg sprer dem når erfaringene tilsier at dette er klokt? Vi tror det er 
mulig å forlenge varigheten av det som oppnås. Og vi tror det er mulig å dele langt 
mer enn det som praktiseres mange steder i dag. Dersom dere ser at det er mulig å 
levere bedre tjenester gjennom å jobbe med dette, og faktisk setter det på 
dagsorden og i de lokale planene, har vår invitasjon nådd fram. 

Vårt mål er å inspirere og invitere til å fylle organisasjonens verktøykasse slik at den 
blir full av metoder, verktøy, virkemidler og kloke grep. Vi håper at denne 
invitasjonen vil styrke oss alle i arbeidet med å omsette visjoner, og overordnede 
planer til konkrete handlinger som gir ønskede resultater. 
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8. Våre anbefalinger 

Kjerneverdiene i fagbevegelsen er samhold, styrke og trygghet. I en 
bussavdeling oppnår man dette med frikjøpte tillitsvalgte som bemanner 
tillitsmannskontoret, jevnlige medlemsmøter i avdelingens lokaler og ved at 
man ofte treffer kolleger i samme forbund. Dette skaper engasjement lokalt 
og gir grobunn for medlemspleie og verving. 

For godssjåførene er bildet et ganske annet. Transporten kan foregå over 
lange distanser eller kanskje på skift over kortere distanser. Det som er 
spesielt for transportbransjen i Norge er at den består av veldig mange små og 
mellomstore bedrifter. Vi har noen få store aktører med over 100 ansatte, 
men den store majoriteten finnes i selskaper med 30 ansatte eller færre. 
I dag er det flere enn 30 000 lastebilsjåfører som fortsatt er uorganisert. 
Fordommene mot fagbevegelsen er sterke. Man ser ingen nytte i et 
medlemskap. Samtidig er veldig mange lastebilsjåfører opptatt av at 
yrkesgruppen må samles.  
 
Skal man vinne godssjåførenes gunst må man lykkes på tre vesentlige punkt: 

1. Man må jobbe med saker som angår den enkeltes hverdag. Da handler det om 
hvileplasser, sanitære forhold, vegnettet, vintervedlikehold, førerkortbeslag, sosial 
dumping, lastesikring og andre praktiske utfordringer man møter i hverdagen. 

2. Man må skape samhold og her er det store utfordringer. Det er vanskelig å samle 
sjåførene til møter i egen bedrift. Det er til dels store fordommer mot fagbevegelsen 
både blant sjåførene og blant bileierne, som også ofte er sjåfører. 

3. Man må bygge opp et omdømme som gjør YTF spiselig for sjåfører og 
lager/terminalarbeidere. Da må man være troverdig i debatten og for å oppnå dette 
må man kjenne livet på veien og hvordan terminalene fungerer. Dette må man erfare 
på kroppen. Man kan aldri lese seg til hvordan dette fungerer.  

 
Skal YTF lykkes med en betydelig vekst i logistikkbransjen kan ikke strategiene 
utvikles av bussjåfører. Derfor må YTF logistikk få mer frihet til å utvikle 
strategier basert på bransjekunnskap og tilknytning. Da kan man oppnå 
troverdighet.  

«…. Og flere skal vi bli» er et prosjekt som peker på en optimalisering av den 
organisatoriske driften rettet mot kvalitet, resultater, medlemspleie, verving 
og nytenking. 
Vi har presentert en verktøykasse som skal hjelpe oss å nå målet om en 
markant positiv medlemsutvikling. Men hva er en verktøykasse uten verktøy? 
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8.1   YTF Logistikk presenterer: 

       

 YTF BUSSEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTF Logistikk ber om at forbundet kjøper inn en buss som et prøveprosjekt for to år, 
spesialtilpasset verving og medlemspleie ute på veien. 
Bussen betjenes av en sjåfør i tillegg til en fra forbundet, hovedsakelig rådgiver for 
gods. Bussen må inneholde to lugarer, kontor, et minikjøkken og et konferanserom 
og ha ca 10 seter for passasjerer. 

