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LESEVEILEDNING TIL POLITISK BERETNING
I denne beretningen, som supplerer forbundets årlige organisatoriske beretninger, forsøker vi å beskrive utviklingen på en annen måte enn vi pleier. Hensikten er å gi tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte et lettlest tilbakeblikk over hovedoppgavene til forbundet og kjerneoppgavene vi har jobbet med.
Det enkelte kapittel innledes med en faktatekst om hva forbundet har hatt av
aktiviteter fra 2014 og frem til utgangen av 2017. Dette er kjernen i den politiske
beretningen. I tillegg har vi intervjuet tillitsvalgte og andre i tilknytning til temaet
for hvert kapittel. Hensikten med intervjuene er å sveipe innom de fleste innsatsområder og utfordringer som vi har jobbet med i perioden.
Vi håper at beretningen gir et godt tilbakeblikk på hovedsakene vi har jobbet med,
og er et grunnlag for å diskutere problemstillinger organisasjonen står overfor i tiden
fremover.
Til sammen gir faktadelen, artikler, intervjuer og faktabokser et bilde av mange av
de sakene vi har jobbet med i landsmøteperioden. Vi håper at denne beretningen
faller i smak.
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FORORD
Den politiske plattformen for en regjering utgått
av Høyre og FrP med samarbeidspartene Venstre og KrF som ble inngått i oktober 2013,
satte tonen for hva som har preget denne
fireårsperioden.
På arbeidslivsområdet erklærte regjeringen at
den ville myke opp arbeidsmiljøloven, blant
annet ved å utvide bruken av midlertidige ansettelser, endringer i arbeidstidsreglene og uttak
av overtid.
Under kapittelet om forvaltning, byråkrati og
forvaltningskraft fremgår det at regjeringen
satte seg som mål å øke bruken av private og
ideelle ressurser i offentlig velferdsproduksjon,
og at den ville gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å
forenkle og avbyråkratisere. Regjeringen tok
utgangspunkt i et syn om at produksjon av
velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester, og at bruk av konkurranse stimulerer
til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Regjeringen har økt omstillingstakten i
offentlig sektor. Både i staten og i overenskomstområdet har vi også sett økende grad
av oppsplitting og utskilling av deler av virksomhetene. Allerede i løpet av 2014 ble det
satt i gang endringer som var krevende for våre
mange tillitsvalgte og medlemmer. Omfattende endringer i skatteforvaltningen, privatisering av renhold i forsvarsbygg og kutt i offentlig forvaltning bar bud om en regjering som i
de fleste saker ønsket å gå en annen vei enn
NTL.

I desember 2015 la et regjeringsoppnevnt
utvalg, det såkalte Borgerud-utvalget, frem sitt

4

forslag til endringer i tjenestemannsloven. Forbundet la betydelige ressurser i arbeidet med
å understøtte LO Stats representant i utvalget.
Utvalget landet på en enstemmig anbefaling,
noe regjeringen valgte å se bort fra da den
våren 2017 la frem et forslag til lov om statens
ansatte som inneholdt flere svekkelser av loven
i forhold til det utvalget hadde lagt opp til.
Forslaget med vedtatt med støtte fra Venstre
og KrF.

OMSTILLING

I Hovedtariffoppgjøret 2016 valgte Staten å
inngå en egen tariffavtale med Akademikerne
under forhandlingene, og etter mekling ble det
inngått en felles tariffavtale for LO Stat, Unio
og YS Stat. Dette innebærer et veiskille i den
statlige avtalestrukturen, ettersom det i motsetning til tidligere er etablert to ulike avtaler
som omfatter de samme ansattgruppene. Skillet så langt går på hvor og hvordan lønn fastsettes og fordeles.
Offentlig tjenestepensjon har også vært på
dagsordenen i hele perioden. En rapport om
hvordan en ny ordning kan se ut ble presentert
av Arbeids- og sosialdepartementet i desember
2015. Høsten 2016 inviterte Arbeids- og sosialdepartementet til en møterekke med hovedorganisasjonene der ulike temaer ble belyst,
uten at det kom noen form for avklaring på
spørsmålet om hvordan forhandlinger om
offentlig tjenestepensjon skulle gjennomføres.
Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreform, som i realiteten består
i årlige flate kutt i alle statlige virksomheters
driftsbudsjetter på mellom en halv og en prosent, har ført til økt press på virksomheten
fordi virksomheten forventes å gjøre mer for
mindre penger. Over tid har det ført til at flere
virksomheter har måttet kutte i bemanning og
legge oppgaver på vent.
Den norske modellen er basert på at vi har
søkt konsensus i stedet for konflikt. Det er
ikke lett å bli klok på en regjering som snakker
om samarbeid og samtidig velger en tydelig
konfrontasjonslinje.
John Leirvaag,
forbundsleder

«For å styrke Norges trygghet og sikkerhet
fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap ekstra penger etter 22. juli 2011.
I dag er pengene spist opp av kutt. Samtidig
skal vi drifte det nye nødnettet i Norge, uten
friske penger.» ARE STRAND, NTL DSB

FOTO: KATHARINA DALE HÅKONSEN

Høsten 2014 la regjeringen frem et forslag
som la opp til økt bruk av midlertidige tilsettinger, lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, og hyppigere søndagsarbeid. Forslaget
utløste i januar 2015 en politisk streik. Det ble
en massiv mønstring over hele landet, der
medlemmene til LO, Unio og YS sto sammen.
Til tross for massiv motstand mot endringene
både fra Arbeidstilsynet, eksperter på arbeidslivsområdet og arbeidstakerorganisasjonene,
valgte regjeringen å gjennomføre endringene.
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OMSTILLING
Virksomheter både i staten og utenfor staten
omstiller seg nesten konstant. Høyre og FrP
gikk inn i regjering i 2013 med en ambisjon
om å øke omstillingstakten ytterligere. Regjeringen ville effektivisere, privatisere, konkurranse-utsette og omorganisere offentlig sektor.
For virksomhetene i staten har det betydd
sammenslåinger, sentralisering eller regionalisering, flytting av oppgaver mellom etater,
utskilling av oppgaver til private og stenging av
lokale statlige kontor. Både i staten og i overenskomstområdet har vi sett økende grad av
oppsplitting og utskilling av deler av virksomhetene.
ABE-REFORMEN/OSTEHØVELKUTT
I 2015 introduserte regjeringen en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som
reelt sett ikke er en reform, men flate kutt i
driftsbudsjettet for alle statlige virksomheter.
Alle offentlige virksomheter skulle få redusert
budsjettene med 0,5 prosent hvert år, men i
budsjettforhandlingene har kuttene økt. I 2015
var kuttet på 0,6 prosent, i 2016 0,7 prosent
og i 2017 var kuttet på 0,8 prosent. Hvordan
det kuttes, bestemmes av virksomhetene.
Dette har vært krevende, særlig for de som
allerede står midt oppe i store omstillinger.
NTL har advart mot konsekvensene av disse
kuttene i budsjetthøringene på Stortinget.
Denne type generelle driftskutt svekker forvaltningen og går utover tjenestene til innbyggerne. I NAV har kuttene ført til lengre saksbehandlingstid for ytelser, lengre ventetid på
telefon og redusert mulighet til å følge opp
brukerne. I 2018 utgjorde ostehøvelkuttet 66
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millioner for NAV. Dersom det kuttes tilsvarende årlig fremover, vil NAV i 2030 ha redusert
budsjettet med 20 prosent. NTL har vært tydelige på at denne type flate kutt er en politisk
ansvarsfraskrivelse, så lenge man ikke pålegger NAV å redusere sin aktivitet. Resultatet av
den såkalte avbyråkratiseringsreformen er at
NAV oppleves mer byråkratisk for brukerne.
Domstolene har også blitt hardt rammet av
ostehøvelkuttene. Der har de vært nødt til å
redusere med 40 årsverk i løpet av 2016 og
2017. Saksbehandlingstiden i sivile saker har
økt fra 7 til opp mot 18 måneder. Dette rammer
ofre, vitner og parter. Domstolene har over tid
vært kjent for å være en av de mest effektive
i Europa, og har tidligere gjennomført mange
tiltak for å effektivisere driften. Det oppleves
ekstra utfordrende for virksomheter som har
vært dyktige til å effektivisere at de skal få
ytterligere kuttkrav. Skal vi fortsette fornyingen
av forvaltningen er virksomhetene avhengige
av et handlingsrom med midler til mer enn drift
på sparebluss. Det skal drives effektivt og
økonomisk forsvarlig, men virksomhetene må
ha ressurser nok til å løse sine samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte.
KONSERNMODELL I
HELSEFORVALTNINGEN
Regjeringen besluttet i februar 2016 å etablere en konsernmodell som omfatter alle
etatene i den sentrale helseforvaltningen.
Hovedmålet var effektivisering og å tilrettelegge for større og mer robuste kompetansemiljøer og kvalitets- og kompetanseheving i
administrative tjenesteledd. I praksis med-

førte dette at det ble etablert ett tjenestesenter i Norsk Helsenett med ansvar for sentrale
funksjoner som anskaffelser, IKT og informasjonsforvaltning/arkiv. I Helsedirektoratet etablerte man sentrale HR-funksjoner, og funksjoner for lønn, regnskap og reiseadministrasjon
ble overført til Direktoratet for økonomistyring
(DFØ). Folkehelseinstituttet (FHI) var blant dem
som ble omfattet av den nye konsernmodellen.
Regjeringen anslo ut ifra utregninger at det lå
en mulig effektiviseringsgevinst på ti år mellom
600 og 700 millioner sammenlignet med gammel modell. Konsekvensen for Folkehelseinstituttet har vært at det så langt er beregnet
at utgifter til IKT og anskaffelser vil øke med
ca. 40 millioner på to år. FHI hadde kostnader
på 47,8 millioner da man løste de samme oppgavene i egen regi, og det er forespeilet at de
vil bruke 86,5 millioner for å få de samme
tjenestene fra Norsk Helsenett i 2018. For FHI
betyr dette at de får mindre ressurser til å løse
samfunnsoppdraget, slik som mindre ressurser
til smittevern og forskning. FHI har hatt betydelige budsjettkutt i samme periode, og fremtidige effektiviseringstiltak og investeringer
krever at de må spare. Problemet er at effektiviseringsgevinsten tas ut før de er en realitet.
Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet har også meldt på slutten av 2017 om
store økninger i utgiftene på grunn av den nye
konsernmodellen.
OPPSPLITTING OG PRIVATISERING
En av de store utfordringene i perioden har
vært at regjeringen har lagt til rette for økt
utskilling av såkalte støttetjenester. Dette kan

være innenfor områder som renhold, kantine,
IT og regnskap. Regjeringen mener at konkurranseutsetting er ett av flere virkemidler som
kan benyttes for å effektivisere offentlig sektor.
Omfanget av utskillingen kan avgjøres politisk
eller gjennom interne beslutningsprosesser i
hver enkelt virksomhet.

ligere konsulentkjøp, viste rapporten. NTL
mener at man bør begrense bruken av konsulenttjenester i staten. Viktige samfunnsoppgaver bør løses i offentlig regi, av offentlig
ansatte. Det er viktig å bygge opp kompetansen hos egne ansatte, slik at samfunnsoppdraget kan utføres med høy kvalitet.

For å få fart på konkurranseutsettingen ønsket
regjeringen å fjerne konkurranseulemper for
private aktører som kan levere tjenester til det
offentlige, og innførte nøytral moms i statsforvaltningen i 2015. Tidligere da det offentlige
utførte tjenesten selv, betalte de ikke moms.
Hvis de kjøpte tjenester fra andre, betalte de
25 prosent moms. Innføring av nøytral moms
har gjort det mer interessant for det offentlige
å kjøpe tjenester av private bedrifter. NTL gikk
imot forslaget, og mente at det gjør det enda
lettere enn i dag å kutte kostnader ved å konkurranseutsette tjenester som for eksempel
renhold. Når renhold overlates til private aktører, er erfaringen at det går hardt ut over lønna
og pensjonen til allerede lavlønte renholdere.
Ordningen betyr også at bruken av ulike konsulenttjenester blir vesentlig billigere, noe som
vil bety en uheldig økning av konsulentbruken
i staten.

I Forsvaret mistet flere hundre renholdere jobben fordi forsvarsministeren i 2014 vedtok at
renholdet i forsvarssektoren skulle ut på anbud.
Forsvarsbygg, som hadde levert renholdstjenestene, besluttet selv at de ikke fikk lov til å
delta i en anbudsprosess. Renholderne i Forsvarsbygg mistet en trygg jobb i staten. Av 364
som mistet jobben ble det beregnet at 80 stykker fikk et pensjonstap på over 1 million kroner.
Noen av de ansatte ble med over til ISS, som
vant oppdraget i anbudsprosessen. Andre
valgte å bli i Forsvarsbygg. Siden arbeidet
hadde falt bort, hadde arbeidsgiver en plikt til
å se etter annen passende stilling. Som en
midlertidig løsning ble noen av dem innplassert
som bolig- og kvarterforvaltere. Når denne type
stilling senere ble utlyst, var det satt kvalifikasjonskrav om 2-årig bachelor-utdanning. Dette
ekskluderte de tidligere renholderne fra å søke,
siden de manglet formalkompetanse. Deretter
valgte Forsvarsbygg å si opp alle de gjenværende renholderne. Forsvarsbygg tok ikke hensyn til de store konsekvensene det fikk for den
enkelte, som tap av pensjon og rett til AFP.
Som følge av utskillingen kjører NTL for tiden
to forskjellige rettssaker. For det første gjelder
det om ISS har plikt til å la de renholderne som
ble overført til dem ved virksomhetsoverdragelse beholde flere av de rettighetene de hadde

Riksrevisjonens undersøkelse om konsulentbruk i staten viser stor og omfattende bruk av
konsulenttjenester. 12 milliarder kroner ble
brukt til innkjøp av konsulenter i 2015. De
statlige virksomheter utreder ikke behov og
formål tilstrekkelig før de går til innkjøp. Virksomhetene legger heller ikke godt nok til rette
for kompetanseoverføring og gjenbruk av tid-

i staten, bl.a. til særalderspensjon. For det
andre gjelder det om oppsigelsen av 12 renholdere fra Forsvarsbygg var lovlig. Vi vant ikke
fram i første instans, men begge saker er anket
til lagmannsretten.
Et annet eksempel på utskilling av tjenester
er brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn,
som ble satt ut på anbud fra Avinor. Falck vant
anbudet fra august 2016, og flere av de ansatte ble flyttet over. Selv om det var kontraktsfestet at den nye leverandøren ikke skulle ha
dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som
følger av landsomfattende tariffavtale, ble det
raskt strid om lønns- og arbeidsvilkårene.
Lønnsoppgjøret havnet i mekling både i 2016
og 2017, og pensjon var også en del av oppgjøret i 2017. Det ble inngått enighet under
meklingene og man unngikk streik ved Bodø
lufthavn. For NTL og LO Stat var det en viktig
prinsippsak at det ikke skal lønne seg å sette
ut deler av virksomheten for å spare penger
på de ansattes bekostning.
En del arbeidsgivere bruker omstillingsprosesser til å bytte ut folk for å få inn ny kompetanse, istedenfor å følge opp kompetanseutviklingen underveis. Ansiennitetsprinsippet må
vike, mot ny kompetanse. I nedbemanningsprosesser ser vi også at arbeidsgiver henvende seg direkte til eldre over 62 år med tilbud
om sluttpakke. Et eksempel på dette er SSB.
Der ønsket de å nedbemanne med 100 årsverk,
for så å ansette rundt 50 med nødvendig ny
kompetanse. Et av tiltakene bedriften satte i
gang, var en kartlegging av den enkeltes planer
for egen pensjonering. Arbeidsgiver gikk rett
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på de eldre for å få dem til å ta sluttpakke.
«Kompetanseprosessene» endte med at 17
av de eldste ansatte ble regnet som overtallige. Alle var i aldersgruppen 57–68 år, de
fleste lavlønte og med liten utdannelse. Dette
ligner på nedbemanningene vi har sett i NRK,
der det er de som har hatt lengst ansiennitet
og liten formalkompetanse som rammes først.
Dette harmonerer dårlig med målene i arbeidsmiljøloven og avtalen om inkluderende arbeidsliv, der man er opptatt av å få seniorer til å stå
i arbeid så lenge som mulig, og å få ned sykefraværet.
OMSTRUKTURERINGER OG
REGIONALISERING
Universitets- og høgskolesektoren har siden
2015 stått midt oppe i en strukturreform der
regjeringen har hatt som mål å samle ressursene på færre universiteter og høgskoler. En
rekke institusjoner har slått seg sammen og
33 statlige institusjoner har blitt til 21, og dermed flere studiesteder knyttet til hver institusjon. Mange av studiestedene merker at de
får mindre støtte til hvert fag, når administrasjonen flytter lenger unna undervisningsstedet.
NTL har vært opptatt av at forskjellen mellom
universitet og høgskole blir utvisket. NTL ønsker
en mangfoldig sektor med breddeuniversitetet
som er ledende innenfor sine områder og der
høgskoler er drivkraft i samfunnsutviklingen
regionalt i samarbeid med forskningsmiljøer
nasjonalt og internasjonalt. På universitetene
er det en del fag som har blitt vedtatt nedlagt,
og NTL mener dette bidrar til ensretting og
svekkingen av breddeuniversitetene. Regjeringen har strukturelle krav om institusjonsend-
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ringer til universitet. NTL mener dette på sikt
kan gå på bekostning av de mer praktisk rettede profesjonsutdanningene. Høgskolene har
et fortrinn gjennom å tilby korte yrkesrettede
profesjonsutdanninger, og har ofte tettere kontakt med det regionale arbeidslivet enn universitetene. NTL er opptatt av at høgskolenes
samfunnsoppdrag regionalt ikke må svekkes.
I 2014 ba regjeringen Skatteetaten om å
utrede ny kontorstruktur. Resultatet av utredningen og behandlingen i finanskomiteen var
at 50 skattekontor ble vedtatt nedlagt i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avviklingen
av kontorene skjer frem til høsten 2019. Antallet skattekontor ble redusert fra 107 til 57, og
330 ansatte ble berørt av endringen i kontorstrukturen. Etter innspill fra NTL Skatt leverte
Senterpartiet et representantforslag om å få
Stortinget til å gå imot Finansdepartementet.
Det var et mindretall (Sp, SV og MDG) i Finanskomiteen som ønsket å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av omorganiseringen,
men flertallet mente at nedleggingen var tilstrekkelig utredet og at regjeringen ikke trengte å legge saken frem for Stortinget. NTL Skatt
var skuffet, og tok blant annet opp at det er
kritisk at kompetansearbeidsplasser forsvinner
fra distriktene og at tilbudet til publikum blir
svekket som følge av nedleggingen av 50 skattekontor.
Politireformen som ble foreslått i februar 2015
innebar en stor endring av politiets organisasjon, med reduksjon fra 27 til 12 politidistrikt.
354 politistasjoner og lensmannskontorer er
redusert til 225. I tillegg ble det foreslått å

overføre transportoppgaven fra politiet til kriminalomsorgen. Det ble igangsatt et pilotprosjekt som ble forlenget, og kriminalomsorgen
driver denne transporten flere steder. Reformen
innebar også sentraliseringer av en del funksjoner innenfor etaten, og dessuten overføring
av en del sivile oppgaver til kommunene eller
andre statlige virksomheter. Mange av forvaltningsoppgavene til politiet har en bred kontaktflate til publikum. Dette gir gode forutsetninger
for å forebygge kriminalitet. Strukturendringene i Skatt og Politi har bidratt til at det blir
færre statlige forvaltningsorgan ute i distriktene. NTL er opptatt av at statlige tjenestene
må være tilgjengelige der folk bor. Det må også
være kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Sentraliseringen av lønns- og regnskapstjenester til Direktoratet for økonomistyring (DFØ),
der oppgaver har blitt overført fra DSS og politiet, ble gjennomført i en uryddig prosess. I
Politireformen ble det opprettet en egen enhet
for lønn og regnskap som ble lagt til Kristiansund. En del ansatte flyttet dit fra forskjellige
distrikter i Norge. Stillinger ble lyst ut, og det
ble ansatt mange nye. Da det i ble kjent i
februar 2017 at lønnsoppgavene skulle flyttes
til DFØ i Stavanger og i september samme år
ble kjent at regnskapsoppgavene skulle flyttes
til DFØ i Trondheim, var det mange fortvilte
ansatte. Det var et sterkt press fra forskjellige
hold, også politisk, om en avklaring på hva
dette betydde for regnskapsenheten i Kristiansund. Til slutt ble det uttalt fra Justisdepartementet at det er de enklere oppgavene som
skal overføres til DFØ, mens man bygger opp
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et sterkt kompetansemiljø knyttet mer til økonomistyring i staten. NTL Politiet var sterk
kritisk til prosessene og viste til at Politidirektoratet sviktet i sin oppgave med å holde fagforeningene orientert.
Denne typen omstillingsprosesser og flyttinger
av arbeidsplasser i staten bidrar til å skape
større utrygghet om jobber i staten. Statsansatte føler seg ikke mer enn gjennomsnittlig
trygge i jobbene sine, og dette har endret seg
på få år. I YS Arbeidslivsbarometer fra 2017
svarer en av fire statsansatte at de mener det
er ganske, eller svært sannsynlig at de står i
fare for å få en dårligere arbeidssituasjon som
følge av omorganiseringer og nedskjæringer.
Undersøkelsen viser at statlige ansatte bekymrer seg mer enn i kommunal sektor og like mye
som i privat sektor. I 2012 bekymret statsansatte seg minst for å miste jobben, eller for å
få en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon.

Stortingsvalget i 2017 peker fram mot fire nye
år med Erna Solberg statsminister og en Høyre-FrP-regjering som er utvidet med Venstre.
Det betyr at vi vil få mer av den samme politikken, og at vi fortsatt må prioritere å jobbe
fagligpolitisk for å vise konsekvenser av den
blå-blå politikken. Samtidig må vi fortsatt
styrke de tillitsvalgtes kompetanse om medbestemmelse og omstilling, og støtte de gjennom omstillingsprosessene.

