Vedlegg til Fafo-notat 2021:08 «Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter».
Skjemaet ble sent til respondentene via en SMS med link til et elektronisk skjema. Norstat var
ansvarlig for det tekniske ved utsendelsen. Notatet kan lastes ned fra denne nettsiden:
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-notater/item/ansattevalgte-styremedlemmer-ioffentlig-eide-virksomheter
Spørreundersøkelse blant ansattevalgte styremedlemmer
Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører et prosjekt om medbestemmelse i arbeidslivet for Arbeids- og
sosialdepartementet. Her trenger vi kunnskap om ansattevalgte styremedlemmer. Nummeret har vi fått
gjennom å søke etter virksomheter på nett/bruke gule sider. Om du trykker på linken får du mer
informasjon og kan deretter velge å delta eller ikke i undersøkelsen. Mvh Fafo
I skjemaet:
Hei og takk for at du å trykket på linken. Nedenfor finner du informasjon om undersøkelsen. Dersom du
deretter velger å fortsette regnes det som at du har samtykket til å delta.
Undersøkelsen gjennomføres av Norstat på oppdrag av Forskningsstiftelsen Fafo som en del av et større
prosjekt om medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Ordningen med ansattevalgte
styremedlemmer er en viktig del av den norske samarbeidsmodellen, men ansattevalgte
styremedlemmer i offentlige eide virksomheter vet vi lite om. Vi håper derfor at du vil bidra til å hjelpe
oss. Spørsmålene handler om styrets arbeid og din rolle i styret.
Undersøkelsen er anonym og det er bare Fafos forskere som får tilgang til den datafilen som genereres.
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette
prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Du kan når som helst slutte å svare og du kan også
trekke deg etter at du har deltatt.
Dersom du ønsker å trekke deg eller trenger mer informasjon kan du ta kontakt med
Fafo ved Inger Marie Hagen (imh@fafo.no, tlf: 48297385)
Dersom du er i kontakt med andre ansattevalgte i styret som ikke har mottatt undersøkelsen setter vi
stor pris på om du ber dem ta kontakt med oss!
Tusen takk for hjelpen!

1. Er du medlem av styret i den virksomheten/selskapet der du jobber
1. Ja, i styret på øverste nivå i virksomheten/selskapet (for eksempel morselskap, regional
helseforetak eller universitet)
2. Ja, i styret for et lavere nivå i virksomheten/selskapet (for eksempel et datterselskap,
helseforetak eller et fakultet)
3. Nei (screen out)
2. Hva slags virksomhet jobber du i?
1. Universitet/høgskole
2. Helseforetak
3. Statlig foretak (SF)
4. Kommunal foretak (KF)
5. Interkommunal foretak (IKS)
6. Aksjeselskap (AS) helt eller delvis eid av stat eller kommune
7. Annen selskapsform eid av stat eller kommune
8. Vet ikke
If Q2=1
3. Hvilken gruppe ansatte er du valgt av
1. Teknisk/administrativt personale
2. Fast vitenskapelige
3. Midlertidig vitenskapelige
4. Hvor mange ansatte er det i virksomheten/selskapet? (hvis enheten din er en del av en større enhet
svarer du antall ansatte for din virksomhet (eks HFet, fakultetet eller datterselskapet)
1. Under 30
2. 30 til 49
3. 50 til 199
4. 200 eller flere
5. Hvor mange medlemmer har styret? Fyll ut på hver linje
1. Oppnevnt/valgt av eierne NOTER
2. Valgt av de ansatte (inkl deg selv) NOTER
6. Omtrent hvor ofte er det styremøter?
1. Hver uke
2. Hver måned
3. Hvert kvartal
4. Sjeldnere enn en gang i kvartalet
5. Det varierer veldig

7. Hvem er det som setter opp styrets dagsorden?
1. Administrasjonen
2. Styrets leder
3. Styret selv i fellesskap
4. Vet ikke
8. Har du selv foreslått saker til dagsorden?
1. Ja, jeg har saker til de fleste møtene
2. Ja, men det skjer ikke så ofte
3. Nei
9. Her kommer en liste over saker som kan opptre på styrets dagsorden. Vi ber om at du krysser av for
hvor mye innflytelse du har i de ulike sakene. Dersom saken ikke har vært behandlet i styret krysser du
av for ‘ikke aktuelt’.
Svært mye Ganske mye Verken eller Ganske lite Svært lite Ikke aktuelt
a) Overordnede strategiske beslutninger
b) Arbeidsmiljø/HMS
c) Omstilling i virksomheten
d) Ny teknologi/digitalisering
e) Arbeidstid
f) Bemanning
g) Innsparing/budsjettkutt
h) Tiltak for å øke effektiviteten
10. Hvor ofte er det uenigheter i styret?
1. På hvert styremøte
2. På de fleste styremøtene
3. Av og til
4. Sjelden eller aldri
5. Vet ikke
11. Hvor ofte er det uenigheter mellom ansattevalgte og eiervalgte/eieroppnevnte styremedlemmer?
1. På hvert styremøte
2. På de fleste styremøtene
3. Av og til
4. Sjelden eller aldri
5. Vet ikke
12. Tenk på de beslutninger som har størst betydning for de ansattes arbeidssituasjon. Blir de som oftest
fattet av
1.
2.
3.
4.

Eierne (eksempelvis departement, kommunen osv.)
Administrasjonen i virksomheten/selskapet
Styret
Vet ikke

13. Finnes det tillitsvalgte fra en eller flere fagforeninger/forbund der du jobber?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
14. Er du selv medlem av en fagforening?
1. Ja
2. Nei
15. Har du selv noen verv i fagforening/forbund der du jobber?
1. Ja
2. Nei, men jeg har hatt verv tidligere
3. Nei
16. Vi vil gjerne vite litt om hvordan du vanligvis forbereder deg til styremøtene.
Ja
Nei
a) Jeg har samtale/møte med de andre ansattevalgte styremedlemmene
b) Jeg har samtale/møte med ledelsen
c) Jeg diskuterer sakene med tillitsvalgte fra min fagforening/forbund
d) Jeg informerer alle ansatte på mail om saker som skal opp og ber om innspill
17. Hvordan vil du karakterisere ditt forhold til …
Svært godt Ganske godt Verken-eller
a) Ledelsen
b) De eiervalgte/eieroppnevnte styremedlemmene
c) De andre ansattevalgte styremedlemmene

Ikke aktuelt

Ganske dårlig Svært dårlig Ikke aktuelt

18. Styremedlemmer kan trenge forskjellig typer kompetanse, hvordan vil du karakterisere din egen
kompetanse når det gjelder
Jeg klarer meg
Jeg trenger mer kompetanse
Vet ikke
a) Regnskap og budsjett
b) Organisasjonsutvikling
c) Relevant lov og avtaleverk
d) Kommunikasjon og kultur
19. Alt i alt, hvor mye innflytelse vil du si at du har på styrets beslutninger?
1. Svært mye
2. Ganske mye
3. Verken eller
4. Ganske lite
5. Svært lite
6. Vet ikke

20. Er du
1. Kvinne
2. Mann
21. Hvor lenge har du sittet i styret?
1. Under 2 år
2. 2 til 4 år
3. 5 år eller mer