 
Bussen vil hovedsakelig oppholde seg langs de travleste transportårene, men en gang 
hvert år skal den ha vært innom alle landets fylker. 
Bussen brukes til bedriftsbesøk, besøk på videregående skoler, besøk hos forsvarets 
sjåførutdanning og oppsøkende virksomhet. De som opererer bussen lever på veien 
sammen med godssjåførene og sover på truckstoppene sammen med sjåførene. 

En annen viktig oppgave for bussen er medlemspleie. Man vil treffe lokale tillitsvalgte 
over hele landet og vil kunne gi dem faglig påfyll og motivasjon. Møterommet i 
bussen vil raskt bli et populært tiltak som gir medlemmer og tillitsvalgte tilhørighet og 
samhold. 
Bussen vil trekke til seg sjåførene som vil ha en prat og en kopp kaffe. Når bussen 
parkerer på kvelden vil det være på plasser det står andre. Da blir bussen et naturlig 
samlingssted, og det er realistisk å tro at vi vil kunne fylle opp stolene rundt 
konferansebordet flere ganger hver dag. I bussen er alle velkommen. 
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Bussen vil dokumentere livet på veien og levere daglige reportasjer. Det kan være 
bilder fra en hyggelig sjåførsamling i bussen, det kan være en reportasje om dårlig 
vintervedlikehold, veistandard, dårlige toalettforhold og mye mer. 

 
Hvilke effekter ønsker vi primært å oppnå med denne satsingen: 

1. Den viktigste effekten er at YTF satser på medlemmene der de er. Da opparbeider 
man seg et omdømme blant medlemmene som de kan identifisere seg med. 
Bussen betjenes til enhver tid av folk som kjenner livet på veien til fingerspissene. 

2. «Sjømannskirke-effekten» Alle er velkommen inn, det serveres kaffe og noe å bite 
i, men viktigst er den gode samtalen. Samtalen er også viktig for oss for vi vil 
dermed alltid være oppdatert i en bransje hvor ting skjer fort. 

3. Vi vil kunne holde faglige minikurs for tillitsvalgte, også for tillitsvalgte i 
distriktene og i bussavdelinger. Dette vil gi motivasjon ute i organisasjonen. 

4. Operativt kontor om bord i bussen som vil kunne betjene henvendelser via 
telefonsløyfen til sekretariatet. Alle førstehånds henvendelser vil man kunne 
betjene fra bussen, og derfra vurdere hvilke saker som eventuelt skal overføres til 
juridisk eller annen ekspertise i sekretariatet. Vi vil også kunne betjene 
henvendelser fra medlemmer som oppsøker bussen. 

5. Bussen vil være tilstede på relevante arrangementer som avholdes i bransjen. 

6. Man kan drive holdningsskapende arbeid med andre aktører som Trygg Trafikk, 
LHL og vi vil være tilstede på kontrollplassene til Statens Vegvesen. 

 

Hvilke sekundære effekter vil en slik buss gi: 

1. Man oppretter en facebookside som heter YTF-Bussen. Her dokumenteres livet 
på veien i form av relevante saker vi kommer over og ikke minst folkene vi treffer 
der ute på veien. 

2. Bussen vil generere stoff til Yrkestrafikk. 

3. Man kan bruke bussen i spesielle YTF arrangementer. 

4. Bussen har Dashboard kamera som sender direkte på nevnte facebookside. Da 
ser folk hvor bussen kjører. 
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PR og 
reklame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En slik buss vil være historisk i fagforeningssammenheng. Lanseringen vil kunne gi 
oss stor pressedekning. 

2. Bussens aktivitet vil kunne gi oss plass i lokalaviser rundt om i landet. 

3. Bussen vil være en 12 meter lang reklameplakat for Yrkestrafikkforbundet som vil 
være synlig for både medlemmer og potensielle nye medlemmer vi møter etter 
veien. Reklameverdien alene antas å overstige kapitalbehovet. 
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Økonomi. 