Flyttingen av statlige arbeidsplasser er med
på å bidra til denne utryggheten. Ansatte kan
ikke uten videre flytte med, fordi de allerede
har familie som er etablert i nærmiljø og skole.
NTL mener at tvangsflytting ikke er god personalpolitikk. Fagmiljøer og arbeidsmiljø blir brutt
opp, og det tar lang tid å bygge det opp igjen.
Beregninger fra den forrige store utflyttingen
av åtte tilsyn ut av Oslo i 2003, viste at den
store utskiftingen av personell var svært kostbar og førte til en midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner. NTL er for å opprette nye statlige arbeidsplasser i hele landet,
men mener at kostnadene ved å flytte arbeidsplasser blir for store.
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DÅRLIGERE TJENESTER: - Å kutte milliarder med ostehøvel vil gi oss dårligere og dyrere tjenester i fremtida, sier LO Stats leder Egil André Aas. FOTO: OLE PALMSTRØM

REGJERINGENS INEFFEKTIVE
EFFEKTIVISERING
Med ostehøvelkutt overlater regjeringen mye av ansvaret for fremtidens samfunn til direktørenes årlige budsjettprioriteringer. Det er ingen god måte å styre et land på. Regjeringens ostehøvelkutt skaper uheldige konsekvenser, er uten prioriteringer og rammer blindt.
Å kutte milliarder med ostehøvel vil gi oss dårligere og dyrere tjenester i fremtida.
~~ KRISTIAN BRUSTAD (tekst)

Alle ønsker seg en effektiv offentlig sektor. For
å kunne levere god velferd også i en fremtid
med fallende oljepris og flere eldre, må det tas
noen vanskelige valg. Vi må prioritere, digitalisere og organisere oss smartere. Det forstår
befolkningen, forvaltningen og fagbevegelsen.
Men hvordan sørger vi for å gjøre dette på en
klok måte?
Dagens regjering vil selvsagt også gjerne
effektivisere. Det har de blant annet løst ved
såkalte ostehøvelkutt i offentlig sektor. I fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 introdu-
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serte regjeringen en avbyråkratiserings- og
effektivitetsreform (ABE). Den innebærer at
alle offentlige virksomheter får kuttet sine tildelinger 0,5 prosent hvert år.
Reformen – som altså egentlig ikke er en
reform, men mange budsjettkutt – kalles ofte
ostehøvelkutt. Ved hver budsjettrunde har budsjettkuttene økt. Først til 0,6 prosent, så 0,7,
og i 2017 til 0,8 prosent. Det er mye penger
når budsjettene allerede er trange.
MÅ INVESTERES I NY TEKNOLOGI
Tankesmien Agenda har sammen med LO Stat
sett på en rekke statlige virksomheter, og hvor-

dan de gjennomfører disse såkalte ostehøvelkuttene. Analysen viser to ting: For det første
gjøres det allerede mye for å effektivisere i en
rekke virksomheter. I SSB, domstolene og i
NAV foregår det digitaliseringsprosesser som
kan spare betydelige ressurser. I SSB kan digitalisering redusere bemanningsbehovet med
et hundretalls stillinger på sikt. I Skatteetaten
har hver ansatt mellom 2007 og 2014 fått inn
50 prosent mer skatt til fellesskapet på grunn
av ny teknologi.
Slike prosesser krever investeringer, opplæring og omorganisering. Dessverre er ostehøvelkuttene ikke til hjelp, men snarere til

OSTEHØVELKUTT SVEKKER
SAMFUNNETS TRYGGHET

OSTEHØVELKUTT SKVISER
DOMSTOLENE

OSTEHØVELKUTT GIR ØKT
VENTETID HOS NAV

Regjeringen gir inntrykk
av at din og min sikkerhet styrkes. Virkeligheten er at beredskapen i
Norge sakte bygges
ned.
Are Strand,
– For å styrke Nor- NTL DSB
ges trygghet og sikkerhet fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ekstra penger etter
22. juli 2011. I dag er pengene spist
opp av kutt. Samtidig skal vi drifte det
nye nødnettet i Norge, uten friske penger, forteller Are Strand.
Det er en forventning blant innbyggerne om at vi skal styrke tryggheten
her i landet. Være godt rustet.
– I stedet må vi nedbemanne. Det
kan høres ufarlig ut å kutte under en
prosent hvert år, men for oss betyr osthøvelkutt sakte nedbygging. En villet
nedbygging fra Regjeringen. Ostehøvelkutt skaper uheldige konsekvenser, er
uten prioriteringer og rammer blindt.
Ostehøvelkutt går utover din og min
trygghet, sier Are Strand.

Kutt i budsjettene til
domstolene over flere
år har gitt lengre saksbehandlingstid, lengre
ventetid og til dels store
strafferabatter i retts- Ranveig Øverby,
saker. Dette er ikke NTL Domstolene
akseptabelt og går
utover tilliten til domstolene.
– Domstolene i Norge omtales som
europamestere i effektivitet. Til tross
for dette, rammes vi av regjeringens
ostehøvelkutt, forklarer Ranveig Øverby.
Den såkalte effektiviseringen tas ut
i form av kutt i blant annet saksbehandlere. Samtidig øker antall saker inn til
domstolene. Det gir lengre behandlingstid, noe som igjen kan og har medført
til dels store strafferabatter.
– Tilliten til norske domstoler er fortsatt rekordhøy. Denne tilliten svekkes
når vi ikke klarer å holde fristene de
samme politikerne krever. Fremtidens
rettssamfunn krever effektive domstoler, ikke tilfeldige ostehøvelkutt. Det
hjelper ikke å jobbe «raskere og lurere»,
når det ikke er folk nok til å gjøre jobben. Det er en grense for alt. Folkets
rettsfølelse må prioriteres, sier Ranveig
Øverby.

Når regjeringen ikke vil
prioritere, men kutter
like mye i alle tjenester,
blir resultatet lengre
ventetid hos NAV.
– Ostehøvelkutt er Hanne Nordhaug,
en politisk ansvarsfra- NTL NAV
skrivelse. Vi trenger
politikere med vilje til å prioritere. Regjeringens kutt i neste års statsbudsjett
gir deg nemlig: Lengre ventetid når du
ringer NAV, lengre tid før du få svar på
søknader, mindre støtte og oppfølging
og færre til å hjelpe deg tilbake i jobb,
sier Hanne Nordhaug.
For det er det som skje når regjeringen ikke vil prioritere, men kutter like
mye i alle tjenester.
– Jeg syns det hadde vært mye mer
realt om regjeringen sa hva NAV skal
gjøre mindre av. NAV er skapt av politikerne for å hjelpe innbyggerne i Norge.
For å hjelpe trengs kunnskap, penger
og politisk vilje. Ikke tilfeldige ostehøvelkutt, sier Hanne Nordhaug.

hinder. Når det ikke er rom i budsjettene til
nødvendige investeringer i teknologi og kunnskap, blir effektiviseringen smålåten og lite
fremtidsrettet.

sent av de som står utenfor, kommer inn, sparer vi 16 milliarder på statsbudsjettet hvert år.
Til sammenligning har regjeringen – med sin
ostehøvel – spart rundt seks milliarder over
fire år.
Det er fullt mulig å spare penger i offentlig
sektor. Tillitsvalgte i etatene Agenda har snakket med ønsker å være pådrivere for smartere
organisering og bedre teknologi. Da må vi
investere i, ikke forsinke, store digitaliseringsprosesser. Vi må også organisere smartere. I
dag vokser sysselsettingen i offentlig sektor
mest i direktoratene, og sammenfaller med
stadig økende krav til dokumentasjon og rapportering. Det går mye tid tapt i dagens mål- og
resultatstyringssystem, uten at kvaliteten for
alle som bruker tjenestene blir bedre.

organiserte og forutsigbare omstillingsprosesser. I Norge har fagbevegelsen spilt en sentral
rolle i slike omorganiseringer og gjort dem
mulige. Det kan vi få til i fremtiden også. Men
da trenger vi tydelige prioriteringer og beslutninger. Ikke flate kutt som svekker alle tjenester like mye. Politikk er fortsatt å ville.

KJERNEOPPGAVER SVEKKES
Det andre problemet er at ostehøvelmetoden
fører til at kjerneoppgavene i statlige virksomheter svekkes over tid. I mange særlig arbeidsintensive og brukerrettede tjenester er det ikke
mer å kutte. Når de likevel må kutte litt hvert
år, går det utover alle de viktige, men ikke
alltid målbare aktivitetene
Flere virksomhetsledere i staten har advart
mot følgene av praksisen. Ingenting av dette
er en utvikling politikere har vedtatt. Ostehøvelkuttene har fått kritikk for å være en enkel
måte for politikerne å slippe unna vanskelige
valg. De kan skylde på virksomhetenes egne
prioriteringer. Selv har de ikke valgt noe bort.
Dårligere tjenester er dyrt, mens gode tjenester ofte er lønnsomt. Det er store penger
å spare på at endt soning ikke blir til ny soning.
Øker vi deltagelsen i arbeidslivet slik at ti pro-

POLITIKERNE MÅ TØRRE Å PRIORITERE
Det er politikernes oppgave å prioritere. Det
betyr å gjøre de oppgavene vi synes er viktige
på en ordentlig måte, og la være å gjøre det
som ikke er viktig. Da trenger vi politikere som
tør å ta vanskelige valg, og vi trenger godt

HVA ER OSTEHØVELKUTT? 
I statsbudsjettet for 2015 introduserte
regjeringen en avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreform (ABE). Reformen –
som egentlig ikke er en reform, men
mange budsjettkutt – kalles ofte ostehøvelkutt. Alle offentlige virksomheter skulle få redusert budsjettene med 0,5 prosent hvert år. Hvordan det kuttes,
bestemmes av virksomhetene. I budsjettforhandlingene har kuttene økt fra 0,5 til
0,8 prosent. Ostehøvelkuttene utgjør milliarder av kroner. Og kuttene merkes. Innbyggernes tjenester svekkes.
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NAV SKAL KUTTE
NED PÅ KJØP AV
PRIVATE TJENESTER
Leder av NTL NAV, Hanne Nordhaug, er glad for at både
NAV-sjef Sigrun Vågeng og regjeringens ekspertgruppe
sier klart at NAV nå i større grad skal utføre sine kjerneoppgaver selv.
~~ NINA HANSSEN (tekst)
~~ OLE PALMSTRØM (foto)

– Dette er noe vi i NTL har krevd i mange år,
og vi er glade for at også NAV-sjefen mener det
samme, sier Nordhaug.
I dag starter representantskapsmøtet i NTL
NAV. De har mange aktuelle saker på dagsordenen. Noen store tunge, men leder Hanne
Nordhaug er også glad for at hun ser en positiv endring i NAV etter at Sigrun Vågeng overtok
som direktør.
– Jeg er glad for at hun sier at NAV nå selv
skal drive med oppfølging og avklaring overfor
brukerne, som er kjerneoppgavene. Dette er
selvsagt noe vi støtter. Vi har over lang tid
jobbet for å få tilbake oppfølgings- og avklaringsoppgavene. Jeg vil si dette har vært en
av våre viktigste politiske saker, sier Nordhaug.
PRIVATE TJENESTER
Ifølge bladet Velferd kjøpte NAV inn private
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tjenester for 6,6 milliarder kroner fra mer enn
31 000 eksterne tiltaksarrangører og attføringsbedrifter i 2014. Dette har fått den nye
NAV-direktøren, som også ledet regjeringens
ekspertutvalg for et bedre NAV, til å gjøre en
del grep.
For kort tid siden sa Sigrun Vågeng at NAV
i fremtiden skal bruke egen kompetanse til å
utføre etatens kjerneoppgaver. Dette gledet
Nordhaug og de andre arbeidstakerorganisasjonenen i systemet.
Erfaringene fra forsøket «Kjerneoppgaver i
NAV» ved fem NAV-kontorer rundt omkring i
landet, viser at brukere blir hjulpet på en bedre
måte ved at NAVs egne ansatte raskt og effektivt sørger for at folk kommer i arbeid.
NTL STO BAK
Hanne Nordhaug sier at det var NTL NAV som
i sin tid foreslo og fikk politisk støtte til å starte forsøket med tiltak i egenregi (kjerneoppgaver i NAV), hvor det ble gitt en omdisponeringsfullmakt på 40 millioner kroner per år fra til-

POSITIVE ENDRINGER:Leder av NTL NAV, Hanne Nordhaug ser en positiv endring i NAV etter at Sigrun Vågeng overtok som direktør (arkivfoto).

taksbudsjettet til NAVs driftsbudsjett for å drive
oppfølging og avklaring med NAVs egne medarbeidere ved fem NAV-kontor.
– Vi har gitt politiske innspill til dette en
rekke ganger, blant annet i vårt høringssvar til
ekspertgruppas rapport, sier hun.
NTL NAV har også støttet vurderingen om
at NAV bør kjøpe tiltak som krever spesiell
fagkompetanse.
– Tiltak med tilrettelagte produksjonsmiljø

mener vi bør gjennomføres av andre enn NAV,
og da primært arbeidsmarkedsbedrifter, sier
Norghaug.
TRINNVIS ENDRING
Nordhaug sier at NTL ser for seg en trinnvis
endring, hvor overføring av tiltak til NAV og
finansiering må ses i sammenheng.
– En måte å løse dette på er at NAV i en
omleggingsperiode får fullmakt til å omdis-

ponere midler fra tiltaksbudsjettet til driftsbudsjettet. NAV selv må vurdere omfanget
ut fra kapasitet, dvs. hvilke NAV-kontor og
hvor stor andel av tiltakene på hvert enkelt
kontor som skal utføres i egenregi. Det bør
videre fastsettes når denne prosessen skal
være fullt ut gjennomført, slik at det settes
et tidspunkt for når NAV skal gjennomføre
alle tiltak i det ordinære arbeidsmarkedet i
egenregi, sier hun.

I tillegg har Nordhaug flere faglige argumenter
for at NAV selv gjennomfører oppfølging og
avklaring av brukerne.

Saken er opprinnelig publisert
20.04.2016 på frifagbevegelse.no
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NTNU I TRONDHEIM
VIL HA FLEST MULIG
EGNE ANSATTE
– Det gir mer lojalitet til arbeidsplassen, mener de som
jobber her.
~~ ANNE SIRI RENÅ (tekst)
~~ GEIR OTTO JOHANSEN (foto)

– Her får vi virkelig dyrke faget vårt. Kvalitet og
langsiktighet lønner seg i lengden, sier tømrermester Johan Hjalmar Askjemshalten.
Han snakker på vegne av de fagansatte og
trolig også for selve virksomheten, som får
igjen i form av stabilitet i arbeidsstokken.
Ved NTNU satses det på at flest mulig oppgaver skal utføres av egne ansatte, deriblant
i driftsavdelingen, som vi har besøkt.
FAGLIG STOLTHET
Askjemshalten har jobbet her i 33 år. Han
snakker om den faglige stoltheten som sitter
i veggene i universitetets «navle» på Gløshaugen, med utsikt over Trondheim by. Lojalitet. Tettere forhold til arbeidsplassen. Dette
er ord som går igjen i gangene mellom de
ulike verkstedene som tilhører driftsavdelingen.
NULL MASSEPRODUKSJON
– Ved å ta mer av arbeidsmengden selv har vi
gått motsatt vei av mange andre virksomheter,
sier snekkermester Hans Gardner.
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Noen ganger må de likevel leie inn kompetanse utenfra. Selv startet Gardner her som
lærling, nå er han arbeidsleder. Herfra gjør de
livet enklere for rullestolbrukere.
Det går i tilpasninger, reparasjoner og reproduksjoner, men ikke i masseproduksjon. En
egendesignet utebenk er snart klar til bruk.
Rammen til et over hundre år gammelt vindu
som måtte gi tapt for en storm, ligger på
arbeidsbenken til overhaling. De restaurerer
gamle pulter til auditoriene og setter inn små
vinduer i tette kontordører. Svært lite går på
søppeldynga.
– Brukerne setter også pris på miljøvennlighet, kommenterer Gardner.
Brukerne er egne ansatte og studenter.
FÅ KONFLIKTER
Hvor mange statlig ansatte låsesmeder finnes
det i Norge? Trolig ikke mange, men Joar
Flatås er iallfall en av dem. I tillegg er han
lokalt hovedverneombud for driftsavdelingen.
Han sier det er lite misnøye og få arbeidskonflikter.
– Renholderne står til pensjonsalder. Det
brukes penger på tiltak for helse, miljø og sikkerhet, forteller han.

RENE FLATER: NTLer Bunyuen Pralbueng er renholder i det 64 000 kvadratmeter svære realfagbygget på Gløshaugen. 15 renholdere går i team her.

Men han legger raskt til at en statlig arbeidsplass ikke er noe hvilehjem, i motsetning til
hva en del kanskje tror. Selv var han glassmester i 20 år før han fordypet seg i låser. NTNU
elsker dokumentert kunnskap, kan han fortelle. Og han elsker jobben. Han treffer så
mange engasjerte folk mens han skrur og
fikser i alle de ulike byggene.
– Noen ganger i livet er du bare heldig, og
det har jeg vært, fortsetter Flatås på inn- og
utpust.

DEN GAMLE MILITÆR
En god driftsavdeling er en usynlig avdeling,
mener Jørn-Wiggo Bergquist. Med avdelingens
motto «Dæm si vi e go», forplikter de seg likevel til å bevise noe, både for studenter og
ansatte.
Som forhenværende militær er Bergquist
svært opptatt av lederstrukturer. I drøye sju år
har han vært sjef for driftsavdelingens rundt
330 ansatte, og er ifølge NTL-hold drivkraften
bak mye av dagens organisering med å ha de
fleste tjenestene innomhus.

Han tror på en tydelig lederstil, men sier han
samtidig er opptatt av sterk involvering fra de
ansatte.
– Organisasjonen var nokså toppstyrt da
jeg kom hit. Vi har jobbet for å flytte ansvar
lengst mulig utover, forteller han.
GODE TJENESTER
Renhold, vaktmestertjenester, parkdrift, postog transporttjenester er alt «innomhus».
NTNU har også et eget godkjent vekterselskap, samt en håndverkerseksjon – som vi

alt har besøkt – med rundt hundre ansatte.
– Å sikre at vi fortsatt har dette i hus gir oss
kompetanse og rom for utvikling. Alt vi leverer
skal være konkurransedyktig mot tilbud fra
enhver ekstern konkurrent, sier Bergquist.
Dette måles hvert år i et program, der virksomheten sammenlignes med andre offentlige
og private aktører. NTNU har i flere år kommet
godt ut.
– Vi kaller det «sammenligning for utvikling»,
og det har blitt en sterk drivkraft i utviklingsarbeidet vårt, fortsetter driftssjefen.
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MÅLING: Digital registrering av arbeidsflyten er innført blant annet hos renholdspersonalet. Dette
kan i verste fall føre til detaljstyring og kritisk måling, mener NTL. Men så langt er målingen brukt
«positivt», mener fagforeningen. FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN

Et moderne samarbeid

Her er det en felles forståelse for hva som gir best kvalitet og tilfredshet, mener nestleder Iver Johnsen i NTL NTNU.

FAGLIG STOLTHET: Å være statlig ansatt fagarbeider er slettes ikke alle forunt. Her er arbeidslederne ved Seksjon for håndverkstjenester og byggsikring: malermester Erlend Hovind (f.v.), tømrermester Johan Hjalmar Askjemshalten,
låsesmed Joar Flatås og snekkermester Hans P. Gardner.

EN EGEN OMSORG
Realfagsbygget er 64 000 kvadratmeter svært.
Her finnes dyrestaller, forskningslaboratorier,
verksteder og et eget glassblåserverksted. Mer
eller mindre dedikerte studenter. Og ikke minst
renholdere og vaktmestre, én av dem vikar.
Ellrun Stølan er en av 15 renholdere som
jobber i team. Hun har vært her siden 1988,
kjenner de fleste kriker og kroker, og sier hun
er vant til å yte service til brukerne.
Det elektroniske verktøyet de benytter for
å varsle sjefen hvordan de ligger an med tid
og arbeidsmengde, har hun ikke blitt altfor
fortrolig med ennå.
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– Jeg synes det var trivelig å ha muntlig kontakt
også, jeg. Men ok, da, sier hun, og ser bort på
Penkae Tomassen og Bunyuen Praibueng, som
også rengjør.
– Nå er det iallfall slutt på «kjerringmaset»,
som noen her kaller det, nå trykker vi bare på
en tast, ler Praibueng.
Bygningsansvarlig Jan Roar Trøan mener
det er mange fordeler med egne ansatte, ikke
minst i et bygg med så mange rom det trengs
spesialkompetanse for å rengjøre og vedlikeholde. En sånn type opplæring er ikke gjort i
en fei.

ETTERTRAKTET
Tømrermester Johan Hjalmar Askjemshalten
setter seg i bilen med NTNU-logo. Turen går
fra Gløshaugen og noen kilometer bort til Trondheim biologiske stasjon. Han parkerer, går ut
og åpner døra inn til «klekkeriloftet».
Her, ved forskningsstasjonen for marinbiologi, fantes det et flyndrebasseng fra tidlig
1900-tall og fram til 1969. Når det verneverdige bygget nå skal bli til lagerplass for forskningsutstyr, må det skje etter tradisjonelle
håndverksmetoder. På innsiden er tømrerne
godt i gang med arbeidet. Askjemshalten sender et langt blikk og noen skamrosende ord

i retning Jan André Lervik.
– De som behersker dette arbeidet er fryktelig ettertraktet. Her må en bruke hodet, dette
er alt annet enn å gå på autopilot og skru
gipsplater.
– Får du ikke lyst til å gjøre det selv?
– Jo, det klør i fingrene, sier Askjemshalten,
som først og fremst må vie arbeidshverdagen
til å lede de andre tømrerne.

Saken er opprinnelig publisert
01.08.2016 på frifagbevegelse.no

Og det er å ha såkalte støttetjenester innomhus.
– Outsourcing står ikke høyt i kurs her.
Det er ikke et middel for å yte bedre tjenester, snarere tvert imot, sier Johnsen.
Temaet ble gjennomgått nylig i forbindelse med sammenslåingen mellom NTNU
og flere høgskoler, og verken ledelse eller
ansatte ved universitetet mener det er
noen god idé å sette ut tjenester til andre
tilbydere, forteller nestlederen.
POSITIV MÅLING
Det er stor grad av tillit på tvers i virksomheten, sier Johnsen. Som nestleder har
han overblikket. Han bruker driftsavdelingen som eksempel på en «positiv» modernisering; her har de tatt i bruk systemer
og arbeidsverktøy som fagforeningen i
utgangspunktet tradisjonelt sett er skeptisk til. Renholdspersonalet, transport- og
postansatte og andre har prosjekter gående med digital registrering av arbeidsflyt
og fortløpende rapportering, som blant
annet viser hvor langt de har kommet med
oppgavene den aktuelle arbeidsdagen.

