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Forbundets avdelinger 

 

 

Prioriterte oppgaver 2019 - måltall for rekruttering 

 

For å følge opp forbundets prioriterte oppgaver skal det settes måltall for rekruttering. Tallet bygger på 

erfaringer fra tidligere år og forventninger framover. Det er en målsetting at forbundets satsing på 

organisasjonsbygging og rekruttering skal påvirke medlemsutviklingen. Det er bl.a. et betydelig uforløst 

potensiale blant ansatte i bygg- og anlegg og restaurantbransjen. Erfaringsmessig har forbundet økt 

medlemsrekruttering i år med tariffoppgjør. 

 

I 2018 ble det rekruttert nesten 19 0000 nye medlemmer. Årets rekrutteringsmål er satt til 16 000 nye 

medlemmer, som erfaringsmessig er det vi minst må rekruttere hvert år for å opprettholde medlemstallet. 

 

Avdelingen bes om å følge opp dette gjennom fastsetting av egne konkrete rekrutteringsmål. 

Måltallet skal være det avdelingen selv mener er en realistisk forventning til antall nye medlemmer dette 

året. Avdelingene må ved fastsetting av måltall se på utviklingen innenfor sine overenskomst- og 

geografiske områder, og planene avdelingen har lagt for rekrutteringsarbeidet. Man må se på både 

erfaringstall fra tidligere år og på hva som er forventet utvikling i medlemsbedrifter og bransjene 

fremover. 

 

Måltallene bidrar til at blant annet: 

• Prioriteringer og vurderinger som gjøres, i avdelinger og administrasjon, samsvarer i størst mulig 

grad med den faktiske situasjonen ute blant medlemmene 

• Mål som settes kan følges opp i ettertid for å avdekke fremtidige, nødvendige prioriteringer 

• Gi oss erfaringsbilder av rekrutteringsarbeidet 

 

I 2018 rapporterte 37 (av totalt 74) av forbundets avdelinger inn mål om til sammen 8 394 nye 

medlemmer. Forbundet oppfordrer avdelinger som tidligere ikke har sendt inn måltall om å prioritere 

dette i år så man kan danne seg et mest mulig korrekt bilde av rekrutteringsarbeidet i organisasjonen. Som 

et hjelpemiddel for fastsettelse av rekrutteringsmål legges det ved en oversikt som viser måltall fra siste år 

og antall nyinnmeldte de to siste årene. Etter vedtektene kap. III 4.1. punkt 1 avholdes avdelingenes 

årsmøte innen utgangen av april hvert år. Frist for innmelding av måltall settes med hensyn til dette. 

 

Rekrutteringsmål bes sendt inn til forbundet på post@fellesforbundet.no  innen 9. mai 2019.  

Merk e-posten med "rekrutteringsmål 2019" og avdelingsnummer. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Clas Delp Bjørn Skogstad 
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