Prisen for en slik buss vil være ca. en million ferdig på veien. Etter to år vil 
bussen fortsatt ha en verdi på 700 000,- om prosjektet mislykkes og bussen 
må selges. Risikoen i prosjektet knyttet til bussen er altså i størrelsesorden 
300 000.- 

Driftskostnadene for bussen med sjåfør vil ligge på ca 1,1 million hvert år. Det 
betyr at bussen går i balanse om man verver 250 medlemmer. 
Ambisjonsnivået er betydelig høyere, så bussen skal være inntektsgivende for 
YTF. Både når det gjelder verving, men også i forhold til utmeldinger. 

Om man kjører fra Oslo til Bergen eller Trondheim vil dieselkostnaden ligge på 
ca. 1500 kroner hver vei. For to personer er det en rimelig reise. Siden man 
sover i bussen vil man spare store beløp på hotellovernattinger. Bussen vil 
selvsagt rulle en del kilometer hvert år, men det er når bussen står stille at 
man verver og driver medlemspleie. 

Sponsing. 

1. Bussen forsikres i Gjensidige, og kanskje får vi den forsikringen mot litt 
reklame på bussen.  

2. Bussfabrikatet stiller kanskje med service og vedlikehold mot reklame. 

3. Kaffe.  

Fasiliteter om bord. 

1. To lugarer med seng, nattbord og klesskap. 

2. Minikjøkken med kaffemaskin, pølsekoker, microovn og 
kokemuligheter. 

3. Toalett/dusj. 

4. Kontorplass med stol med bilbelte. 

5. Møterom med minimum 10 sitteplasser. 

6. 9 sitteplasser pluss sjåførplassen fremme i bussen. 

7. Plaststoler og bord til utebruk. Grill. 

8. Vervemateriell. 

9. Bredbånd, Flatskjerm og prosjektor. 
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8.2   Frikjøping av styret i Logistikk. 

Det viser seg vanskelig å samle godssjåførene til møter og aktivitet i 
forbundets regi. Det er vanskelig for sjåførene og be om fri til slik deltakelse, 
da få eller ingen kan overta sjåførens oppgaver. Ofte vil dette medføre at 
vogntoget eller godsruten står i den perioden sjåføren er deltager i et YTF 
arrangement. Mange norske transportbedrifter sliter med sin eksistens i en 
stadig tøffere konkurransesituasjon. Man har ikke mulighet til å sende 
sjåførene til YTF’s møter og kurs. Husk at dette ofte er små og mellomstore 
bedrifter. Jobbens art kan kreve lang opplæring og at man ikke har vikarer 
med riktig kompetanse som står klar til å steppe inn. 

YTF Logistikk ber om at man får midler til å frikjøpe ett årsverk. Styret 
avgjør til enhver tid hvem som skal frikjøpes.  

Kostnaden er lagt i driftsbudsjett for bussen,  

 
Prosjektet «…Og flere skal vi bli» har store ambisjoner til beste for YTF som 
helhet. For å lykkes krever det forutsigbarhet, tilgjengelighet og masse arbeid. 
Derfor må det ligges til rette for at styrets leder er aktiv og tilgjengelig i 
prosessen. 

8.3   Økonomisk handlefrihet 

YTF Logistikk må få større handlingsrom i forhold til strategier og egen 
økonomi. Målsetningen er produksjon av prosjekter som underbygger 
innholdet i «… Og flere skal vi bli».  

Vi vil også framheve at det utvilsomt er avgjørende at YTF er først ute med 
prosjektet.  

Vi tror at en slik buss vil skape entusiasme blant 
medlemmene våre og at YTF får et omdømme innenfor 
transport og logistikk som gjør YTF til det naturlige 
valget når man skal organisere seg. Klarer vi å bygge opp 
et konsept som virker samlende og inkluderende basert 
på en folkelig stil fremført av folk med god kjennskap til 
bransjen, så vil dette prosjektet generere en betydelig 
medlemsvekst. Skal fagbevegelsen vinne tilbake sin 
styrke må man tørre å tenke nytt.  