Dette kan i verste fall føre til detaljstyring
og kritisk måling og sammenligning av hver
enkelt ansatt, mener Johnsen. Men til nå
er målingen brukt «positivt», sånn at summen av tjenestene som leveres blir viktigst.
Da blir det heller et oppfølgingsverktøy for
å gi bedre kvalitet, sier Johnsen, som
mener dette handler om tillit mellom
arbeidsgivere og ansatte og fagforeningene.
OSS PÅ GULVET
– Ingen god avdeling uten at de som jobber
«på gulvet» er med, sier Ove Robert Borstad, NTL-tillitsvalgt på nettopp driftsavdelingen.
Dette sitatet har han hentet fra sjefen,
Jørn-Wiggo Bergquist.
– Vi involveres når avgjørelser skal tas,
men fagforeningen må også selv være på
hugget. Vi vil vite hva meningen bak enhver
endring er. Men det betyr selvsagt ikke at
vi stritter imot ting som til sist vil gjøre
hverdagen vår bedre, sier Borstad.
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DEN MORSKE STAT
Ydmykelse og fremmedgjøring gnager på velferdsstatens røtter, ifølge professor. Og når tilliten til staten visner, kan hele modellen deise i bakken.
~~ ALF TORE BERGSLI (tekst og foto)

Staten, det er meg og deg. Samtidig er staten
noe annet. Hvordan denne «andre» skal representere og hjelpe oss som borgere, brukere,
pasienter – eller administreres som ansatt – er
en komplisert affære. Svaret på spørsmålet
er likevel langt fra likegyldig, ifølge professor
Halvard Vike ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Og den avgjørende faktoren? Tillit.
– Vanlige folks opplevelser av offentlige
tjenester har vært et helt avgjørende fundament
for den sterke tilliten vi har til staten, og våre
tanker om velferdsstat og demokrati. Vi har
opplevd modellen som frihetsskapende. Og
statens ansatte har vært lett tilgjengelig, dedikerte og autonome nok til å kunne utøve skjønn
og forhandles med, sier han.
Men varsko: Denne kulturen er nå i ferd
med å endres, advarer Vike:
– Statens institusjoner blir i økende grad
offer for totalt urealistisk bestillinger fra politisk
ledelse. Resultatet er at etatene blir stadig
mer autoritære og utilgjengelige. Å tekkes sine
ledere og å sende rapporter oppover, blir viktigst. Når det da butter for borgerne, fremstår
ikke lenger statens organer som en kilde til
hjelp. Tilliten svekkes.

POSITIVE ENDRINGER: Professor Halvard Vike ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge har skrevet flere bøker om velferdsstaten, særlig fra helse- og omsorgssektorens perspektiv. Han har også
skrevet om kommunens rolle i å danne legitimitet for offentlig sektor spesielt og demokratiet generelt.
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UT AV VÅRE HENDER
Ja, tillit og nærhet har vært helt avgjørende for
at vi i det hele tatt har klart å skape en såpass
velfungerende velferdsstat som i Norge, mener

Vike. Små, autonome enheter – for eksempel
på kommunenivå – har fått lov til å utvise faglighet og skjønn, og lokalsamfunnet har kunnet
holde dem ansvarlige og påvirke dem om noe
er urettferdig.
Teorier om «institusjoner» står sentralt i
denne debatten. De gransker for eksempel
hvordan statlige etater bidrar til å etablere og
styrke regler og normer som samfunnet følger.
Eller ikke følger – de er nemlig avhengige av
legitimitet for å kunne ha en slik rolle.
I land med omfattende korrupsjon vil gjerne
mange institusjoner ha liten aksept og tillit i
befolkningen. I Norge har vi imidlertid svært
høy grad av tillit, både til hverandre og til staten.
I sin tur skaper dette et godt grunnlag for at
demokratiet anses som rettferdig og nyttig.
– Mange tenker tillit som noe abstrakt, men
få påpeker at det har med «sosial kontroll» å
gjøre – at man har en nærhet til avgjørelser,
påpeker Vike.
Denne nærheten er imidlertid under press,
anser Vike. Innsparinger, strømlinjeføring og
økende arbeidspress blir en farlig kombinasjon.
Virksomheter kan da lett ende med å sette
opp stadig nye skranker mot brukerne. Mens
de ansatte på gulvet får mindre mulighet til å
utvise skjønn og faglighet.
Dette blir muliggjort av at institusjoner blir
stadig mer toppstyrte, ifølge sosialantropologen.
– Beslutningene tas langt borte. Med mange
isolerende lag mellom bruker og leder, er det
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Andel med høy eller lav tillit til medmennesker

Andel som mener det politiske systemet lar folk få
ha en påvirkning på hva myndighetene gjør

Irland
Israel

Sveits

Norge

Finland

Russland

Sverige

Tyskland

Tyskland

Finland

Israel

Estland

Storbritannia

Sverige

Tsjekkia

Sveits

Østerrike

Østerrike

Norge

Island

Russland

Storbritannia

Island

Polen

Nederland

Tsjekkia

Frankrike

Slovenia

Irland

Frankrike

Belgia

Belgia

Polen

Nederland

KAP 2

ARBEIDSLIVSLOVGIVNING
UNDER PRESS

Estland
0

2

4

6

Man kan stole på de fleste mennesker

8
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12

Du kan ikke være forsiktig nok

14

16

Slovenia
0

2

4

6
Ganske mye

vanskelig å plassere ansvar. Samtidig blir ansattes ytringsfrihet, muligheten til å påpeke feil
og mangler, dramatisk redusert. Faglig integritet må vike for lojalitet.
KAFKA FORAN VELFERDSSKRANKEN
På et rent brukernivå, ser han en tendens til
at tjenestene i økende grad ønskes behovsprøvd. Det vil si at kun enkelte skal ha rett til
bestemte ytelser – og da i hovedsak kun dem
som er «fattige nok». Hjelpen må søkes om og
behandles individuelt.
Dette står i kontrast til det tradisjonelle
norske velferdssystemet, som har vært bygget
på at de aller fleste ytelser skal være «universelle» – for alle borgere og etter allmenne regler.
Faren er da at man skaper et system som
fremstår fiendtlig for alle brukerne, preget av
kontroll og skeptisk overvåkning. Og når vennligheten og tiltroen forsvinner fra statens side,
svekkes legitimiteten og eierskapet til hele
samfunnsmodellen, mener Vike.
Han viser til flere reformene av NAV og helseforetakene som eksempler på utviklingen.
Et annet, helt ferskt eksempel, er det såkalte
mobilitetskravet for å kunne motta dagpenger.
Paragrafen har for det meste vært sovende,
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men har det siste året blitt dratt frem i den
offentlige.
– Når ledere på toppen ser på brukerne
som trusler, vil alltid svaret være at man må
innføre hardere krav «for å ta snyltere». I et slikt
system ender pasienter eller brukere opp med
å skulle konkurrere med hverandre. Ydmykelsen
som da gjerne oppstår skaper i neste instans
nye problemer.
Om utviklingen ikke stoppes, vil vi i Norge
ende opp med et britisk regime, frykter professoren. I Storbritannia, foreviget i spillefilmen
I, Daniel Blake, stilles det gjerne svært strenge
krav å benytte seg av velferdsstatens tilbud.
– Selv om folk også i Storbritannia er veldig
opptatt ta vare fellesgoder og å skape rettferdighet, har de liten tillit til at staten skal ta det
ansvaret.
PENGER, FLESK OG GRASROT
Så hva kan man gjøre? Vike mener dette i stor
grad er et politisk ansvar – på begge sider av
midtstreken.
– Hele den dominerende diskusjonen om
velferdsstatens «økonomiske bærekraft» er
helt på siden av problemet. Velferdsstaten
krever investeringer og aksept av mekanis-
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Ikke i det hele tatt

mene som har fått den til å fungere så bra.
Det er umulig å skape mer kvalitet og mer
universalisme for mindre penger.
Men også ikke-politikerne kan bidra, understreker han. Som student på 90-tallet opplevde Vike at fagfolk, lokalpolitikere, mellomledere og frivillige organisasjoner gikk sammen
for å påpeke at dårlige eller utilstrekkelige
tjenester betyr noe.
– I dag blir dette i langt større grad oppfatta som moralsk problematisk. Men dette
var essensielt for å forme velferdsstaten, og
engasjementet kan gjenoppvekkes. Mange
fagmiljøer jeg er i kontakt med begynner nå å
stille systematiske spørsmål på velferdsstatens
vegne.
Og kanskje er det også her man kan finne
en ny sosialdemokratisk visjon, antyder Vike.
– Vi lever i en tid hvor Norges mest interessante eksperiment – velferdsstaten – er i ferd
med å svekkes. Hvor mange markedsførere
og konsulenter trenger partiene egentlig for å
lete etter en smart visjon, når svaret ligger rett
foran nesa vår?

«Tilbake på 80-tallet ble folk gjerne
ansatt i en bestemt stilling på ett
bestemt arbeidssted. Nå blir de
oftere ansatt «for tiden» eller «p.t.».
Arbeidsstedet er altså ikke fastsatt i
kontrakten og heller ikke stillingsinnholdet.» FRODE SAMUELSEN, ADVOKAT

POLITISK BERETNING 2014-2017

Norsk
Tjenestemannslag

ARBEIDSLIVSLOVGIVNING UNDER PRESS
Stortingsvalget i 2013 og et borgerlig flertall
innevarslet en periode med en dreining av
arbeidslivets lover og regler i mindre arbeidstakervennlig retning.

frem lovendringene, selv om det også finnes
eksempler på at arbeidstakersiden og arbeidsgiverforeningene har vært enige om at lovendringene har gått for langt.

Arbeidslivet er i sin natur preget av interessemotsetninger, og er et område med reelle
skiller mellom hovedfløyene i politikken. Dermed er det heller ikke overraskende at en
blå-blå regjering og et borgerlig stortingsflertall benytter den muligheten de har hatt de
siste fire årene til å trekke arbeidslivslovgivningen i sin retning.

Endringene har kommet i små og store porsjoner spredt over hele perioden. Den største
porsjonen kom med regjeringens forslag til
endringer i arbeidsmiljøloven i 2014.

I tillegg til ideologiske ulikheter på arbeidslivets område, er regjeringens ønske om å få
til omfattende omstillinger gjennom nedbemanning, privatisering og konkurranseutsetting motiverende for å endre lovverket, slik at
det for eksempel blir enklere å gjennomføre
en privatiseringsprosess.
Endringer i lovverket handler også om å innfri
valgløfter og oppfylle forventninger hos sympatisører og støttespillere til de borgerlige
partiene.
Jevnt over har arbeidsgiversiden, ved de store
arbeidsgiverorganisasjonene, bidratt til å heie
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Forslaget ble lansert som lovendringer for
ett «trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv». Det var særlig utvidet adgang til midlertidig tilsetting som fikk stor oppmerksomhet.
I tillegg foreslo regjeringen flere endringer i
reglene om arbeidstid. NTL og LO leverte
fyldige og kritiske kommentarer til forslaget.
Også Arbeidstilsynet leverte kritiske merknader til lovforslaget fra eget departement.
LO, Unio og YS arrangerte en felles politisk
streik 24. januar 2015, med arrangementer
over hele landet.
Allerede da disse lovendringene ble vedtatt,
var det klart at arbeidstid er et område regjeringen ønsket å gjøre mer med. Arbeidstidsutvalget som var satt ned i august 2014,
leverte sin rapport med forslag i januar 2016.

De foreslo blant annet å innføre en ny type
særlig uavhengig stilling, slik at flere arbeidstakere skulle falle utenfor de viktige vernereglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg ble det
foreslått viktige endringer i reglene om skift
og turnus, som vil gi arbeidsgiver økt styringsrett på bekostning av de ansatte.
Utvalgets forslag er på det nåværende tidspunkt ennå ikke fremmet som lovforslag. To
grupper nedsatt av departementet med representanter fra arbeidslivets parter har fått i
oppgave å se på om det kan være grunnlag
for enighet om forslag til lovendringer på disse
punktene.
For arbeidstakere i staten ble det vedtatt en
endring av stor betydning i mars 2016. Det
fikk lite oppmerksomhet at ventelønnsordningen ble avviklet, selv om ordningen er av stor
betydning for arbeidstakere som blir oppsagt.
Det innebærer at de som sies opp i staten
ikke lenger får ventelønn. Dermed reduseres
også den eksterne fortrinnsretten, som tidligere har hengt sammen med varigheten av
ventelønnen. Den enkelte får i stedet arbeidsledighetsstønad fra NAV.
En annen viktig effekt av forskriftsendringen

er at det i større grad enn tidligere vil oppfattes som lønnsomt for arbeidsgiver å gå til
oppsigelse. Tidligere var det arbeidsgiver som
betalte ventelønnen over eget budsjett. Dette
virket motiverende for å få arbeidsgiver til å
unngå oppsigelser. Nå slipper arbeidsgiver
unna økonomiske forpliktelser i etterkant av
slike oppsigelser.
Av positive utspill fra regjeringen kan vi trekke frem ønsket om å styrke varslervernet.
Behovet for lovendring har vist seg etter en
del alvorlige saker i media, hvor Monika-saken
i Bergen er sentral. Saken viser at alvorlig
kritikkverdige forhold med stor samfunnsmessig interesse kan foregå i staten.

må derfor ses på andre virkemidler for å løse
statens utfordringer.
Sommeren 2017 ble arbeidsmiljøloven endret
slik at også innleide skal være omfattet av
vernet mot gjengjeldelse ved varsling om kritikkverdige forhold. I tillegg vil regjeringen
gjøre mer, og det er nedsatt et varslingsutvalg
som skal levere sin rapport våren 2018.
Tjenestemannsloven ble opphevet sommeren
2017 og erstattet med en ny lov om statens
ansatte. Denne prosessen og resultatet av
denne er nærmere omtalt andre steder i beretningen.

Gjennom Fafo´s generelle varslerundersøkelse i 2017 og en tilleggsundersøkelse på
vegne av sju forbund, herunder NTL, kom det
frem bl.a. at staten er dårlig på håndtering av
varsling. Dette er en situasjon som vi ikke
kan leve med og som må rettes opp.
De foreslåtte tiltakene, med bl.a. strengere
krav til at virksomhetene skal ha varslingsretningslinjer, vil imidlertid neppe få stor betydning for staten, ettersom alle statlige virksomheter har varslingsretningslinjer allerede. Det
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ÅPNER FOR FLERE
PRINSIPPSAKER
Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL, utelukker ikke
flere prinsippsaker i rettssystemet etter at den nye statsansatteloven ble iverksatt 1. juli 2017. – Vi er innstilt på å
kjøre det løpet som trengs, slår hun fast.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

– Vi kan ikke sitte og si at ingenting fungerer
fordi vi har fått en lov for statsansatte vi ikke
er tilfredse med. Vi må tvert om utforske det
rommet som er i den nye loven i de sakene
som kommer, forklarer hun.
Guro Vadstein kommer fra vervet som tillitsvalgt for NTL ved Universitetet i Oslo. I NTL
har hun jobbet i 12 år i hovedsak med saker
innenfor staten, det kollektive avtaleverket,
lønnsforhandlinger og arbeidstid.
Vadstein ble ikke spesielt overrasket over
at arbeidslivet var blant de første politikkområdene Høyre/FrP-regjeringen tok for seg da
de inntok regjeringskontorene i 2013:
– Arbeidsliv er et område med reelle forskjeller på høyre- og venstresiden. Det at en blå
regjering ønsker å trekke arbeidslivslovgivningen i sin retning når de får flertall er ikke veldig
overraskende, sier hun.
– URYDDIG PROSESS
Det første Høyre/FrP-regjeringen tok for seg
var arbeidsmiljøloven. Her var økt anledning til
midlertidige ansettelser, liberalisering i reglene
om arbeidstid og forhøyede aldersgrenser blant

FALITTERKLÆRING: Om planen var en enklere
lov er den nye Statsansatteloven en fallitterklæring,
mener Guro Vadstein.
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de mest omstridte endringene. De ble iverksatt
fra 1. juli 2015. I forkant av disse endringene
oppnevnte regjeringen tjenestemannslovutvalget. Et særskilt punkt i deres mandat var å
«vurdere om det kan være aktuelt å ha like
bestemmelser for statsansatte som for dem
som er omfattet av arbeidsmiljøloven».
Utvalget ble altså oppnevnt 9. februar 2015
og overleverte sin rapport til kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18.
desember samme år. Underveis i utvalgsarbeidet var man blitt enige om flere formuleringer til ny lovtekst. I april 2016 ble så en ny lov
sendt på høring.
– Det ble en spesiell situasjon når man flere
steder var blitt enige om en ny lovtekst i utvalgsarbeidet. Men i høringsnotatet og i proposisjonen til Stortinget gikk staten delvis bort fra
denne teksten, forteller Vadstein.
– Ble dere overrasket?
– Om man ble overrasket eller ikke? Vi opplevde i alle fall prosessen som uryddig fra
departementet sin side, oppsummerer hun.
– De solgte jo sine egne formuleringer ut
som noe partene var blitt enige om!
Vadstein påpeker at dette skjedde på flere
områder i forslaget til ny lovtekst. Teksten i
lovforslaget ble altså endret fra noe man var
blitt enige om. Likevel ble det presentert av
Høyre/FrP-regjeringen som noe alle hadde jobbet seg fram til i fellesskap.
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»

ring var også et av punktene som ble fremhevet i mandatet til tjenestemannslovutvalget.
Vadstein mener tvert om at lovforarbeidene
inviterer til nye fortolkninger på tvers av arbeidsmiljølovens regler.
– For en del sentrale bestemmelser har
man riktignok lagt seg på arbeidsmiljølovens
ordlyd. Men så sier departementet i forarbeidene at man likevel ikke må tolke formuleringen
slik man gjør det i arbeidsmiljøloven, men med
statens særpreg. I dette ligger det for eksempel at staten skal ha større styringsrett enn
en privat arbeidsgiver.
Gjennom dette grepet er det altså ikke noen
harmonisering med privat sektor som skjer,
selv om paragrafene tilsynelatende kan ha like
formuleringer. Det er tvert om en ny rettspraksis som innføres, påpeker Vadstein.
– For eksempel når det gjelder midlertidige
tilsettinger. Etter arbeidsmiljøloven kan du ikke
ansette noen midlertidig for å gjøre vanlige
arbeidsoppgaver. Men departementet mener
det må være greit i staten siden vi er styrt av
bevilgninger. Det er jo kommunene også, men
det nevner man ikke, oppsummerer Vadstein
og legger til:
– Det samme gjelder paragrafen som stiller
krav til saklighetsgrunnlag ved oppsigelser.
Paragrafen i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven ser kanskje likere ut i tekst nå (se egen
tekstboks), men det som ser ut som harmonisering er ikke harmonisering i det hele tatt. Vi
har nå havnet på et beskyttelsesnivå som er
lavere enn resten av arbeidslivet.

SAMARBEID: Guro Vadstein utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gå sammen med andre fagforbund når prinsippsaker skal prøves for retten.

I MÅL FØR VALGET
Spoler man tiden over ti år tilbake lå også et
forslag til ny tjenestemannslov på bordet,
sommeren 2005. Den daværende Bondevik
II-regjeringen forsøkte den gang å innføre hva
Vadstein beskriver som en barbert tjenestemannslov. Lovendringene gikk i betydelig favør
av arbeidsgiverne: Fjerning av ventelønn,
enklere å si opp ansatte i staten og mulighet
til å ansette uten reell innflytelse fra tillitsvalgte, var blant forslagene.
Bondevik II-regjeringen beskrev det hele,
kanskje ikke spesielt overraskende, som en
«harmonisering mellom reglene i staten og
ordningene i det private».
Men et nytt stortingsflertall vant flertall
høsten 2005 og ville det annerledes. Den
nye loven skulle vært iverksatt fra 1. januar
2006, men Ap, SV og Sp besluttet å legge
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den i en skuff. Tjenestemannsloven fra 1983
levde altså videre, ut juni 2017.
For å iverksette den nye statsansatteloven
etter et stortingsvalg tok ikke dagens Høyre/
FrP-regjering sjansen på:
– Det var jo veldig hastverk fra regjeringen
for å få iverksette dette før sommeren, forteller Vadstein. Hun beskriver hvordan de viktigste nye forskriftene fikk ekspressbehandling. De ble endog sendt på høring som ferdige forskrifter, selv om loven fortsatt lå til
behandling i Stortinget.
Dermed ble statsansatteloven iverksatt
fra 1. juli 2017, to måneder før stortingsvalget.
SKJEMMET AV HASTVERK
Vadstein mener den nye loven er skjemmet av
hastverksarbeid, noe som gjør at det før eller

siden vil melde seg behov for en ny gjennomgang:
– I den nye loven er det for eksempel gjort
store endringer i reguleringen for tjenestemenn,
altså vanlige arbeidstakere. Allikevel har man
i stor grad beholdt de gamle bestemmelsene
for embedsmenn, siden man ikke rakk å gjøre
noe med det.
Dermed er den nye statsansatteloven også
blitt en mer omfattende lov enn før, oppsummerer hun:
– Der man før hadde parallellregulering mellom embedsmenn og tjenestemenn, har man
nå to sett med regelverk.
– I tillegg lider hele dette «fornye, forenkle
og forbedre»-konseptet av at du må lese både
lovteksten, forskriftene og forarbeidene for å
få grep om det hele. Og ikke nok med det. Du
må også lese innstillingene fra stortingskomi-

teen. Og du må lese debatten om saken i
Stortinget. Først da kan du liksom begynne å
resonnere over hva som er ny rett, oppsummerer forbundssekretæren.
– Et eksempel her er flytteplikten. Den stod
ikke omtalt i den gamle loven. Ikke står den
nevnt i den nye loven heller. Men likevel er den
endret. Og hva ligger i den nye loven? Det står
i lovforarbeidene.
– Dette er jo en fallitterklæring, om planen
var at dette skulle bli en enklere lov, oppsummerer Guro Vadstein.
INGEN HARMONISERING
I pressemeldingen som ble sendt ut fra departementet 2. april 2016 het det blant annet at
«forslaget innebærer en harmonisering med
arbeidsmiljøloven, for eksempel når det gjelder
prøvetid og oppsigelse». Målet om harmonise-

NY GJENNOMGANG
Guro Vadstein betrakter det altså som sannsynlig at det kommer flere prinsippsaker i årene
som kommer, og hun varsler en tidkrevende
prosess:
– Alle rettstilstander gir jo et rom, stort eller
lite, som vi må bruke til våre medlemmers
beste. Og i denne nye loven er det på flere
områder uklart hva som er rommet. Det vil nok
derfor gå lang tid før vi vet hva som ligger i
loven, fordi vi er avhengige av å få dommer.
Ikke bare i tingretten men også høyere opp i
rettssystemet for prinsipielle avklaringer på hva
som ligger der.
Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å
gå sammen med flere andre fagforbund:
– Bekymringen rundt det som skjedde med
stillingsvernet deles med både Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet og Juristforbundet. Det er altså flere store forbund i staten
som er opptatt av dette.
– Alt samarbeid vi kan ha med andre forbund
i staten her er altså velkomment.

EKSEMPEL PÅ «HARMONISERING»
Guro Vadstein i NTL mener den nye
statsansatteloven legger opp til harmonisering med arbeidsmiljøloven i ord,
men at det samtidig innføres ny rettspraksis. Et eksempel hun trekker fram er
kravet til saklighet ved oppsigelse.
Under kan du selv sammenligne lovteksten i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven:
Arbeidsmiljøloven § 15—7 (2)
Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning
eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke
saklig begrunnet dersom arbeidsgiver
har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn
i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining
mellom virksomhetens behov og de
ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.
Statsansatteloven (fra 1/7-17): § 19. (2)
En oppsigelse etter første ledd er ikke
saklig begrunnet dersom arbeidsgiver
har en annen passende stilling i virksomheten å tilby den statsansatte. Ved
avgjørelsen av om en oppsigelse har
saklig grunn etter første ledd, skal det
foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen
påfører den statsansatte. Denne avveiningen gjøres med bindende virkning av
forvaltningsorganet.
Som det fremgår av siste setning kan
altså ikke sakligheten ved oppsigelse i
staten lenger prøves av domstolen. Dermed blir statsansattes vern lavere enn
for ansatte i privat sektor. Det gjelder på
tross av at teksten ligner mer enn før.
Advokat Frode Samuelsen mener det er
vel verdt for NTL å prøve om domstolene
vil finne seg i dette (se egen sak).

STATSANSATTELOVEN
Oppsummert i fire punkter:
1. Oppsigelsesvernet blir svekket
2. Innstillingsråd til ansettelsesprosesser blir borte
3. Midlertidighet strammes inn fra
4 til 3 år
4. Mer bruk av forskrifter
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RENHOLD PÅ ANBUD

TO RETTSSAKER
For å ivareta rettighetene for NTL-medlemmene i forsvarsbygg er det to juridiske spor som følges.

Allerede før landsmøtet i 2014 skrev NTL-magasinet om
saken som kom til å følge forbundet i hele landsmøteperioden: 360 renholdere i Forsvarsbygg skulle
konkurranseutsettes.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)

– Det er politisk bestemt at renholdet skal
avvikles, og at tjenestene skal kjøpes i markedet, fastslo NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagdal
da saken ble kjent i 2014, ifølge NTL-magasinet, og føyde til:
– Nå kastes disse ut i uvisshet.
Det var ingen smidighet å finne hos arbeidsgiver i den kommende prosessen. For mange
av NTLs medlemmer ble konsekvensene dermed dramatiske:
Regnestykker viste at renholderne ville tape
opp mot 1,3 millioner i pensjon, gitt en gjennomsnittlig levealder på 85 for kvinner. Mange
risikerte også at tidspunktet for pensjonsavgang måtte utsettes med flere år.

9. SEPTEMBER 2014
NTL Forsvarets representantskapsmøte får et
alvorlig bakteppe da det blir kjent at Forsvarsdepartementet vil fjerne Forsvarsbygg som
leverandør av renholdstjenester.
- Jeg ble forbanna da jeg hørte dette sier
NTL-leder John Leirvaag og kaller dette «Høyrepolitikk på sitt verste».
– Det er forkastelig. Dette er å kaste hardtarbeidende og trofaste medarbeidere på dør.
Det er tydelig at målet er å spare penger ved
å redusere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår,

En viktig grunn til det store tapet og pensjonsutsettelse for flere av NTLs medlemmer
var at ansatte mellom 55 og 62 år også skulle overføres til ISS. Dermed ville retten til å tre
inn i privat AFP-ordning ryke.
– Ministeren tar på seg politikerhatten og
snakker om samfunnsansvar, men kommer
ikke forbi at hun stryker 100 millioner kroner
i pensjonsrettigheter for sine ansatte, uttalte
NTL-sekretær Ragnar Bøe Elgsaas.

28

Renholderne mot staten
Den andre rettssaken rettet seg mot
staten. En gruppe på 47 renholdere ville
ikke bli med over til ISS. Forsvarsbygg
hevder det ikke var mulig å finne en
annen jobb til dem og sa dem opp. 11
saksøkere godtok ikke oppsigelsene, og
har med hjelp av NTL og LO saksøkte
staten. Renholderne tapte også her i første rettsinstans, men også denne saken
er anket.

7. SEPTEMBER 2014: NTL-tillitsvalgt Ann Berit
Sagedal diskuterer beslutningen om å frata Forsvarsbygg renholdet i Forsvaret med Høyres statssekretær
Øystein Bø (t.h.) og avdelingsdirektør Frode Halungset
fra Forsvarsdepartementet. FOTO: MORTEN HANSEN.

15. JUNI 2015
Renholderne i Forsvaret markerer renholdsdagen med å demonstrere utenfor Forsvarsdepartementet mot privatisering av jobbene deres.
Samtidig overleverer renholderne brev til Forsvarsdepartementet.

17. OKTOBER 2017
NTL anker saken mot staten.

I over tre år har renholderne fra Forsvarsbygg
kjempet sin sak i rettsvesenet.
Her har vi laget en tidslinje basert på oppslag i
NTL-magasinet.

Renholderne mot ISS
Den første rettssaken rettet seg mot ISS
som vant anbudet og overtok renholdet.
I denne saken, som er anket, krever de
ansatte å få beholde sine gamle rettigheter, som særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg. Når de frem
med dette, vil det bli betydelig mindre
lukrativt for staten å sette tjenester ut
på anbud i fremtida. Renholderne tapte i
første rettsinstans.

21. SEPTEMBER 2017
Det blir klart at renholderne taper saken mot
staten.

MANDAG 14. AUGUST 2017
Rettssaken mot staten starter nå for Oslo tingrett. Det er satt av en uke.

17. SEPTEMBER 2015
Forsvarsdepartementet bekjentgjør at renholdere som er 60 år eller eldre med 15 års ansiennitet skal få tilbud om å bli i Forsvaret når
renholdet konkurranseutsettes i 2016. Denne
gruppen utgjør ca. 70 av totalt 360 renholdere
ansatt i Forsvarsbygg.
– NTL er svært skuffet over at den største
gruppen av renholdere ikke får noen kompensasjon. Vi er spesielt bekymret for ansatte som
er fylt 55 år på overføringstidspunktet. De taper
muligheten til å gå av med AFP, sier Leirvaag.

28. JUNI 2017
Arbeidsmandsforbundet og NTL vil anke deler
av dommen etter tapet mot ISS.

19. JUNI 2017
Ett år etter at renholderne ble overført fra Forsvarsbygg til ISS, har oppsigelsene startet,
melder NTL-magasinet. Ifølge renholderne er
arbeidsforholdene dumpet og arbeidsmengden
fordoblet. Og nå klager Forsvaret på dårlig renhold.

27. OKTOBER 2015
NTL-magasinet kan fortelle om renholder Vera
Bjerke som taper 1,3 millioner kroner i pensjon
på at renholdet i Forsvaret konkurranseutsettes. Regnestykket forutsetter en levealder på
85 år, som er gjennomsnittet for kvinner i
Norge.

12. JUNI 2017
Renholderne som taper saken mot ISS i Oslo
tingrett. I dommen fra tingretten deler de tre
dommerne seg på flere spørsmål. I spørsmålet
om stillingsvern, er det én av dommerne som
gir renholderne medhold i kravet, men de to
andre dommerne frikjenner ISS på dette punktet også. Det samme gjelder spørsmålet om
særaldersgrenser. Her vil den ene dommerne
gi renholderne medhold, mens de to andre
mener rettighetene ikke kan overføres til ISS.

5. JANUAR 2016
ISS er innstilt som leverandør av
renholdstjenester i Forsvaret, og vil
etter alt å dømme få alle de ti kontraktene som er utlyst. NTL har –
forgjeves – presset på for at renholdere som har tenkt å reservere seg,
kan få et overtallighetsbrev som gjør
at de får fortrinnsrett til ledige stillinger i staten. Det ville bety at de
allerede nå kunne søke på ledige
renholdsjobber i staten.

21. MARS 2017
Forsvarsrenholderne møter
ISS i retten. ISS’ og renholdernes prosessfullmektiger
er enige om at det har
skjedd en virksomhetsoverdragelse. Det er altså
konsekvensene av den, og
hvilke rettigheter de ansatte har rett til å ta med seg
over i det nye arbeidsforholdet, tvisten handler om.

7. APRIL 2016
Forsvarsbygg sier opp 52 kvinnelige renholdere. Jorunn
Røberg er en av dem som blir sagt opp fra Forsvaret.
Snart fyller hun 59 år, og vet ikke hvor hun skal skaffe
seg ny jobb. Hadde hun vært 60, ville hun vært sikret
fortsatt ansettelse i Forsvaret. I stedet ble det «take it og
leave it» fra arbeidsgiver Forsvarsbygg etter å ha jobbet
24 år på samme sted.
Samme måned blir 210 renholdere i Forsvarsbygg overført til ISS etter at ISS har vunnet anbudet på renhold av
Forsvarets eiendommer. Renholderne blir garantert at
ingen skal sies opp i løpet av det første året.
ISS vant altså anbudsrunden og inngikk en kontrakt
over sju år med en kostnad på ca. 1,8 milliarder kroner
med Forsvaret.

15. NOVEMBER 2016
58 renholdere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS saksøker
sin nye arbeidsgiver for å beholde sine gamle rettigheter, som særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg. Når de frem, vil det
bli betydelig mindre lukrativt for staten å sette tjenester ut på anbud.
– Når regjeringen privatiserer med en uttalt hensikt om å ta ut
en gevinst på bekostning av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, så vil vi gjøre alt vi kan for å forhindre dette, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein.
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– ARBEIDSGIVER ØNSKER
MER STYRINGSRETT
– Siden 90-tallet har vi sett et press fra arbeidsgiver om mer styringsrett, oppsummerer
advokat Frode Samuelsen.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

Vi møter Frode Samuelsen på Sørmarka hvor
han er i full gang med å holde kurs for et tjuetalls NTL-tillitsvalgte. Arbeidsrett og tjenesterett har han drevet med siden 1981, og NTLs
medlemmer har han undervist for siden 90-tallet.
Samuelsen nevner utforming av arbeidskontrakter som et konkret eksempel på strategier arbeidsgiver nå bruker for å oppnå mer
styringsrett:
– Tilbake på 80-tallet ble folk gjerne ansatt
i en bestemt stilling på ett bestemt arbeidssted. Nå blir de oftere ansatt «for tiden» eller
«p.t.». Arbeidsstedet er altså ikke fastsatt i
kontrakten og heller ikke stillingsinnholdet.
– Dermed får arbeidsgiver større fleksibilitet
over hva de kan bruke den ansatte til og hvor
de skal jobbe.
FLERE OPPSIGELSER
Første gang Frode Samuelsen kom til Sørmarka var i 1989. Den gang var det for å undervise ved arbeidsmiljøskolen. I løpet av årene
har spørsmålene fra ivrige NTL-tillitsvalgte vært
mange. Han forteller at de gjerne har kretset
rundt grunnreglene i tjenestemannsloven fra
1983, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.
Har spørsmålene endret seg med tiden?
– Der hvor det går et skille mellom før og
nå er «ansettelser» kontra «opphør». Da jeg
begynte å forelese på begynnelsen av 90-tallet var nemlig tilsettingsrådenes rolle i oppsigelser mindre aktuell.
– Man hadde mest fokus på ansettelser
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den gangen. Nå har det svingt over på oppsigelser i staten. Dermed har det blitt mer fokus
på stillingsvernet.
NY LOV FOR STATSANSATTE
Når det gjelder den nye statsansatteloven,
fremhever Samuelsen det som positivt at den
nye loven skjerper inn betydningen av at stillinger lyses ut offentlig. Før kunne det nemlig
fravikes gjennom eget arbeidsreglement.
– Så har de fjernet noen av betingelsene i
ordensstraffesystemet, og også innført en regel
om forlengelse av prøvetiden ved sykdom.
Dette kan i begge tilfeller være positivt, men
det er selvfølgelig også et tveegget sverd, sier
Samuelsen og forklarer:
– For hvis arbeidsgiver ikke kan ilegge
ordensstraffen, så kan det jo kanskje komme
oppsigelser i stedet. Og å forlenge prøvetiden
ved sykdom kan likeledes være tveegget.
At perioden for midlertidige ansettelser har
blitt skjerpet inn fra fire til tre år mener Samuelsen også er positivt, men legger raskt til:
– Når det gjelder bruken av midlertidige har
jeg egentlig ikke sett noen forskjell de siste
tretti årene. Av en eller annen grunn har det
vært et tema siden jeg begynte i 1981. Lovgiver har forsøkt å demme opp bruken, men jeg
kan nok ikke se at det har virket noe særlig.
KRITISK TIL NY LOV
Mer kritisk er han til andre sider av den nye
loven og fremhever raskt to punkter:
– Det ene er at de tillitsvalgtes innflytelse
i ansettelsesprosessen har blitt svekket. De
har fjernet innstillingsrådene i hele ytre etat

(ikke i departementene). Tidligere hadde man
tjenestemenn også i innstillingsrådet. Og etter
den gamle loven hadde mindretallets innstilling
samme betydning som flertallets når disse ble
lagt frem i tilsettingsrådet.
– Men i og med at innstillingsrådets funksjon
nå er lagt til nærmeste leder, er tjenestemennene helt ute av denne delen i ansettelsesprosessen.
FRATAS PRØVELSESRETT
Mest kritisk er han imidlertid til at de statsansatte i den nye loven mister retten til å prøve
for domstolen om en oppsigelse er saklig.
– Dette er aller verst. For hvis man sammenligner arbeidsmiljølovens § 15-7 (2) mot
ny §19 (2) i statsansatteloven, så er de klin
like (se egen tekstboks med begge paragrafene). Men ikke i siste setning. For der fratas
den ansatte i staten retten til å prøve for domstolen om en oppsigelse er saklig begrunnet.
– Interesseavveiningen skal i fremtiden altså
avgjøres med bindende virkning av forvaltningsorganet.
Frode Samuelsen mener NTL bør vurdere
å prøve en sak for domstolen på dette. Han
mener det er eneste måten å få klarhet i hvordan domstolene faktisk vurderer virkningen av
lovendringen:
– Rett og slett for å se om domstolene er
enige i at de ikke lenger skal kunne overprøve
om en oppsigelse er usaklig eller ikke. Kanskje
vil noen andre ta del i en slik sak. Dette gjelder
jo samtlige ansatte i staten, avslutter Frode
Samuelsen.
KRITISK: Frode Samuelsen er kritisk til at de statsansatte i den nye loven mister retten til å prøve om en oppsigelse er saklig for domstolen.
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Statsansatteloven erstatter tjenestemannsloven:

MARKUS KELLER HAR VÆRT
MIDLERTIDIG ANSATT I TI ÅR

Få steder er midlertidige stillinger så utbredt som ved universitetene. Fagforeningsleder
Ellen Dalen ved Universitetet i Oslo tror ikke den nye statsansatteloven vil endre på det.
~~ TORGNY HASÅS (tekst)
~~ SISSEL M. RASMUSSEN (foto)

Sommerferiestillheten fyller korridorene. Stolene i kantina hviler på bordene med beina i
været. Men en viktig endring har skjedd for de
ansatte på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Mens studiestedene har vært
så å si studentfrie, har den gamle tjenestemannsloven blitt erstattet med en ny lov, statsansatteloven. Den nye loven, som trådde i kraft
1. juli, gjelder alle arbeidstakere med staten
som arbeidsgiver.
STUDIEKVALITET
Markus Keller arbeider på Det teologiske fakultet. Faget hans er religion og politikk. I tillegg
utfører han en del administrative oppgaver.
Stillingen hans er knyttet til prosjektet «studiekvalitet i førsteåret». Han har ansvaret for å få
mest mulig ut av ressursene ved fakultetet til
det beste for studentene, bedre studiekvaliteten.
Dette er en prosjektstilling og gjør at han
er midlertidig ansatt. Det er i og for seg ikke
noen ny situasjon for Keller. I ti år har han vært
midlertidig ansatt ved ulike enheter ved universitetet. Akkurat nå er han inne i en treårig
kontrakt og har ett år igjen av kontrakten.
Keller er ikke enestående ved Det teologiske fakultet. Av i underkant av 40 vitenskapelige ansatte, er rundt 15 midlertidig ansatte. I
tillegg kommer de som skriver doktorgrad,
stipendiater og de som får utvidet tid etter
doktorgraden, «postdok» på stammespråket.
MYE MER ENN PRESTER
Teologisk fakultet er kjent for å utdanne prester,
men det er så mye mer.
– I gode år tar vi inn 20 kandidater til presteutdanningen, noen år bare fem. Noen slutter, så vi uteksaminerer mellom tre og ti prester
hvert år.
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Vi går rundt i de studentfrie korridorene. Bak
to skyvedører gjemmer det seg et mørkt rom,
et kapell. Det er her prestestudentene øver,
og har bønn. Benkene er i lys eik og like harde
som i de aller fleste norske kirker.
– Vi har etter hvert ganske mange muslimer
her, og har ansatt en professor i muslimsk
teologi, forklarer Keller. Det er vanskelig å anslå
noe eksakt om hvor mange av studentene som
er muslimer, men av 110 studenter ser det ut
til at 40 har muslimsk bakgrunn. Det er ikke
noe krav til tro for å bli student, så det finnes
ikke noen statistikk over det.
Kapellet er et vigslet rom og brukes derfor
ikke som et vanlig møterom, men noen muslimer synes det er greit å be i kapellet. Det er
en diskusjon om det er behov for et eget muslimsk bønnerom, en mosala.
Det er også ateister og antiteister blant
studentene.
– Antiteister?
– Ja, personer som mener at det er viktig
å bekjempe religionen. Jeg synes det er rart
at de søker seg til det teologiske fakultetet.
TREÅRSREGEL
Da den nye loven for statsansatte kom, ble
det fremhevet at fireårsregelen skulle erstattes

KRITISK: Ellen Dalen, leder av NTL ved UiO, er kritisk
til den nye loven.

med en treårsregel. Etter den gamle loven
kunne en kreve å få fast ansettelse etter fire
år som midlertidig ansatt. Den tida er nå kuttet
ned til tre år.
Keller er spent på hvordan det kommer til
å virke. I dag er det mange ansettelseskontrakter som varer i tre år og 11 måneder. Da
blir vikarene sendt ut på det som kalles «lufting». Etter et halvt år utenfor universitetet er
en klar for nye fire år i vikariat. Dette er noe
som gjelder universitetet som helhet, ikke
spesielt Det teologiske fakultet.
Keller kjenner også til at det er personer
som er på frivillig «lufting». De sørger for å ta
seg et halvt års pause fra universitetet når de
har vært ansatt i nesten fire år. Det finnes
også personer på universitetet som ikke benytter seg av rettighetene fireårsregelen gir.
UGLESETT
– Det akademiske miljøet er svært kompetitivt,
det er beinhard konkurranse. Hvis det er noen
som får fast ansettelse på feilaktig grunnlag,
kan vedkommende bli uglesett, sier Keller.
– Feilaktig grunnlag?
– Ja, det blir oppfattet slik hvis noen benytter seg av fireårsregelen og får fast jobb uten
å ha de nødvendige faglige kvalifikasjonene.
– I dag er mange av prosjektene fra Forskningsrådet på tre år, og det er det minste et
prosjekt kan være. En bruker gjerne et år på
komme seg inn i stoffet. Da blir to års prosjekter for kort, mener Keller.
– Ønsker du selv en fast jobb?
– Ja, alle gjør jo det, svarer han. Han forteller at det har vært ganske trøblete å få lån med
en slik tilknytning til arbeidslivet. Men det verste er egentlig uroen når kontrakten er på vei
til å løpe ut. Han er far til tre barn og har slått
seg ned på Hauketo i Oslo. Han trenger en fast
inntekt.
– Men det er på mange måter selvvalgt.

I PROSJEKTSTILLING: Markus Keller er universitetslektor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Han er midlertidig ansatt på tiende året.

Jeg har jo den morsomste jobben en kan tenke
seg, og religion og politikk er svært aktuelt,
sier Keller.
SVEKKET STILLINGSVERN
Ellen Dalen er leder for NTL på Universitetet i
Oslo, med 1600 medlemmer. Hun tror at treårsregelen ikke kommer til å bety så mye for
universitetene.
– Det viktigste med den nye loven er at det
svekker stillingsvernet for statsansatte. Før
var teksten at det var mulig å si opp folk hvis
oppgavene var falt bort. Den nye teksten er at
det lov å si opp ansatte på grunn av forhold

ved virksomheten, og det er en mye rundere
formulering, forklarer Dalen.
Både loven og finansieringsmodellen er
viktig for bruk av midlertidig ansatte. Mye av
forskningen er basert på prosjekter. Pengene
bevilges for prosjektperioden. Når prosjektet
er over, er det ikke mer penger. Finansieringssystemet kommer ikke til å endre seg selv om
loven er endret.
– Arbeidsgiverne utnytter dette fullt ut til å
ansette folk midlertidig. Selv om prosjektene
er midlertidige, trenger ikke de som jobber på
prosjektet være midlertidig ansatt. Deres kompetanse kan brukes i andre prosjekter senere.

Dalen mener at arbeidsgiverne er veldig kreative når de skriver arbeidskontrakter. For
eksempel kontrakter på tre år og 11 måneder.
– Det kan godt være at vi kommer til å
oppleve nå at flere arbeidsgivere kommer til å
definere arbeidets art til å være to år og 11
måneder, sier fagforeningslederen.

Saken er opprinnelig publisert
18.08.2017 på frifagbevegelse.no
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KAP 3

LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR

«I løpet av de årene jeg har holdt på, så er dette den
mest ytterliggående arbeidsgivermotpart jeg har møtt.»
JOHN LEIRVAAG, LEDER I NTL, ETTER TARIFFORHANDLINGER I STATEN I 2017.

FOTO: NTL
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POLITISK BERETNING 2014–2017

Norsk
Tjenestemannslag

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Regjeringsskiftet som følge av stortingsvalget
i 2013 har medført kontinuerlig angrep på de
statsansattes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsmiljøloven har blitt svekket, Tjenestemannsloven erstattet av lov om statens ansatte med
et svakere stillingsvern, samtidig som stadig
større andel av lønnsdannelsen skjer lokalt.
I tillegg har vi fra 2016 fått to konkurrerende
hovedtariffavtaler i staten.
I hovedtariffoppgjøret 2014 ble alle medlemmene i staten sikret uendret kjøpekraft som
følge av det generelle tillegget på A-lønnstabellen. Mange fikk også økt kjøpekraft. Innretningen ga kronebeløp i stigende verdi, men
synkende prosentsats på de laveste trinnene
og en fast prosentsats fra lønnstrinn 54 og
oppover. Det ble gjennomført et justeringsoppgjør og satt av 1/3 av den økonomiske
rammen til lokale lønnsforhandlinger.
Lønnsoppgjøret i 2015 var preget av et stort
overheng, så det var ikke mye penger å fordele i det sentrale oppgjøret. Det ble derfor
ikke satt av penger til verken justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger. Resultatet ble en økning på 700 kroner på hvert enkelt
lønnstrinn opp til lønnstrinn 39 og et tillegg
på 0,19 prosent fra og med lønnstrinn 40.
I 2016 fikk vi den største endringen i lønns- og
arbeidsvilkår for statsansatte på flere tiår.
Resultatet av hovedtariffoppgjøret medførte
to konkurrerende hovedtariffavtaler for statens
kvinner og menn. LO Stat, Unio og YS Stat
1

aksepterte å inngå egen tariffavtale i mekling
etter at staten i forhandlingene hadde innfridd
Akademikernes krav om å få en egen tariffavtale. Dette medførte at opposisjonen på
Stortinget reagerte da saken kom til behandling i Stortinget1. Hovedinnholdet i opposisjonens kritikk (Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Senterpartiet) handlet om at
Stortinget ikke var varslet om at staten ønsket
en slik stor omlegging som to ulike tariffavtaler medfører, samt at konsekvensene av en
slik omlegging ikke var utredet. Opposisjonen
påpekte også i sine merknader at dette står
i motstrid til regjeringens mål om å forenkle
og modernisere, ved at det vil være kompliserende for staten å praktisere to ulikelydende avtaler. Opposisjonen pekte på faren
for at dette ville medføre et effektivitetstap
fordi ulike vilkår kan bidra til gnisninger mellom
arbeidstakere med ulik fagforeningstilknytning.
NTL mente at det var særlig viktig at opposisjonen pekte på konsekvensene for streikeretten når mer av lønnsdannelsen blir flyttet fra
sentralt til lokalt nivå, samt at staten er i en
særstilling fordi tariffoppgjørene i staten er
en del av regjeringens inntektspolitikk.
Videre var opposisjonen opptatt av at ulike
avtaler kan føre til større lønnsforskjeller, og
at det bryter med det viktige prinsippet om
lik lønn for likt arbeid. Avslutningsvis, i merknaden, ber de regjeringen om å ha som mål
å oppnå en likelydende hovedtariffavtale for
alle arbeidstakere i staten ved neste hovedtariffoppgjør.

NTL deler opposisjonens beskrivelse og mener
det gir et korrekt bilde av hva omleggingen
betyr.
I tillegg ble det foretatt flere endringer i hovedtariffavtalen NTLs medlemmer i staten er
omfattet av, toppen i lønnsrammer og lønnsspenn ble fjernet, forhandlingsfullmakten ble
lagt til virksomhetsnivå i mange store virksomheter, dog med mulighet til å delegere til
driftsenhetsnivå. Samtidig ble flere av tvistemulighetene endret.
Det generelle lønnstillegget i 2016 var en
økning på 1,15 prosent på alle lønnstrinn. I
tillegg ble det avsatt 1,5 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger på to ulike avtaler med ulike forhandlingsfrister ga store utfordringer i mange statlige virksomheter. Det var merarbeid for lokal
arbeidsgiver og både sentralt i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, og lokalt på
arbeidsplassene var det store utfordringer
fordi det ikke forelå oversikt over hvilken tariffavtale de ansatte tilhørte. Manglende statistikk og liten tilgang til nødvendige protokoller
bidro også til et krevende lokalt lønnsoppgjør.
NTL mener på prinsipielt grunnlag at det generelle tillegget bør gis som et likt kronetillegg
til alle. Dette for å motvirke økte lønnsforskjeller mellom høyt- og lavlønte i staten. Dette
fikk vi ikke gjennomslag for i 2016. NTL er
heller ikke fornøyd med at det ble avsatt en
stor pott til lokale forhandlinger dette året.

Undersøkelser om de lokale forhandlingene
fra Fafo før omleggingen til to avtaler har vist
at fagforeningene er ganske gode til å hente
ut sin del av potten når lønn forhandles lokalt
i staten. Samtidig er det mer krevende å
påvirke fordelingen fordi man ikke har streikerett lokalt.
I etterkant av de lokale forhandlingene i 2016
gjennomførte NTL en spørreundersøkelse
blant organisasjonsledd som hadde gjennomført lokale forhandlinger i staten. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 63 og viste at
et stort flertall av respondentene hadde deltatt på skolering i forkant av oppgjøret, enten
i regi av forening/landsforening eller på NTLs
sentrale skoleringstilbud. Undersøkelsen viste
også at NTLs organisasjonsledd i særlig grad
har vært opptatt av å bruke de lokale forhandlingene til å rette opp lønnsmessige skjevheter, likelønn og for å sørge for at flest mulig
av medlemmene oppnådde lønnstillegg. De
som avtalte felles føringer med de andre forhandlingspartene prioriterte i stor grad de
samme områdene.
En større pott til lokale lønnsforhandlinger vil
kunne føre til at vi får større lønnsforskjeller
enn det vi til nå har hatt i staten. Dette støttes av Det tekniske beregningsutvalget for
inntektsoppgjørene som viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker mest når
det er avsatt mye penger til lokale forhandlinger.

Det var viktig for NTL at hovedtariffoppgjøret
i 2016 endte med en felles hovedtariffavtale
med LO Stat, Unio og YS Stat. Det ble i samme
oppgjør enighet om et mandat for en partssammensatt gruppe som vinteren 2016/2017
så på lønnssystemet i staten og skulle komme
med forslag til endringer. Dette arbeidet var
krevende, men resulterte i små endringer i
lønnsoppgjøret i 2017. Dette arbeidet fortsetter inn mot hovedtariffoppgjøret i 2018.
I tariffperioden 2016–2018 har staten lagt et
sterkt press på å skyve lønnsfordelingen ut i
virksomhetene uten å gi tillegg til alle på sentralt nivå. I lønnsoppgjøret i 2017 ble resultatet et generelt tillegg fra 1. mai 2017 i form
av at alle lønnstrinn fikk en økning på 0,33
prosent. I tillegg fikk alle ansatte plassert i
lønnsrammene 2,3 og 4 et lønnstrinns opprykk.
Dette var et justeringsoppgjør med lavlønnsprofil. Selv om fordelingsprofilen mellom lokalt
og sentralt er langt fra NTLs krav, var det positivt at det ble gjennomført justeringer på sentralt nivå. Det blei avsatt 0,8 prosent av den
totale lønnsmassen til lokale forhandlinger.
Felles for alle fire tariffoppgjørene i staten i
denne perioden er at de følger rammen fra
frontfaget, men også at stadig større andel
av lønnsdannelsen nå skjer lokalt etter sterkt
ønske fra staten. Vi opplever at regjeringen
vil gjøre endringer i statsansattes lønns- og
arbeidsvilkår som et ledd i «fornyings- og forenklingsstrategien». Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (2016) mente

derfor endringen i 2016, hvor de statsansatte fikk ulike lønns- og arbeidsvilkår, var et
viktig ledd i fornyingen av offentlig sektor. NTL
er sterkt uenig i dette og stadig større avsetninger til lokale forhandlinger er en utvikling
NTL arbeider for å snu. Ulike lønns- og arbeidsvilkår gir utfordringer i virksomhetene, særlig
for arbeidsgiver som skal forvalte de to avtalene. NTL mener prinsipielt at det skal være
like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten,
men samtidig er vi ikke villige til å inngå avtaler som ikke bidrar til å sikre lik lønn for likt
arbeid og lønnsutvikling.
OVERENSKOMSTSEKTOREN
Regjeringsskiftet i 2013 og høyredreiningen
av arbeidslivspolitikken har hatt en merkbar
effekt på tariffoppgjørene innenfor overenskomstsektoren i NTL. Regjeringens politikk
for mer privatisering har ført til usikkerhet, og
til gjennomføring av de første privatiseringene
innenfor de statlig eide virksomhetene på
lenge.
Det har vært mer press på tariffavtalenes
innhold. Arbeidsgiverne har blant annet fremmet krav om deregulering av lønnssystemer
og arbeidstid. NTL har på sin side fremmet
krav om at virksomhetene ikke skal ta i bruk
mulighetene i arbeidsmiljøloven for midlertidige tilsettinger uten vilkår, som det ble åpnet
for gjennom endringene i arbeidsmiljøloven
som Stortinget vedtok i 2015. NTL har avvist
krav om svekkelser og «tilpasninger» til den
endrede arbeidsmiljøloven.

»

Jf. Innst. 417 S (2015–2016)
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Angrepene på lønns- og arbeidsvilkårene er
stort sett slått tilbake, og arbeidsgiversiden
har i liten grad nådd frem med sine krav om
svekkelser. Flere at disse konfliktene har først
funnet sin løsning i mekling. Det har vært
gjennomført meklinger i forbindelse med alle
oppgjørene i perioden.
Den økonomiske krisen har holdt tilbake lønnsveksten i de norske arbeidslivet. I perioden
2013 til 2017 har de økonomiske rammene
i frontfaget ligger på mellom 3,9 og 1,9 prosent, hvor 2016 var det hittil laveste med 1,9
prosent. I 2017 var frontfaget litt opp til 2,4
prosent. Dette har hatt betydning for de tilleggene det har vært mulig å få til i NTLs
tariffområder.
Innenfor Spekter-området har kampen for å
beregne lønnstilleggene ut fra felles lønnsmasse fortsatt i flere virksomheter. Både i
2015 og i 2016 var det mekling i NRK, hvor
dette tema var en viktig del av uenigheten.
Kamp om tariffesting og endringer av tjenestepensjonsordninger har også preget tariffoppgjørene i perioden. I 2014 var det mekling
på avtalen mellom NTL og Abelia for forskning
og undervisning. Striden sto om hvorvidt tvister i særavtalene kunne tas inn i de sentrale
forhandlingene eller ikke. Etter uenighet lokalt,
blant annet om pensjon, gikk flere av virksomhetene til det skritt å si opp særavtalene til
utløp i tråd med Hovedavtalens § 4.2.4. NTL
tok disse tvistene med inn i det sentrale tariff-
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oppgjøret og senere til mekling. Uenigheten
ble løst og særavtalene videreført med noen
endringer. Pensjonsspørsmålene ved de
berørte virksomhetene fant også en løsning.
I Spekter-området har uenighet om pensjon
stor sett blitt løst ved at det har blitt avtalt
«frysordninger» hvor arbeidsgiver har forpliktet
seg til ikke å endre ordningene i tariffperioden.
Slike avtaler har gjerne blitt inngått mellom
LO Stat og Spekter i forhandlingsordningens
fase 3, og på den måten avverget at tvisten
har havnet i mekling.
I teater- og orkester-sektoren ble det ved tariffoppgjøret i 2014 avtalt at det skulle gjøres
en utredning av ulike pensjonsløsninger frem
mot mellomoppgjøret. Flere av virksomhetene
hadde svært anstrengt økonomi. Økende
pensjonsutgifter som Stortinget ikke var villig
til å kompensere for en del av dette. Det ble
ikke enighet i mellomoppgjøret 2015, og hele
oppgjøret ble utsatt. LO Stats krav var overgang til en hybridpensjon, dette ble avvist av
Spekter. Det ble gjennomført en rekke konferanser og medieutspill i perioden frem til
hovedoppgjøret 2016. Det ble også laget en
egen «hybrid-sang» av Egil Hegerberg som ble
spredt på sosiale medier. I 2016 ble tvisten
løst ved at det ble inngått avtale om overgang
til en midlertidig innskuddsordning frem til
2018. Alle ansatte over 37 år ble omfattet av
en kompensasjonsordning som skulle sikre
at de ikke taper pensjonsnivå som et resultat
av overgangen.

Regjeringsskiftet førte også til at det på nytt
ble vedtatt privatiseringer innenfor NTLs områder. Ved Bodø lufthavn ble brann, redning og
plasstjeneste (BRP) satt ut på anbud. Plasstjenesten ble overtatt av Mesta, og brann- og
redningstjenesten ble overtatt av Falck. Forbundet beholdt organisasjonsretten for Falck,
og forhandlingene om opprettelse av tariffavtale førte til mekling rett før jul i 2016. Avtalen
kom på plass uten streik. Ved mellomoppgjøret i 2017 gikk oppgjøret i Falck på nytt til
mekling. Arbeidet med å få medlemmene opp
på det samme lønnsnivået som for tilsvarende grupper i Avinor, møtte sterk motstand
i Falck. Meklingen førte til nok et lønnshopp
for medlemmene, som nå nærmer seg «avinorlønn». Stortinget har lagt inn i budsjettet
for 2017 at det skal gis rom for flere private
aktører, også innenfor flyplassdriften. Forbundet må derfor forvente at det blir flere lignende saker fremover.
Ved hovedoppgjøret i 2016 var det sju av våre
virksomheter i Spekters område 9 som ikke
kom til enighet. Også andre forbund innenfor
LO Stat opplevde det samme. Til slutt var det
til sammen 13 store og små virksomheter
som ble omfattet av en felles mekling. Denne
«monstermeklingen» ble gjennomført i september. I de fleste av virksomhetene var uenigheten knyttet til pensjon, men det var også
andre problemstillinger. Det ble funnet løsninger i alle virksomhetene. De fleste av tvistene om pensjon ble løst med frysbestemmelser. Det forventes derfor at flere at tvis-

Norsk
Tjenestemannslag

tene vil komme opp nå nytt i hovedoppgjøret
i 2018.

pensjonsordning tidligst kunne avtales våren
2018.

PENSJON
En god tjenestepensjon er nødvendig for å
sikre inntekten etter at man slutter å jobbe.
NTL har som mål at alle medlemmer skal
kunne ha en tjenestepensjon som varer livet
ut, og som er like stor uansett om du er mann
eller kvinne.

Overenskomstsektoren opplever et stort press
på de ytelsesbaserte pensjonsordningene.
Regelendringer, lave renter og økt levealder
gjør at pensjonskostnadene har gått opp. I
perioden har det vært mange prosesser hvor
pensjon er satt på dagsordenen. I Virkeområdet er det avtalt mulighet for arbeidsgiver å gå over fra offentlig tjenestepensjon til
garantert hybridpensjon når visse kriterier er
oppfylt. I Spekter-området har det flere steder vært uenighet om ny pensjonsordning.
De ansatte har ønsket hybridpensjon, som
sikrer livsvarig pensjon og likepensjon mellom
kvinner og menn. Arbeidsgivere har stått hardt
imot. NRK har innført innskuddspensjon, og
i teater og orkestersektoren ble det avtalt en
midlertidig innskuddsordning. Ellers har det
med få unntak vært stillstand for medlemmene i Spekter-bedrifter. I NHO/Abelia har
flere forskingsinstitutter avtalt overgang til
hybridpensjon, enkelte har valgt innskuddspensjon og noen har så langt blitt værende
med en offentlig eller privat ytelsesordning.

I denne perioden er arbeidet med å endre
offentlig tjenestepensjon tatt opp igjen.
Dagens tjenestepensjon vil svekkes over tid,
og derfor har det blitt sett på som nødvendig
å endre systemet. Fafo har gjennomført en
undersøkelse blant NTLs medlemmer med
offentlig tjenestepensjon. Den viser at mange
er bekymret for at de må jobbe lenger enn
de ønsker og kanskje også makter. Samtidig
viser undersøkelsen at mange av NTLs medlemmer har et godt utgangspunkt for å sikres
en god pensjon også i et nytt system. Det er
viktig for NTL å sikre at de som har behov,
skal ha en reell mulighet til å ta ut tidligpensjon. Det må ikke skapes et system der noen
får store pensjonstap, mens andre blir vinnere.
Arbeids- og sosialdepartementet utredet i
2015 hvordan en ny ordning kan se ut. LOs
krav har vært at endringer skal skje gjennom
pensjonsforhandlinger med mulighet for uravstemning og konfliktrett. Det aksepterte ikke
regjeringen, og slik det nå ser ut vil en ny
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BRED OPPSLUTNING OM FRONTFAGET: Norge
har over tid hatt en eksepsjonell lønnsvekst målt mot
andre land, minner Knut Øygard i Fellesforbundet om.
Han mener at frontfaget også tjener offentlig ansatte vel.

FRED VED FRONTEN
Frontfaget har aldri hatt bredere støtte enn nå, ifølge Fellesforbundets «general» for tariffspørsmål. Vanskeligere tider kan imidlertid sette fagbevegelsens felles front på prøve,
advarer forbundssekretæren.
~~ ALF TORE BERGSLI (tekst og foto)

Ordet «frontfag» kan få enkeltes øyne til å gløde
begeistret. Andre vil kanskje svare med blanke
eller flakkende blikk.
For sistnevnte kan vi kort nevne at det er
snakk om systemet for norske lønnsforhand-
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linger. Nærmere bestemt lar vi den konkurranseutsatte industrien sette en «ramme»
for hvor stor lønnsøkning andre deler av
arbeidslivet skal kunne kreve i sine tarifforhandlinger.
En følge av dette er at for eksempel offentlig sektor ikke fritt kan bestemme at «i år skal

vi ha 5 prosent lønnsøkning», men bør forholde
seg til det som industrien har fremforhandlet.
Helt i «fronten» av disse innledende forhandlingene er Fellesforbundet. Og ansvarlig for
tariffspørsmål her er forbundssekretær Knut
Øygard.
– Utfordringer finnes, men over tid har vi

vært godt tjent med frontfagmodellen, oppsummerer han.
FREDET LØNNSMASKIN
Frontfagmodellen har av og til utløst en viss
debatt, også i fagbevegelsen. Noen mindre
justeringer har funnet sted, men uenigheten
har aldri rokket ved selve fundamentet. Offentlige utredninger har heller ikke kommet til andre
konklusjoner. Sist ved det såkalte Holden IIIutvalgets arbeid, som i 2013 munnet ut i full
støtte til frontfagmodellen.
– Egentlig er oppslutningen rundt modellen
nå historisk bred. Alle hovedsammenslutninger

stiller seg bak den. Årsaken til dette er nok at
den over lang tid har bidratt til en jevnt god
reallønnsvekst, sier Øygard.
Han understreker likevel at modellen ikke
alltid må forstås helt dogmatisk. LO åpner da
også i sine tariffpolitiske vedtak for fravikelse
dersom man må sikre grupper som «systematisk over tid er blitt hengende etter».
Det har da også hendt at enkelte bransjer
eller sektorer har «sprengt ramma».
– Det vil alltid utvikle seg spenninger og
gnisninger i et slikt system. Det må vi prøve å
finne gode løsninger på. Men generelt er det
veldig viktig at modellen blir videreført. At den
beholder støtten både innad i LO-familien og
mellom ulike hovedsammenslutninger, sier
Øygard.
Testen på oppslutningen vil gjerne komme
i dårlige og vanskelige tider, utbroderer han.
Dersom lønnsveksten blir svak eller negativ,
slik vi så i kjølvannet av oljekrisa, vil gjerne
utålmodigheten bre om seg.
– Man må da huske å se litt stort på det.
Norge har over tid hatt en eksepsjonell lønnsvekst målt mot andre land. Men fremtidens
oppslutning vil nok også avhenge av en god
lønnsvekst, og om fordelingen fremstår rettferdig i de ulike delene av arbeidslivet.

forståelser mellom offentlig og privat sektor
når man dykker ned i frontfagets detaljer. Dette
skyldes særlig at man har forskjellige tradisjoner for hva som skal forhandles om sentralt
og lokalt.
Offentlig sektor har en mer sentralisert forhandlingsmodell, mens Fellesforbundet overlater mye av spillerommet til klubbene i hver
enkelt virksomhet.
– I privat sektor har lokale forhandlinger
vært viktige for å sikre innflytelse, medbestemmelse og for å sikre ansatte en del av verdiskapningen. I lokale forhandlinger i offentlig
sektor vil derimot mye mer være bestemt på
forhånd. Dette gjør at man gjerne har ulike
strategier for hva som bør sikres ved tariffavtaler og hva man kan ivareta på andre vis,
forklarer han.
Når man ser forbi disse metodiske forskjellene, er det likevel mer som forener enn splitter sektorene når det gjelder ulike tariffspørsmål, understreker han.
– Jeg opplever dessuten at det også i privat
sektor nå er en vesentlig større forståelse for
utfordringene og behovene som offentlig ansatte strir med. Behovet for en sterk velferdsstat
og motstand mot privatisering er synspunkt
som står sterkt også her, legger han til.

– OGSÅ ET «OFFENTLIG» GODE
Øygard har forståelse for at offentlig sektor
har egne problemstillinger å forholde seg til,
og vil nødig komme med tariffpolitiske råd.
Samtidig understreker han at frontfaget også
tjener disse arbeidstakerne vel.
– Fra vår side er vi selvsagt avhengige av
at den generelle lønnsutviklingen er på et nivå
som eksportindustrien kan leve med. Men også
offentlig ansatte har vært godt tjent med modellen, mener han.
Her viser han til land uten noen slike ordninger, der lønnsnivåene er langt dårligere. Og
at sektoren ikke egner seg like godt til å la
egen produktivitetsvekst bestemme lønnsutviklingen.
– Uansett ville nok resultatet bli et kraftig
økt konfliktnivå, advarer han.
Øygard opplever at det lett kan oppstå mis-

– NØDVENDIG FOR KOORDINERING
En frontfagmodell kan komme i en rekke ulike
variasjoner. Sverige og Danmark har for eksempel rigget systemene sine noe forskjellig.
Hovedprinsippene er like fullt det samme.
Øygard ser da heller ingen gode alternative
til dagens koordinerte lønnsforhandlinger.
– Hvis man mener at det ikke er konkurranseutsatt sektor som skal legge rammer for
lønnsvekst, fjerner man hele grunnlaget for
koordinert lønnsdannelse. Alternativet vil rett
og slett være ingen koordinering. Da vil lønn
bli et politisk kampspørsmål, og fagbevegelsens evne til å virke samlende blir svekket.
Hvis hver enkelt overenskomst skal på egne
bein, vil det bety større forskjeller på lønn og
sosiale ordninger.

»
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Det vanskelige pensjonspriket
Fremdeles er det store skiller mellom privat og offentlig sektor når
det gjelder pensjon. Hvordan samordne dem uten å skape vinnere og
tapere?
Pensjon vedblir å være en het potet i fagbevegelsen. Mange forslag danser i lufta. Enklere
blir det ikke ved at det er flere ulike kamper
det er snakk om. Den planlagte samordningen
av offentlig og privat tjenestepensjon lar fremdeles vente på seg. Dermed er de to ordningene fremdeles veldig forskjellige.
Forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet mener man må finne måter å unngå
store sprik i pensjonene mellom sektorene
og når virksomheter omstrukturerer. Dette
blant annet for å forhindre «tariffhopping»
eller privatisering av offentlige virksomheter
der sparte pensjonskostnader kan være et
vektig argument for spareivrige politikere.
– Vi har en felles interesse i å utvikle og
opprettholde gode pensjonsordninger i alle
bransjer. Ingen er tjent med at man kan sette
folk opp mot hverandre. Derfor bør vi jobbe
for å minske forskjellene mellom sektorene,
sier han.
At privat sektor på egenhånd skal kunne

løse denne floken er ikke særlig realistisk,
ifølge Fellesforbundet-toppen.
– Offentlig sektor har gjennomgående bedre
pensjonsordninger. At de forsvarer disse har
jeg full forståelse for. Samtidig er det langt
frem til at privat sektor skal kunne forhandle
seg frem til en like god ordning. Gapet er for
stort. I veldig mange områder i privat sektor
dreier seg om i det hele tatt å få på plass en
pensjonsordning, sier han.
Fellesforbundet, som gjennom frontfaget
vil kunne sette standarder for arbeidslivet for
øvrig, arbeider nå med en ny pensjonsordning.
Et element i denne modellen er å sikre at alle
ansatte får en «egen pensjonskonto» slik at
arbeidstakeren i større grad har oversikt over,
og kan kontrollere sin pensjonssparing. Dette
skal gjøre det enklere å ta med seg og samle
oppspart pensjon for eksempel ved bytte av
jobb.
– Vi har vært jakt etter modeller. Det viktigste har vært at de kan muliggjøre opptjening
fra første krone, også for små stillingsbrøker
og ansattforhold, og at pensjonsopptjening ikke
skal forsvinne i mange fripoliser, oppsummerer
han.
Endringer i pensjonsordningene må likevel
ikke gå på bekostning av Folketrygdens rolle,
gjennom blant annet alderspensjon, understreker Øygard:

– Sikkerheten for gode pensjonsordninger må
ligge i Folketrygden. Det er viktig og må ha en
så bred støtte som mulig, slik at den ikke kan
angripes.

HINDRE TARIFFHOPPING: Fellesforbundets Knut
Øygard vil blant annet unngå at sparte pensjonskostnader skal være et vektig argument for spareivrige
politikere ved privatisering av offentlige virksomheter.
ENDRING: Ansatte ved Falck Brann og Redning ved Bodø lufthavn har måttet kjempe hardt for anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

FRONTFAGMODELLEN
~~
~~

~~

~~

~~

~~
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System for hvordan vi skal styre lønnsutviklingen gjennom tariffavtaler.
Ble unnfanget på siste halvdel av 60-tallet,
ut fra konklusjonene fra et utvalg ledet av
sosialøkonom Odd Aukrust. Ble derfor
lenge kalt «Aukrust-modellen» eller «hovedkursteorien».
Prinsippet er at konkurranseutsatt industri
fungerer som «frontfag». Det arbeidstakerne og arbeidsgiverne blir enige om i sine
tariffavtaler her, skaper en «ramme» eller
«norm» som andre deler av arbeidslivet
ikke bør bryte. Dette formuleres gjerne
som et tak for tariffbestemt lønnsøkning til
så-og-så-mange prosent.
Fastsettelsen er igjen fundert i overordnede økonomiske analyser fra det som heter
Teknisk beregningsutvalg (TBU).
Også andre spørsmål enn lønn – for
eksempel pensjon – kan bli en del av «rammen».
Akkurat hvilket fag som «er i front» – altså
hvilke(n) tariffavtale(r) som setter rammen

~~

~~

~~

– har variert gjennom tidene. I dag er det
Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO som er
«frontfaget».
Rammen herfra skal altså også «skjermet
sektor» forholde seg til i de påfølgende
tariff-forhandlingene. Dette er næringsliv
og offentlige virksomheter som uten like
stor risiko kan øke prisene for sine tjenester som følge av økte lønnskostnader.
I praksis vil det finnes en del variasjoner
for hvordan alt dette legges opp. En grunnleggende forskjell er mellom forbundsvise
og samordna oppgjør. Førstnevnte stiller
hvert forbund fritt i å forhandle på egne
vegne, mens forhandlingene på vegne av
arbeidstakerne i sistnevnte tilfeller skjer i
regi av hovedsammenslutningene (LO, YS
osv.).
Formålet med modellen er å sikre stabilitet. Rammene forhindrer at lønnsnivå vokser skjevt eller raskere enn det utviklingen
i økonomien og produktiviteten klarer å

~~

~~

bære. Et annet sentralt formål er å hindre
at arbeidskraft, som følge av høyere lønnsvekst der, flytter seg til sektorer som ikke
gir like store økonomiske ringvirkninger.
En gjengående problemstilling er hvordan
systemet kan bidra til utjevning. Uten tilpasning vil lønnsforskjeller i og mellom
bransjer og sektorer (for eksempel den
mannsdominerte industrien vs. kvinnedominerte offentlig sektor) kunne bli forsterket. Såkalte «lavlønnstillegg» har derfor i
økende grad blitt en del av frontfaget.
LOs representantskap har i sin tariffpolitiske uttalelse følgende formulering: «Økonomisk styring gjennom frontfagsmodellen er
viktig for å sikre sysselsetting og langsiktig
økonomisk bærekraft. Frontfaget skal gi
ramme for lønnsutvikling for hele arbeidslivet i tråd med hva konkurranseutsatte
næringer kan bære, men ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til
grupper som systematisk over tid er blitt
hengende etter.»

KAMPEN OM FREMTIDENS
ARBEIDSLIV
Lønnsoppgjøret de siste årene har handlet om mer enn lønnstillegg. I Spekter har det
vært mange kamper om pensjoner og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. I staten er
hovedutfordringen presset på sentral fordeling av pengene, og at Akademikerne har inngått egen tariffavtale.
~~ KRISTIAN BRUSTAD (tekst og foto)

LØNNSDUMPING I LUFTFARTEN
Falck Brann og Redning er et eksempel på
utfordringene NTL kan møte i fremtidens
arbeidsliv. Avinor tok over brann og redning på
Bodø lufthavn Forsvaret, men valgte å legge
tjenesten ut på anbud. Falck vant anbudet og

startet opp 1. august 2016, men tilbød lønnsog arbeidsvilkår langt under gjeldende betingelser på flyplasser i Norge.
– Falck krevde at vi skulle godta dårligere
lønns- og arbeidsvilkår enn kollegene våre på
andre flyplasser i Norge. Vi aksepterer ikke
store forskjeller og urettferdighet på jobben,
sier Ruben Frendal, tillitsvalgt i Falck.

Gjennom flere forhandlingsrunder, og to krevende meklinger, er de ansatte i ferd med å
komme opp på et anstendig nivå. Oppsplitting,
privatisering og konkurranseutsetting kan
skape flere lignende tilfeller i Spekter-området.
TO AVTALER I STATEN
Spekter-området er ikke alene om utfordringer.
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»

LØNNSOPPGJØRET I SPEKTER
A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på
hver enkelt overenskomst (B-del). I
B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår
i den enkelte virksomhet. Deretter går
oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter
(Fase 3). Kommer ikke partene til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen
landsomfattende forhandlingsrunde kalt
A2.
Spekter er delt inn i 10 områder, og
noen av dem har flere overenskomster.
Slik er inndelingen:
MISTER STREIKERETTEN: Ansatte har ingen streikerett i lokale forhandlinger, poengterer Kjersti Barsok,
første nestleder i NTL. FOTO: OLE PALMSTRØM

I staten er det hard kamp om fordeling av lønnstillegg. For det er ikke bare størrelsen på lønnsmidlene det handler om i et tariffoppgjør. Fordelingen er vel så viktig. NTL vet at et stort
generelt tillegg til alle er nødvendig for å sikre
en rettferdig fordeling. I 2016 inngikk staten
en egen hovedtariffavtale med Akademikerne,
som er ulik de avtalene LO Stat, YS Stat og
Unio inngikk.
Det falt ikke i god jord, og skapte mye støy
fram mot mekling.
Daværende LO Stat-leder Tone Rønoldtangen kalte statens tilbud for en krigserklæring.
– Denne regjeringen bruker ord som fleksibilitet og modernisering når de gyver løs på
opparbeidede rettigheter, men dette er rett og
slett en krigserklæring mot våre medlemmer
og et forsøk på å rasere et system som har
vist seg å fungere godt, sa Rønoldtangen.
– SPLITT OG HERSK
NTL-leder John Leirvaag var heller ikke i tvil om
at det måtte ende med brudd.
– Staten avspiser oss med smuler i det
generelle tillegget, samtidig som de snur oppned på systemet og vil innføre et system der
medlemmene i uravstemning skal stemme over
en avtale der de ikke vet om de får en krone i
tillegg. Dette sender staten ut i det totale kaos,
sa John Leirvaag til frifagbevegelse.no.
Streik ble unngått, og partene ble samtidig
enig om å utrede mulighetsrommet i nytt lønnsog forhandlingssystem, som altså nå blir et
forhandlingstema i 2018.
Han mener avtalen med Akademikerne fra
2016 er på grensa til uansvarlig av staten.
– Staten styrte mot en enighet med Akademikerne, for å bruke denne mot oss. Det er
splitt og hersk. Jeg forventer at staten tar til
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1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank,
3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss,
6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige
virksomheter, 10. Helseforetak

vettet, og sørger for en ordentlig prosess, sa
Leirvaag.
ANGREP I 2017
Sånn gikk det ikke. Første år med to tariffavtaler i staten ble på langt nær noen dans på
roser.
– Den mest ytterliggående motparten jeg
har møtt, uttalte John Leirvaag etter at protokollen var skrevet under.
Leirvaag var lettet over at NTL sto imot et
«massivt angrep» på de statsansattes rettigheter under lønnsoppgjøret i fjor.
– Vi klarte å slå tilbake statens massive
forsøk på å rasere lønnssystemet i staten,
som ville ha satt folk ned i lønn, sa John Leirvaag, til frifagbevegelse.no etter at oppgjøret
kom i havn.
Etter å ha måttet kjempe hardt for å få et
generelt tillegg som alle får, er Leirvaag glad
det gikk igjennom.
– Jeg skulle gjerne hatt mer på det generelle tillegget, men dette var det vi klarte å få
til med en veldig steil arbeidsgivermotpart, sier
han.
– Har du vært med på noen lignende forhandlinger før?
– I løpet av de åra jeg har holdt på, så er
dette den mest ytterliggående arbeidsgivermotparten jeg har møtt. De foreslår veldig
radikale endringer i den statlige lønnsfastsettelsen, uten at vi har fått satt oss ned og vurdert konsekvensene. Heldigvis er det en jobb
vi skal ordentlig i gang med frem mot 2018,
der vi får gått godt i dybden av konsekvensene
og vet hva vi gjør, sier John Leirvaag.
– Tror du dette er politisk styrt?
– Det er helt åpenbart mye politikk i dette,
sier John Leirvaag.

LØNNSOPPGJØRET I STATEN
~~

En tariffavtale har vært oppskriften i
staten. Det vil si fram til Høyre og FrP
kom i regjering. Akademikerne brøt
samarbeidet med LO, Unio og YS i
2016, og signerte en egen avtale for
sine medlemmer.

~~

Akademikerne vil ha all fordeling av
lønnstillegg lokalt. Tradisjonen med
at alle forhandler sammen er dermed
brutt.

~~

Nå handler det mer om å sikre NTLs
medlemmer rettferdig lønnsutvikling.
Sentral fordeling av pengene bidrar til
at alle får lønnstillegg, og at folk med
samme arbeidsoppgaver, utdanning
og kompetanse skal tjene det
samme, uavhengig om du er kvinne
eller mann. Den jobben blir umulig
når alle pengene fordeles lokalt.

MÅ HA PENGER SENTRALT FOR Å SIKRE
LIKELØNN
NTLs første nestleder Kjersti Barsok er ikke
et sekund i tvil.
– Vårt mål er at alle skal være med på
lønnsutviklingen, og vi vil minske lønnsforskjellene. Det skal ikke være tilfeldigheter og trynetillegg som bestemmer lønna. Og at du skal
tjene mer bare fordi du er mann er for NTL
uakseptabelt, sier Kjersti Barsok.
Hun har et annet viktig poeng.
– Vi har ingen streikerett i lokale forhandlinger, understreker Kjersti Barsok.

TØFFE TAK: Lønnsoppgjørene i staten har endret seg med Høyre og FrP i regjering. – I løpet av de åra jeg har holdt på, så er dette den mest ytterliggående arbeidsgivermotparten jeg har møtt, sier forbundsleder John Leirvaag.
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PENSJONSKAMP I
STATEN OG SPEKTER

BARE EGIL: Under forhandlingene om pensjoner i
kultursektoren lagde Egil Hegerberg en egen sang
om hybridpensjon. Den slo an både blant ansatte og
i sosiale medier.

Hva du skal leve av når du blir gammel er viktig for folk.
NTL har brukt mye krefter på pensjoner i perioden, både i
staten og i Spekter. De største kampene så langt har stått
i kultursektoren og Avinor. Nå står staten for tur.
~~ KRISTIAN BRUSTAD (tekst og foto)

LO, Unio, YS og Akademikerne er klare til å
starte en prosess med å finne en omforent
løsning for endringer i offentlig tjenestepensjon.
Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte
bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere
for levealdersjusteringen raskest mulig.
En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.
Arbeidstakerorganisasjonene er innstilte på
å finne helhetlige, samlende og gode løsninger
for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært
tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag
for Stortinget uten at partene er enige om ny
ordning.
IKKE EN SPAREREFORM
Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling
omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.
Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor
til grunn at de endringene som skal gjøres i
offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne
gangen ikke er en sparereform.
– Vi i NTL vil sørge for at yrkesaktive medlemmer som er omfattet av offentlig tjenestepensjon får sagt sitt om resultatet av prosessen gjennom en uravstemning, sier Leirvaag.
Regjeringen har vært tydelig på at den ikke
vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten
at partene er enige om ny ordning.
Etter planen skal en skisse til ny pensjonsordning være klar før sommeren 2018.
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PENSJONSMARATON I KULTURSEKTOREN
Pensjon er en gjenganger i forhandlinger og
mekling i Spekter. Store deler av Spekterområdet har i dag ytelsespensjon.
Arbeidsgiverne ønsker endring. Det er grunnen til at lønnsoppgjøret i kultursektoren strandet i 2015. Først et år senere kom forhandlingene i havn, men kun midlertidig. Pensjon var
stridstemaet, og vil fortsatt være det i kultursektoren i inn i 2018. NTL ville være med på
en dugnad om pensjoner, på grunn av store
økonomiske problemer ved enkelte kulturinstitusjoner. Våre medlemmer ønsket ikke innskuddspensjon, slik Spekter krever, men NTL
var villig til å gå med på å forlate en ytelsesordning til fordel for en hybridmodell, fordi hybriden
løser virksomhetenes problem med høye fremtidige pensjonsutgifter i regnskapene.
HYBRIDEN SIKRER KVINNER BEST
Ekspertene er entydige i at hybridpensjon gir
virksomheten forutsigbarheten de etterspør.
Med hybridordningen tar vi vår del av ansvaret.
Hybridordningen gir:
• reduserte egenkapitalkrav i regnskapene.
• gjør de økonomiske forpliktelsene til pensjon
forutsigbare både for i år, neste år og inn i
framtiden.
• ansatte en trygg og rettferdig pensjon.
NTL ønsker ikke at all risiko skal flyttes over
på de ansatte. Overgang til ny pensjon må ikke
medføre drastiske kutt i opptjent pensjon, eller
medføre betydelig usikkerhet for den enkelte
ansatte. NTL jobber for at:
• Pensjonen skal være rettferdige og lik for
kvinner og menn.
• Pensjonen skal være forutsigbar.

Prosessen med å endre pensjonsordninger
startet i 2014, uten at Oftebro synes den har
vært særlig bra.
– Nå viderefører vi arbeidet som er påbegynt
i selskapet med å se på ulike alternativer, og
så vil de tingene komme opp i tariffoppgjørene
fremover. Nå har vi avtalt pensjons-frys, og
dersom det skal bli en endring, vil det skje i
forbindelse med tariffoppgjør, sier han.

FORHANDLINGER: NTLs nestleder Fredrik Oftebro har brukt mange timer i forhandlinger om lønn og pensjon i Spekter-området. Her blir det gjennomslag.

• Pensjonen skal være trygg.
• Pensjonen skal vare livet ut.
PENSJONSKAMP I AVINOR
Pensjon har vært gjennomgangstema de siste
årene. I 2016 blåste det opp til pensjonsstrid
i Avinor og Avinor Flysikring. NTL har forhandlingsrett på pensjon i Avinor, men selskapet
krever fullmakt til ensidig å kunne endre pensjonsordning, uten at ansatte vet hva innholdet
blir. NTL har vært villige til å forhandle pensjon,
men da vi må vite hva vi skal forhandle om.
Fullmakten Avinor krever er urimelig. Derfor
gikk forhandlingene til mekling. Avinor ga seg
til slutt.
Etter harde tak ble det til slutt enighet mellom Avinor og NTL. Nestleder Fredrik Oftebro
var storfornøyd.
– Vi er veldig godt fornøyde med at vi har
fått et resultat, og unngått streik. Og vi er veldig godt fornøyde med å få en ordentlig prosess
på pensjon, med forhandlings- og streikerett,
som vi har lagt til grunn at vi skal ha, sier han.

VIKTIG: LO Stats nestleder Eivind Gran er krystallklar på at pensjon er viktig for folk, og at arbeidsgiverne
ikke kan gjøre som de vil.

MONSTERMEKLING
Spekter ville i 2016 fjerne retten ansatte har
til å forhandle pensjon. 75 prosent av virksomhetene i Spekter har rett til å forhandle om
pensjon. En rett NTL og resten av de ansattes
organisasjoner ikke har tenkt å gi fra seg. Flytoget, barnehager, Vinmonopolet, studentsamskipnader og flere andre virksomheter risikerte dermed også å havne streik på grunn av
pensjoner i 2016.
– Jeg konstaterer at Spekter er allergiske
mot ansattes medbestemmelse på pensjon.
Pensjon er utsatt lønn, og skal være gjenstand
for diskusjon og forhandling. Ikke et diktat fra
arbeidsgiverne. Dermed er det viktig for oss å
sikre at pensjoner ikke raseres, poengterer
Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i
LO Stat, som ledet monstermeklingen.
LO Stat og NTL opplevde Spekters pensjonsangrep som en unødvendig inngripen.
– Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke
er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på de
ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.
Uenigheten endte i mekling over fire dager
for 13 virksomheter, fem meklere var i sving.
– Vi jobber for at ansatte skal gå ut av
arbeidslivet med rak rygg og stolthet. Jeg er
glad vi fikk gjennomslag i meklingen og unngikk
storstreik. Det var avgjørende for oss at vi kom
til enighet om pensjoner, der streikeretten slås
fast, sier Eivind Gran.
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– DRIVENDE DYKTIGE TILLITSVALGTE ER NØKKELEN
Kristine Nergaard og Sissel Trygstad er samstemte om at godt skolerte tillitsvalgte er den
viktigste investeringen for NTL i fremtiden.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

Kristine Nergaard og Sissel Trygstad er begge
forskere i Fafo. Mens Trygstad jobber med en
rapport som tar for seg outsourcingen av renholderne i Forsvarsbygg, jobber Nergaard med
en rapport om NTLs egen organisasjon. Begge
har bred erfaring fra forskjellige forskningsprosjekter som belyser ulike følger av privatisering
av offentlig sektor.
– Ser vi på NTLs område samlet, snakker
vi nok om mange små beslutninger over tid
som neppe hver for seg har fått særlig stor
oppmerksomhet utenom hva fagforeningen har
merket seg, sier Nergaard. Disse har likevel
hatt betydning for hvordan NTLs medlemsmasse ser ut i dag sammenlignet med noen
tiår tilbake i tid.
Forskerne har foretatt både dybdeintervjuer og innsamlinger av statistisk materiale.
De to beskriver ulike opplevelser for de ansatte, avhengig av type omstilling. Det gir igjen
forskjellige utfordringer for de NTL-tillitsvalgte,
avhengig av hva slags prosjekt de offentlige
eierne setter seg fore å gjennomføre.
– Kantine og renhold har nok vært mest
omtalt. Så har mye av det andre sklidd under
radaren, kanskje først og fremst fordi de ikke

NØKKELEN: Forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad,
og forskningskoordinator Kristine Nergård fremhever
dyktige NTL-tillitsvalgte som nøkkelen til gode omstillinger.
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medførte oppsigelser som nådde offentlighetens søkelys, sier Trygstad.
Selv om de mener at det i NTLs organisasjonsområder stort sett har vært snakk om
gradvise overganger uten de store omveltningene, mener de begge i et 20-årsperspektiv å
se store endringer i staten. Aktører som for
eksempel Posten, Statens vegvesen (nå også
Mesta) og Forsvaret, fremstår nemlig i 2017
som helt andre organisasjoner enn på 90-tallet.
Noen av disse igjen med helt nye eiere,
etter til dels store omstillinger når alle de små
beslutningene er blitt lagt sammen.
Men de mener begge det blir feil anta at
det skjer lite i staten, bare fordi det ikke har
blitt privatisert, konkurranseutsatt eller outsourcet. Og også dette mener de hører med i
NTL-tillitsvalgtes nye hverdag:
– NAV er et eksempel, sier Trygstad. Her
har offentlig sektor vært gjennom store omstillinger. Dette gjelder for flertallet av de store
statsetatene.
– Det må ikke fremstilles slik at du på statlige arbeidsplasser er skjermet for nye krav,
politiske beslutninger, ledelseskonsepter og
økonomiske rammer, sier Nergaard.

TRE NTL-RELEVANTE RAPPORTER
~~

Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard
og Dag Olberg: Offentlige tariffområder – endring og praktisering (Faforapport 2017:15)

~~

Johan Røed Steen og Kristine Nergaard: Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL (Fafo-rapport
2017:27)

~~

Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald:
Konkurranseutsetting, omstilling og
innflytelse i offentlig sektor (Fafonotat 2017:13)

PINLIG
«Det er pinlig å lese om rengjøringsarbeidernes situasjon ved vårt universitet. En
gruppe med lav status, tungt arbeid, og
ofte ubekvem arbeidstid – og så er de
ikke engang fast ansatte hos oss.»
(Leserbrev fra professor emeritus Nils Christie i
Uniforum 19/12-13)

FORSKJELLIGE OVERGANGSFORMER
De to beskriver ulike overgangsformer, noe
som igjen på sikt kan få store følger for den
ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidsplass.
– Jobbsikkerheten er mindre i et anbuds-

»
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Tor-Arne Isaksen / Oslo lufthavn.

– DE FLESTE
TAR VALGET Å
VÆRE I NTL
– Den største verveopplevelsen jeg hadde var når
vi fikk vinterhjelpen inn
som NTL-medlemmer, forteller Tor-Arne Isaksen,
NTLer ved Oslo lufthavn.
– Det var helt fantastisk. NTL tok
tak i det og arrangerte kurs, og
vi fikk vervet nesten 70 stykker.
Og etter at vi vervet de første
70, så kom de andre etter for å
bli medlemmer. De så resultatene av å være organiserte i NTL.
Isaksen har fagforeningsarbeid i blodet og er tydelig på
hvorfor fagforeninger er viktige:
– Hvis den vanlige ansatte
skal bli hørt og få gjennomslag
på arbeidsplassen, er man nødt
til å ha en sterk organisasjon i
ryggen. Min oldefar organiserte
sjauerne i sin tid. Da jeg begynte her på Oslo lufthavn var det
første jeg gjorde å organisere
meg.
Det er egentlig små grep som
må til for å verve nye NTLere,
mener han:
– For det første må du ha et
tillitsforhold til de du snakker
med. Det må være naturlig at du
snakker til dem. Og så må du
spørre om de er medlemmer. Og
hvis de ikke er NTL-medlemmer
må du fortelle hva NTL består
av, for det er det mange som
ikke vet.
– De fleste tar da valget å bli
medlem.
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regime hvor det er selve arbeidet du utfører
som legges ut, konstaterer Trygstad. Hun
mener dette gir en helt annen dimensjon for
de ansatte enn hvis hele virksomheten skilles
ut, for eksempel fra å være et forvaltningsorgan
til et statsaksjeselskap.
Nergaard mener det samme. Hun forklarer
at hvis man blir flyttet som renholder eller kantineansatt fra staten inn i et privat selskap, er
dette noe helt annet enn hvis hele selskapet
du jobber under bytter organisasjonsform eller
skilles ut.
– Den viktigste forskjellen er at den kantineansatte som outsources kan miste både
kolleger, sin faste arbeidsplass og de tillitsvalgte. I tillegg kan man få en helt ny tariffavtale eller kanskje ingen tariffavtale i det hele
tatt, sier Nergaard.
– For den ansatte er dette langt mer dramatisk enn hvis man blir med et selskap på
veien til nye eiere eller en annen organisasjonsform, utdyper hun.
Avinor og Mesta trekkes frem som eksempler på overgangsformer hvor både høy organisasjonsgrad og tillitsvalgtsystem opprettholdes. Mange av denne typen overganger betyr
at man går fra for eksempel staten til Spekter
som avtalepart. I disse tilfellene bevares både
organisasjonsgraden og de tillitsvalgte, siden
de ansatte blir med selskapet, ikke motsatt.
– For den enkelte betyr det at man blir med
hele arbeidsplassen og kollegene inn i et system med tariffavtaler og tillitsvalgte, sier Trygstad.
– I et renholds- eller kantinefirma i privat
sektor vil det derimot være langt vanskeligere
å opprettholde høy organisasjonsgrad og tillitsvalgtsystem enn i det offentlige, forklarer
Nergaard.
Hun begrunner dette blant annet med at
dette gjerne er bransjer med høyt gjennomtrekk
av ansatte, i tillegg til at det her kun er snakk
om enkeltdeler av en offentlig virksomhet som
skilles ut.
– Ofte kommer disse ansatte inn i et system
uten tillitsvalgte og tariffavtale, sier hun. Og
presiserer samtidig at den klassiske outsourcingen gjerne har vært forbeholdt mindre grupper i staten.
KLASSEPERSPEKTIV
Begge medgir at det dermed uten problemer
kan leses et klasseperspektiv inn i hvilke grupper som rammes hardest:
– I hvert fall i staten har det vært funksjoner
som ikke krever spesiell kompetanse som har
forsvunnet ut fra deres arbeidsgiveransvar, sier
Trygstad.
– Det er jo renholderne og ikke professorene som er blitt outsourcet på UiO, konstaterer Nergaard tørt.

LITE STØY
I et 20-årsperspektiv er altså mye blitt helt
annerledes i offentlig sektor. Og allikevel har
det vært ganske lite støy om dette i Norge.
Hva skyldes så dette?
– Grunnen til at man finner så få saker som
har vekket interesse i offentligheten, er nok at
man har vært villig til å bruke det som finnes
av avtaleverk, mener Nergaard.
– Arbeidsgiver har nok unngått mye støy
ved å gå med på løsninger i overgangen til nye
organisasjonsformer, sier Trygstad. De observerer at de ofte også går med på mer enn
avtaleverket krever, for eksempel ved at noen
skjermes. Hun mener det er interessant i saken
med renholderne i Forsvarsbygg at ting settes
på spissen:
– Det kan tyde på at arbeidsgiver i denne
saken har vært mer politisk styrt enn før, eller
kanskje ønsker å skape presedens for kommende utskillingsprosesser.
Men både Nergaard og Trygstad mener at
dette også kan være et trekk som innvarsler
fremtiden. At man kanskje ikke i like stor grad
kan regne med løsninger hvor staten legger til
rette for gode overgangsordninger for å unngå
støy i omstillingsprosesser.
– Dels har man kanskje kunnet kjøpe seg
fri fra en del oppsigelsessaker og dermed smurt
omstillingene som likevel måtte komme, sier
Nergaard. Men omstillinger i fremtiden kan
kanskje bli tøffere:
– Hvis fremtidens omstillinger slår hardere
ned på enkeltindividet behøver ikke det være
av vond vilje. Men vi vet altså ikke hvordan
statsøkonomien blir, poengterer Nergaard.
GODE TILLITSVALGTE ER NØKKELEN
Og her er det altså at de to oppsummerer NTLs
viktigste kort i fremtiden: Drivende dyktige tillitsvalgte.
– Hadde jeg vært tillitsvalgt i NTL og blitt
forespeilet for eksempel en outsorucing, ville
jeg forsøkt å få grep om motivene og argumentasjonen bak, sier Trygstad på spørsmål om
hva de to ville gjort om de var tillitsvalgte.
– Du kunne gjort to ting som tillitsvalgt,
svarer Nergaard: – Først funnet ut av hva som
er økonomien i forslaget for å sikre deg kunnskapen. Dernest ringt forbundskontoret ganske
fort.
Og to forskerne presiserer at de uttaler seg
nettopp på bakgrunn av forskning:
– Det er dette vi ser: Der det har vært slike
endringsprosesser er erfaringen at man får
god hjelp fra forbundet. Men drivende gode og
godt skolerte tillitsvalgte ute er nøkkelen til
det hele.

KAP 4

FRA PERSONALADMINISTRASJON TIL HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT
«Å innføre kontrolltiltak helt
ned på individnivå er høyst
problematisk. Stress og
faren for sykefravær øker da
raskt for enkelte.»
SVEIN-ARILD GULLVÅG, NTLs HOVEDTILLITSVALGT VED NAVs KONTAKTSENTRE.

POLITISK BERETNING 2014–2017

Norsk
Tjenestemannslag

FRA PERSONALADMINISTRASJON
TIL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Det er store forskjeller i hvordan personaladministrasjonen utøves i de statlige virksomhetene. På mange av arbeidsplassene har
etter hvert den tradisjonelle personaladministrasjonen skriftet navn til Human Resource
(HR). Mange tillitsvalgte opplever med det at
samarbeidsforholdene på arbeidsplassen
gradvis endres. Oppgaver som tidligere ble
løst i medbestemmelsesapparatet og i partssamarbeidet tas over av HR-systemene. Tillitsvalgte opplever at kursen er lagt allerede
før informasjon gis eller drøftingen er påbegynt. HR-trenden i offentlig sektor kjennetegnes av arbeidsgivere som søker å utvide
styringsretten, på bekostning av arbeidstakernes innflytelse gjennom deres organisasjoner.
I undersøkelsen Medbestemmelsesbarometeret i 2016 mener 45 prosent av norske
arbeidstakere at arbeidslivet går i en mer
autoritær retning, og bare 10 prosent mener
det går i en mer demokratisk retning. Samtidig er det flere enn tidligere (77 prosent) som
mener de har mindre innflytelse på egen
arbeidssituasjon, som handler om innflytelse
på arbeidstid, arbeidstempo og ressursbruk.
Her kommer statlig sektor dårligere ut enn
andre sektorer. Forskere ved Arbeidsforskningssenteret (AFI) mener endringene skjer
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fordi HR-systemer tar over mange av oppgavene fagforeningene på arbeidsplassene har
gjort før. Styringsideologien der man gir mer
makt til arbeidsgiver er styrket i offentlig sektor, mens private bedrifter er i ferd med å
forlate den (Falkum og Nordrik i Dagsavisen
8. nov 2016, - Varsku om den norske modellen).
NTL har mange medlemmer som opplever at
kontrollen over arbeidet de gjør stadig blir
tettere, og at arbeidet styres gjennom individualiserte målkrav. I forbindelse med NTLkonferansen 2015 ble det foretatt en medlemsundersøkelse som viste hvordan måling
påvirker arbeidet man utførte. Undersøkelsen
viste at måling av arbeidsinnsats som kontrollmekanisme påvirket arbeidssituasjonen
dramatisk. Vi ba blant annet respondentene
ta stilling til påstanden «Arbeidsresultatene
mine måles på en måte som gjør at jeg prioriterer annerledes enn jeg ellers ville gjort».
Blant de som opplevde måling ofte eller svært
ofte er hele 40 prosent enig eller sterkt enig
i denne påstanden. I arbeidssituasjoner der
måling og tallfesting av arbeidsresultater er
vanlig, ser det med andre ord ut til at de
ansatte legger opp arbeidet for å tekkes målesystemet. Det som er nyttig for virksomheten
og for samfunnet kan stå i fare for å bli ned-

prioritert til fordel for enkle målbare kriterier.
Når arbeidsinnsatsen blir gjenstand for nitidig
kontroll blir ikke bare arbeidsmiljøet, men også
den faglige kvaliteten skadelidende.
De som jobber i kontaktsentre og sentralbordvirksomhet i staten er ofte utsatt for en betydelig større grad av kontroll enn mange andre
arbeidstakere. Gjennomgående for større
virksomheter er at IT-løsningen for telefoni
kommer med et utvidet innebygget overvåkningsomfang. Når mulighetene for å måle nær
sagt alle forhold ved arbeidsutførelsen er til
stede, blir også denne muligheten tatt i bruk
av arbeidsgiver. Tillitsvalgte ute i virksomhetene støter ofte på avvisende og unnvikende
atferd fra arbeidsgiver når de hevder at kontrolltiltakene er gjenstand for plikt til drøfting
etter arbeidsmiljøloven og interesseavveiningene som de er pliktige til å foreta. Markedsstyringsnettverket tok initiativ til at tillitsvalgte og medlemmer i kontaktsentre møttes på
tvers av virksomheter, slik at de kunne dele
erfaringer og diskutere strategier som begrenser arbeidsgivers kontroll og individuelle
målinger.
For å gi NTLs medlemmer en mulighet til å få
innføring i HR-praksis har kurset «Medbestemmelse under HR-ledelse» vært avholdt som

årlig kurs på Sørmarka. Formålet har vært å
gi kursdeltakerne en innføring i HR-metodikk
og systemer, og samtidig være et verksted
for å diskutere mulige strategier og mottiltak
på arbeidsplassene. Deltakere på kurset har
tatt tak i uønskede HR-praksiser på egen
arbeidsplass og utfordret arbeidsgiver på
hensiktsmessighet og lovlighet av innførte
kontrolltiltak.
JURISTENES INNTOG I ARBEIDSGIVERANSVARET, FRA FORHANDLING TIL
RETTSLIGGJØRING
NTL har i økende grad opplevd at arbeidsgiver
har med enten egne jurister fra HR eller eksterne advokater. Dette skjer på alle trinn i håndteringen av personalsaker for våre medlemmer. Fra de tillitsvalgte forsøker å finne en
lokal løsning til forbundet blir involvert i et
siste forsøk på å løse saken. Problemet med
at jurister eller advokater trekkes inn i personalsaker fra første øyeblikk, er at arbeidsgiver
blir opptatt av lover og regler og ikke av å finne
gode løsninger for begge parter. På denne
måten skiller arbeidsgivere ut deler av lederjobben til jurister og bidrar til at den omsorgsplikten man har for den enkelte ansatte oppløses. Arbeidsgivere har et større fokus på
sine rettigheter som arbeidsgiver, og arbeidstakers plikter ovenfor arbeidsgiver. Det med-

fører mindre vilje til å forhandle om en løsning
som man kan være omforent om, og hvor
begge parter må gi og ta. Arbeidsgivere skal
ha sin rett, og for å være sikre på å få det har
de med seg juridisk bistand. Dette kan fremstå som et forsøk på å kue arbeidstakere til
underkastelse og innordne seg arbeidsgivers
styringsrett. Arbeidsgiveres fokus på å få rett
og hevde sin styringsrett, og at ledernes
bistand inn i møtene er jurist eller advokat,
gjør at det er liten vilje til å finne løsninger.
Dette gjør det veldig vanskelig for NTLs tillitsvalgte å bistå medlemmene i å finne løsninger som er til å leve med.
NTL er bekymret for en utvikling med ledelsesformer som legger lite vekt på samarbeid og
medbestemmelse, og som er mer opptatt av
å bruke og å utvide styringsretten. Hovedavtalens formålsparagraf fastslår at partene skal
finne løsninger i fellesskap. Når arbeidsgiver
trekker inn jurister tidligere enn før, blir også
saker som skal løses i medbestemmelsesapparatet omgjort til juridiske spørsmål. Denne
rettsliggjøringen svekker partsamarbeidet og
den norske arbeidslivsmodellen. NTL mener
de ansattes erfaring og kompetanse i større
grad må tas i bruk i omstillingsprosesser og i
utviklingen av virksomhetene.
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HÅNDFAST MAKT FORFØRES AV TO MJUKE BOKSTAVER
Mange arbeidstakere har i
nyere tid måttet forholde
seg til en fremmed fugl.
Bak et tilforlatelig ytre kan
«HR» skjule at vi også i
Norge skyves mot en mer
amerikansk modell for
arbeidslivet.

krav overfor arbeidsgiver. De populære HRoppskriftene er i stor grad utviklet i USA, et
land med svak fagbevegelse og helt andre
arbeidslivstradisjoner enn de vi har i Norge.
– Dette kan tilsløre at man som ansatt
tross alt har mindre makt overfor ledelsen.
Som enkeltperson er man er ikke en likestilt
part i en sånn forhandlingssituasjon.

NYLIBERALT ARBEIDSLIV: Forsker Bitten Nordrik mener flere mekanismer i HR individualiserer relasjonene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Satt på spissen kan de ses
som en oppdragelse til et mer nyliberalt arbeidsliv, mener hun. Men fagbevegelsen er ikke tannløs om den ønsker å motstå en slik utvikling, påpeker hun.

SMÅ SKRITT MOT STORT SKIFTE?
Problemet sett fra norsk fagbevegelses side,
er at HR-avdelingens makt kan undergrave
prinsippet om at store endringer på arbeidsplassen skal være et tema for samtaler og
forhandling med representanter for de ansatte.
Kort sagt: rett til medbestemmelse.
– Dess lenger en virksomhet går i en slik
retning, jo mer kan de kollektive bestemmelsene både når det gjelder arbeidsmiljø og
avtaleverket havne mer i bakgrunnen, legger
forskeren til.
Hun ser antydninger til glidende holdninger
som på sikt kan få større følger, og er lett
skeptisk til at en voksende horde med HRkonsulenter bidrar til å akselerere utviklingen.
Per i dag tror hun likevel at få norske virksomheter importerer HR-systemet ordrett fra for
eksempel amerikanske forhold. Tilpasning vil
være normen.
Eksempler på at prosessene ikke alltid følger norske standarder og krav i omforming til
«HR» er likevel ikke ukjent:
– For eksempel blir ikke verneombud og
tillitsvalgte alltid inkludert når hele personalfeltet blir endret på en slik måte. Dette bidrar
til at tema som før ville bli ansett for å være
grunn til konflikt og forhandlinger, havner under
ledelsens styringsrett. Her må de ansatte være
obs og ikke frasi seg retten til å være en kollektiv aktør, råder hun.

50 årene har HR-feltet forskjøvet seg fra å
arbeide med «partsrelasjonen» mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, til en mer «strategisk»
rolle. Den er da ment å påvirke de ansatte.
Dette kan ta mange former. Et ønske om å
tallfeste de ansattes styrker og svakheter er
ett eksempel. Standardisering og strømlinjeforming kan være neste steg. Videre kan man
forsøke å knytte ansattes motivasjon, holdninger og arbeidsinnsats direkte opp til målene
som ledelsen setter. For eksempel helt konkrete tall for ønsket produksjon. Dette kalles
gjerne «benchmarking».
I en mer omfattende variant kan alt dette

HVORDAN STÅ IMOT?
Fagbevegelsen er ikke tannløs om den ønsker
å motstå en slik utvikling, påpeker Nordrik. Og
man trenger heller ikke å kreve lovendringer.
Både Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven setter krav om medbestemmelse, ikke minst ved
innføring av såkalte «kontrolltiltak»:
– Kanskje handler det derfor ikke så mye
om å kreve nye rettigheter, men om å forsvare
de rettighetene man allerede har. Men kravene som ligger i lov- og avtaleverket må vitaliseres.
Mens Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund
i 1909 karakteriserte et prestasjonssystem
som «tariffstridig», er det i dag er i ferd med å

~~ ALF TORE BERGSLI (tekst og foto)

HR – «human resources». Dette vage uttrykket
har det siste tiåret fått en fast plass på mange
virksomheters organisasjonskart.
I seg selv kan det være en harmløs navneendring. Ja, kun et mer internasjonalt navn på
den velkjente personalavdelingen, uten at det
rokker nevneverdig ved hvordan virksomheten
tenker og opererer.
For ansatte som setter pris på å kunne ha
et ord med i laget når det gjelder virksomhetens
gjøren og laden, kan likevel hamskiftet være
grunn til årvåkenhet. I renskåret form, slik fenomenet ofte opptrer i USA og Storbritannia, kan
vendingen innebære at ledelsen kraftig utvider
sin styringsrett. Ja, at «ledelse» rett og slett
blir til «styring».
Forsker Bitten Nordrik ved Senter for velferds- og arbeidslivforskning ved Høgskolen i
Oslo og Akershus (HiOA) skriver doktorgrad om
fenomenet HR.
– HR praktiseres i dag svært forskjellig, og
blir sjelden direkte oversatt. Men det er mange
mekanismer i HR-systemene som bidrar til å
individualisere relasjonen mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker. Satt på spissen mener jeg
HR kan ses som en slags oppdragelse til et
mer nyliberalt arbeidsliv.
«ETT MÅL SKAL FORENE DEM»
Den tradisjonelle personalavdelingen har gjerne fungert som en «buffer» mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den har bistått både
ansatte og ledelsen. Administrative oppgaver
som lønnsutbetaling, ferie og fravær har stått
sentralt. Tradisjonelt har den også hatt god
innsikt i lov- og avtaleverket.
En HR-avdeling kan også ha alt dette som
ansvar. Dave Ulrich, som ofte refereres som
«guru» på feltet, er likevel klar på at dagens HR
har andre kjerneoppgaver. I løpet av de siste
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innebære at man legger de ansatte inn i
poengsystemer eller fordeler kvoter som hver
ansatt skal oppfylle. Enten som «harde» krav
eller ved å gi den ansatte «mjukt» eierskap over
oppgaver og mål.
– Ved siden av å være et organ for mål- og
resultatstyring eller kontrollering, vil HR-avdelingen også kunne virke som et informasjonssystem for ledelsen, utdyper Nordrik.
PILOT OG PASSASJER
Fenomenet der ledelsen går over til å styre de
ansattes adferd på slike måter, har av organisasjonsforsker Kjell Arne Røvik blitt kalt «cock-

pitledelse». Begrepet beskriver hvordan ledelsen ordner virksomheten sånn at den har tilgang til all mulig informasjon – inkludert om
hver enkelt arbeidstaker – bare noen «tastetrykk unna».
– Det kan innebære at man kan måle
arbeidstakere også mot hverandre. Et resultat
kan da bli at man oppildner til konkurranse
mellom dem, forteller Nordrik.
Resultatet vil i så fall bidra til at arbeidsstyrkens kollektive tankegang blir snevret inn
mot hvert enkelt individ, basert på en markedstankegang der man selv skal være i stand til
å sette prislapp på seg selv og å formulere

HUMAN RESOURCES (HR)
~~

Navnet kommer i flere former med litt
ulik betydning. Helt kort: HR, men
også HRM eller SHRM – (strategic)
human resources management.

~~

Generelt vises «HR» til et mål om å
behandle og pleie arbeidsstyrken
som en menneskelig ressurs for virksomheten (altså som en form for
«kapital», om man vil). Stikkord er
«endring, utvikling og strategi».

~~

Hvordan dette fortolkes vil spenne i
alle mulige retninger. HR-konseptet vil
kunne både være alliert med og stå i
opposisjon til mer tradisjonelle syn
på hva som gjør en virksomhet konkurransedyktig. Hvorvidt en HR-avdeling kan sies å representere de
ansatte, er en «sparringpartner» eller
har en ledelsesfunksjon kan på
samme måte variere, også i hver
enkelt virksomhet fra et saksområde
til et annet.

~~

Ansvarsområdene vil manøvrere mellom lov- og avtaleverkets pålegg og
virksomhetens egne regelverk, verdier og mål. Kan også ha et ansvar for
å forhandle med fagforeninger. Vil
ellers gjerne også ha et rent driftsadministrativt ansvar for bl.a. lønnskjøring, ferie, permisjon, fravær og så
videre.

~~

Av vagere ansvarsområder, kan avdelingen ha oppgaver knyttet til kartlegging og bearbeiding av de ansattes
motivasjon og arbeidsevne.

~~

Rekruttering og avskjedigelser vil
også kunne være en sentral «strategisk» oppgave.

~~

«HR-avdeling» har i skrivende stund
5430 Google-treff på norske domener. «Personalavdeling» 16 300 treff.

bli vanlig praksis i mange virksomheter, påpeker hun.
– Selv om enkelte fagforbund er tydelige
kritikere, må de tillate seg å heve stemmen
enda mer i offentligheten. I tillegg trengs det
generelt mer opplæring i hva den norske
arbeidslivsmodellen bygger på og hvilke ordninger som kommer under press i møte med
populære oppskrifter fra USA.
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DET SOM TELLER NÅR
ALT SKAL TELLES
Såkalte kontrolltiltak kan ende med at hver arbeidstaker
blir stående helt alene mot kalde talls makt. Her må fagbevegelsen heve stemmen, mener hovedtillitsvalgt.
~~ ALF TORE BERGSLI (tekst og foto)

For mange av dagens arbeidstakere utføres
nær all jobb med sterk assistanse av digitale
verktøy. Det innebærer at store deler av arbeidet også kan overvåkes og kontrolleres. For
ledere som er glade i tall gir det helt nye muligheter. Mange griper da også disse med begge
hender.
Kunnskap kan være i alles interesse, men
kontrollsystemer kan fort bli koblet til såkalt
målstyring. Det innebærer at virksomheten
bestemmer seg først for hva en skal oppnå,
og så organiserer seg mot dette målet. Målet
kan være en viss andel profitt, antall behandlinger, varer eller tjenester.
Da kan veien bli kort til at hver ansatt får
en kvote som de skal eller nærmest må oppfylle for å være god nok for jobben. Og med
kontrollsystemer vil dette kunne overvåkes fra
minutt til minutt.
Kun noe konkurranseutsatte bedrifter i privat sektor holder på med? Nei, da. Også staten
har gjort en rekke forsøk på det samme.
Svein-Arild Gullvåg, NTLs hovedtillitsvalgte
ved NAVs kontaktsentre, har stått i en langvarig dragkamp om hvordan tiltaket skulle rulles
ut blant hans kolleger.
– Privat sektor har det nok vesentlig verre.
Men det er ingen tvil om at offentlig sektor
følger etter, sier han.
TALL KAN TEMMES
For Gullvågs del går kampen mot kontrollregimet fire–fem år tilbake i tid. NAV hadde
sentralisert sine fylkesenheter for telefonisk
brukerkontakt. Da teknologi for å måle arbeidet
ble tilgjengelig, var det enkelte avdelingsledere som forsøkte å finne måter å bruke individuell statistikk – altså tall som målte hver
enkelt arbeidstaker, forteller han.
– Ledelsen kunne ta frem historiske tall for
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hver enkelt veileder hos oss. Det skapte uro i
organisasjonen. Å innføre kontrolltiltak helt ned
på individnivå er høyst problematisk. Stress
og faren for sykefravær øker da raskt for enkelte. Og det på et så unødvendig vis, vektlegger
han.
Forhandlinger mellom fagforeningene og
ledelsen ble innledet. Og de kom til enighet.
Tallene over hver enkelt arbeidstaker skulle
ikke kunne bli direkte tilgjengelig for ledelsen.
Det er i så fall opp til arbeidstakeren selv å
etterspørre disse.
– Etter at denne rutinen kom på plass, er
det få som har benyttet adgangen til å få egne
tall. Vi klarer godt å jobbe som avdelinger, sier
Gullvåg.
Han roser ledelsen for å ha vært lydhøre
overfor fagforeningene hos dem. Men der man
ikke har sterke fagforeninger vil nok dette være
et langt mindre sannsynlig utfall, forteller han.
Å ta denne kampen er ikke lett der man har
tillitsvalgte, heller:
– Vi hadde heldigvis en arbeidsgiver som
forsto fagforeningens synspunkt, men prosessen var lang. Og hvor lenge freden varer er
usikkert. Hvis NAV fortsatt skal styres økonomisk etter stadige ostehøvel-kutt vil temaet
garantert vende tilbake.

FOLK ER FORSKJELLIGE: – Vi må være åpne for at folk er forskjellige. Viktigst – og det som bør være tellende – er det vi presterer sammen, mener Svein-Arild Gullvåg, NTLs hovedtillitsvalgte ved NAVs kontaktsentre.

MENNESKENE BAK TALLENE
Å måle noe kan være enkelt nok. Å vite hva du
måler og hvordan du skal bruke disse tallene
kan være en langt vanskeligere oppgave. De
trenger ikke å fortelle noe om kvaliteten i jobben, kun ting som handler om antall minutter
eller i verste fall farten man sender et problem
videre til noen andre med.
En målesyke kan slå uheldig ut både
eksternt, overfor kunder og brukere, og internt
på arbeidsplassen, ifølge den hovedtillitsvalgte.
– Tall kan tolkes i alle mulige retninger. Sær-

lig for NAV, hvor vi håndterer mennesker og
menneskeskjebner, kan det å ha et mål på
tiden vi skal bruke på hver enkelte slå uheldig
ut. Dette burde være opp til de ansattes faglige vurdering og skjønn, mener han.
Økosystemet mellom kolleger og mellom
ledere og ansatte kan også bli preget. Om hver
enkeltes arbeidsinnsats blir målt og veiet, åpner
det for økt innbyrdes konkurranse. Noen vil
kunne bli mer aggressive, andre defensive.
Dypest sett vil en arbeidsplass underlagt
tallstyrt kontroll og overvåkning også kunne

undergrave det Gullvåg mener bør være en
leders rolle og ansvar:
– En leder skal forsøke å finne hva folk er
gode til. Man skal se den ansatte og ha en tett
dialog om læring og motivasjon. Å bare gripe
til statistikk avler mistanke, sier han.
ULLEN LOVTEKST
Gullvåg har ved flere tidligere anledninger frontet behovet for et klarere lovverk når det gjelder
kontrolltiltak. Om ledelsen kan argumentere
for at det er et reelt behov, har de ansatte i

utgangspunktet kun rett til drøfting om innføring
av slike ordninger.
– Loven må bli klarere enn den er i dag. Her
skulle jeg ønske LO var mer på banen for å
løfte problemet. Vi har i dag mulighet til å gå
til Arbeidstilsynet hvis tiltaket er «uforholdsmessig», men jeg har ennå ikke hørt om noen fagforeninger som har brukt den muligheten.
Gullvågs store skrekk er at «fjernledelse»
vil bre om seg i alle lag av arbeidslivet. At målstyring og såkalt «benchmarking» mellom avdelinger blir standard. Neste steg kan bli at lønn

kobles til prestasjoner på ledelsens måleinstrumenter. Og at ansatte mister jobben om
de ikke klarer å prestere gode nok tall.
Gullvågs budskap er som følgende:
– Vi må være åpne for at folk er forskjellige.
Vi jobber og presterer ulikt. Viktigst – og det
som bør være tellende – er det vi presterer
sammen.
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Universitets- og høgskolesektoren:

STYRING MED TELLEKANTER

Produksjonsmål for studiepoeng. Anbudsregimer for forskningsoppdrag. Fintelling av
studentgrader og publiseringer. Går nye styringssystemer i akademia på bekostning av
den akademiske friheten?
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)

Paul Bjerke i De Facto har vært sekretær for
NTLs forskningspolitiske utvalg og jobbet tett
på NTL med forskningspolitikk siden tidlig på
2000-tallet. Svaret han gir på spørsmålet er
et entydig ja:
– Sektoren styres i stadig større grad som
en ordinær markedsbedrift, mener han og
begrunner det hele på rams:
– Det er utvikling i retning ledelsesstyring,
målstyring og resultatstyring, til dels på individnivå. Utviklingen går dessuten i retning fra
valgte ledere til ansatte ledere på alle nivåer.
I tillegg til flertall av eksterne representanter i
styrene.
– Dette gjør at lojaliteten til lederne snus
opp ned: Fra å være lojal nedover til å være
lojal oppover, utdyper Bjerke. Han mener utviklingen startet da Mjøsutvalget la fram sin NOU
tidlig på 2000-tallet.
Det var dette utvalget som i sin tid la grunnlaget for den senere kvalitetsreformen og innføringen av en ny finansieringsmodell i sektoren. Finansieringen er basert på blant annet
produserte studiepoeng. Tanken er at universitetene og høyskolene skal konkurrere om
studenter og samtidig følge dem opp med tanke
på å fullføre studiene.
NTLs FORSKNINGSPOLITISKE KONFERANSE
At den frie forskningen er under press kunne
flere av innlederne bekrefte da NTL inviterte
til forskningspolitisk konferanse i november
2017. Der sto nettopp den akademiske friheten
på programmet.
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Blant innlederne var forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU), Ingvild Reymert, og postdoktor i sosiologi Magne Flemmen, ved Universitetet i Oslo (UiO).
Reymert tok utgangspunkt i anbudsprosesser ved forskningsoppdrag:

TRE NOUer SOM HAR ENDRET
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN
Mjøsutvalget
NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om
høgre utdanning og forskning i Norge».
Avla sin innstilling 8. mai 2000 og la
grunnlag for kvalitetsreformen og innføring av bachelor og mastergrad. I tillegg
ble offentlig tilskudd knyttet opp til produksjon av studiepoeng.
Ryssdalutvalget
NOU 2003:25, Ryssdalutvalget. La
grunnlag for ny lov om universiteter og
høgskoler som trådte i kraft september
2005.
Stjernøutvalget
NOU 2008:3 «Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning». Et av forslagene
her var å slå sammen flere av de statlige
utdanningsinstitusjonene til mellom åtte
og ti landsdelsuniversiteter. På mange
måter la denne utredningen grunnlaget
for H/FrP-regjeringens «strukturreform»

SLØSING: Ingvild Reymert mener en del anbudsrunder får form av sløsing med forskningsressurser.

– Si for eksempel et anbud på 500 000 kroner,
hvor du har tre søkere som alle skriver et tilbud,
eksemplifiserte hun, og fulgte opp:
– De bruker omtrent en uke hver på å skrive, og når oppdragsgiver bruker en uke på å
vurdere, har man allerede brukt til sammen
fire arbeidsuker, og det er sløsing med forskningsressurser og begrenser den akademiske friheten, sa hun i følge Khrono, nyhetsavis
for høyere utdanning og forskning.
Reymert mener det blir for dumt til et prosjekt som tar rundt to–tre måneder..
Magne Flemmen, postdoktor på Institutt
for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, stadfestet ifølge Uniforum langt
på vei at forskere er under et hardt press for
å forske på hva maktpersonene i samfunnet
er opptatt av:
– Den programstyrte forskingen blir styrt

MINDRE NORSK: Hvis man som forsker vil komme på trykk i ledende tidsskrift i Norge, blir man bedt om å tone ned det som er «norsk,» sa Magne Flemmen, postdoktor ved Universitetet i Oslo.

av den rådende forståelsen av hva maktpersoner mener er viktig. Derfor husker jeg godt
en pubdebatt fra studietiden min med temaet
«Hva er sosiologien sin rolle?». Da var Maktutredningen akkurat ferdig og forskeren Fredrik
Engelstad var der for å fortelle om arbeidet.
– Mange studenter mente det var mangelfullt av Maktutredningen ikke å ta opp klasseforhold. Da svarte Engelstad at det er ingen
som vil betale for det, mintes Flemmen ifølge
Uniforum, som også rapporterte fra NTLs konferanse.
– Hvis man som forsker vil komme på trykk
i ledende tidsskrift i Norge, blir man bedt om
å tone ned det som er «norsk,» sa Flemmen
videre, til anerkjennende lyder fra salen.
LIK RETT TIL UTDANNING?
I august 2016 vedtok NTLs forbundsstyre sin

politikk for forskning og utdanning. Vedtaket
ble gjort etter at en arbeidsgruppe hadde avlevert sin egen publikasjon: «Rapport fra NTLs
arbeidsgruppe 2015–2016, Forsknings- og
utdanningspolitikk». Rapporten går igjennom
nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og
uenigheter og stridsspørsmål i sektoren.
– Det som NTLs utvalg og forbundsstyre
satte som først og viktigst var det gamle kravet
om lik rett til utdanning, forteller Bjerke.
Han mener at et viktig poeng med de nye
systemene med målstyring og tellekanter i
universitets- og høgskolesektoren, er at de
virker mot prinsippet om lik rett til utdanning.
– Flere av disse redskapene gjør ressurssvake studenter lite attraktive, forklarer han.
Det er nemlig ingen tvil om at de som kommer
seg gjennom studieløpet på normert tid og
produserer flest studiepoeng og grader oftest

er de som kommer fra ressurssterke hjem.
Bjerke viser blant annet til at studenter som
ikke kan påregne økonomisk støtte hjemmefra
gjerne må ha flere jobber for å leve:
– Og det gjøres egentlig ingenting for å
utjevne forskjellene. Snarere tvert om. Nivået
på stipend og lån er ekstremt lavt. Det er ikke
mulig å leve av det. Og det har ikke vært noen
økning. I et 20-årsperspektiv har studiestøtten
i stedet gått nedover, poengterer han.
Han minner om at det fortsatt er en ekstrem
skjevrekruttering til høyere utdanning:
– Dette handler om alle uansett bakgrunn
skal ha samme rett og mulighet til utdanning.
Men tallene viser fortsatt at sjansen for legeeller advokatutdanning er uendelig mye høyere om du har ressurssterke foreldre med høy
utdanning fra før, enn hvis du kommer fra en
tradisjonell arbeiderklassebakgrunn.
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KAP 5

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom.

Mani Hussaini, AUF-leder.

Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen.

– Heia NAV! – Jeg har lært masse om Statens
vegvesen! – Så kult! Superlativene satt løst
når NTL Ung inviterte lederne av ungdomspartiene til å være byråkrat for en dag.
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«Hadde dette resultatet kommet
frem fra kun én undersøkelse, ville
jeg trodd at det var en feil. Men vi
har gjort tre ulike undersøkelser, og
alle viser den samme tendensen.»
SISSEL TRYGSTAD, FAFO, OM AT VARSLERE BEHANDLES

BYRÅKRAT FOR
EN DAG!

Blant ungdomspolitikerne som deltok var blant
annet Bjørn Kristian Svendsrud (FpU) som
møtte Statens vegvesen. Etter møtet var han
full av lovord:
– Jeg visste lite om hva Statens vegvesen
faktisk driver med og hvilke omstruktureringer
man har vært igjennom. Men inntrykket jeg
sitter igjen med er at arbeidet som gjøres for
å få en høy trafikksikkerhet på veiene er veldig viktig.
Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit, besøk-

ARBEIDSPLASSEN
I ENDRING

DÅRLIGERE ENN FØR.

Bjørn Kristian Svendsrud, formann i FpU.

te Norges vassdrags- og energidirektorat. Han
var imponert over kunnskapen til de ansatte:
– Noe av det morsomste har vært å møte
alle fagfolkene som ikke bare kan det de driver
med, men som virkelig brenner for det de driver
med, sa han etter dagen som byråkrat.
Andrea Sjøvoll i Sosialistisk Ungdom besøkte Kystverket i Horten. Der fikk hun se et testanlegg for å ta ut oljesøl: – Det er utrolig kult!
– Jeg er overbevist om at dette er noe
flere politikere burde vært med på. For er

det en ting vi trenger så er det å se hvordan
folk faktisk jobber der ute, oppsummerte
Svendsrud (FpU).
– Folka som jobber her inne er virkelig bra
folk. Heia NAV! sa Mani Hussaini (AUF), som
besøkte NAV på Nordre Aker.
IKKE ALLE FIKK DELTATT
– Alle partier som ble kontaktet var positive til
å være byråkrat for en dag, forteller nestleder
i NTL Ung, Eirik Owren Holt.

POLITISK BERETNING 2014–2017

Norsk
Tjenestemannslag

ARBEIDSPLASSEN I ENDRING
Arbeidsplassen er helt sentral i de aller fleste menneskers liv. Vi tilbringer minst 1/3 av
døgnet der. Vi tilpasser og utsmykker arbeidsplassene våre med ting som inspirerer oss,
motiverer oss og gir oss følelsen av å trives
med det vi holder på med. Dette er en styrke.
NTLs medlemmer gjør arbeid i svært ulike
omgivelser. NTL er opptatt av at alle skal ha
arbeidsplasser som er utformet til å passe
den typen arbeid som skal gjøres, og at
arbeidsplassen og arbeidet kan tilpasses den
enkeltes individuelle behov. Det er inkluderende arbeidsliv i praksis, og gir gode arbeidsvilkår også for personer med nedsatt funksjonsevne.
For å spare kostnader har arkitekter, utbyggere og arbeidsgivere bestemt seg for at tiden
for cellekontorer er forbi, og tilhengerne av
såkalte moderne løsninger, argumenterer i
tillegg med at åpne kontorlandskap fremmer
kunnskapsdeling og kreativitet. Det kan godt
hende det gjør det i et reklamebyrå, i en redaksjon eller en gründerbedrift, men vi har nok
kunnskap om den norske forvaltningen til å
vite at denne måten å organisere arbeidsplassen på innebærer flere utfordringer enn gevinster.
For NTL er det tydelig at når kostnader skal
spares, henger ikke budsjettet for bygging av
kontor og budsjettet for produktivitetstap og
sykefravær sammen. Mer støy, mer stress
lavere effektivitet og mindre lagfølelse er ikke
det vi ønsker oss for våre medlemmer, eller
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for noen arbeidstakere. Å stue sammen flere
ansatte på mindre plass er feilslått økonomi.
Det finnes få eller ingen beviser for at åpne
kontorlandskap har noen fordeler, utover å
spare plass.
Forskning viser tvert imot at for arbeidstakere som utfører typiske konsentrasjonsoppgaver er det vanskelig å finne positive effekter
av åpne kontorlandskap. Dette er arbeidsoppgaver som hovedsakelig krever individuell
innsats, og som kan løses av den enkelte
uten deltakelse fra andre. Det betyr ikke at
samarbeid med andre ikke er nødvendig eller
ønskelig, men det er ikke av primær betydning
for at arbeidsoppgavene blir løst. Ansatte med
slike arbeidsoppgaver opplever kontorlandskapet som et dårlig arbeidsmiljø. De rapporterer om mer stress, slitenhet, mindre
produktivitet, redusert mestring, dårligere
helse og økt sykefravær.
NTL tror ikke åpne kontorlandskap passer for
alle. Vi tror ikke offentlig sektor egner seg for
denne typen «modernisering». Ekstra ille blir
det hvis man skal operere med såkalt «clean
desk» og «free seating» – begreper vi stiftet
bekjentskap med i konseptutredningen for et
nytt regjeringskvartal. Her kalkuleres det i
tillegg med ti prosent underbemanning – ingen
bruker jo plassen sin hele dagen. Akkurat i
hvilke perioder og til hvilke tidspunkter de
ansatte er til stede vites ikke. Tanken er at
de ansatte flere ganger om dagen skal velge
nye arbeidsplasser tilpasset den type arbeid
de til enhver tid utfører. Leseplass, skrive-

plass, møteplass. Til enhver tid må det være
ledige plasser egnet for de ulike typer arbeid
det er behov for, og tilnærmet papirløst kontor.
NTL mener at dette kun virker på papiret. Vi
ønsker ikke at arbeidsdagen skal starte med
en kamp mellom kolleger om å få seg en
kontorplass – det kan godt hende et slikt
regime sparer kvadratmeter, men det fremmer
ikke samarbeid og lagånd og det egner seg
svært dårlig for kunnskapsarbeid.
Det var dårlige nyheter for statsansatte da
regjeringen i 2015 vedtok en standard for
kontorbygg i staten. Alle ansatte skal ha 23
kvadratmeter til rådighet, inkluderert fellesarealer; toaletter, kantine, korridorer og møterom. Det betyr at det ikke er plass til cellekontor, og at det legges opp til åpne kontorlandskap med fast plass eller free seating. Konsekvensen er at alle nye statlige byggeprosjekter blir pålagt denne standarden, og det
kan også gjelde for enkle flyttinger og endringer av eksisterende kontorbygg ved oppussing.
Konseptutredningen for nytt regjeringskvartal
aktualiserte standarden, men den gjelder alle
universiteter, høyskoler, Mattilsynet, Helsedirektoratet, Helsetilsynet og alle andre statlige
institusjoner i kontorbygg. Utformingen av
arbeidsplassene og disponering av arbeidsplassarealer er en drøftingssak lokalt etter
§19 nummer 2 e i Hovedavtalen i staten. Når
regjeringen går inn for en slik standard, opplever de lokale tillitsvalgte at den lokale medbestemmelsen innskrenkes, og at den reelle
muligheten til å påvirke er svak og rammes av
den politiske beslutningen.

NTL ser med bekymring på hvordan det er
ytre faktorer som endrer arbeidstakernes rolle
og arbeidsutførelse, i større grad enn kvalitetskrav, endring i oppgaver, saksbehandling
og samfunnsoppdrag. Enkelte ønsker å fremstille byråkrater som trege, tungrodde og
fastgrodde i papirhaugene på cellekontorene
sine. NTLs medlemmer lever i en annen hverdag. Vi løper stadig raskere, håndterer flere
oppgaver enn tidligere og behersker langt flere
teknologiske verktøy enn tidligere.
eFORVALTNING
Digitaliseringen av offentlige tjenester er den
raskeste og mest omfattende endringsprosessen i offentlig sektor, med konsekvenser for
kompetansebehov, rolleforståelse, metoder
og ansvarsområder. NTL har i landsmøteperioden jobbet aktivt med eForvaltningspolitikk.
NTLs hovedsyn er at digitaliseringen er politisk
betinget og ikke teknologisk determinert, og
at digitaliseringsprosesser i virksomhetene
derfor må ses som omstillinger der de ansatte har medbestemmelsesrett.
NTL arrangerer sammen med Fagforbundet,
El og IT og Universitetet i Oslo den årlige eForvaltningskonferansen, og har i samarbeid med
organisasjonsleddene gjennomført interne
eForvaltningsseminarer. Et av hovedtemaene
er å fremme en aktiv eForvaltningspolitikk der
de statlige virksomhetene eier og drifter egne
systemer, noe som etter NTLs syn er den
eneste måten å sikre en langsiktig systemforvaltning der offentlige IKT-tjenester er
underlagt demokratisk styring og kontroll.

I kurset «Medbestemmelse under HR-ledelse»
og i innledninger har medbestemmelse knyttet til kontroll og overvåkning av arbeidsoppgaver vært tema. Disse utfordringene har også
blitt belyst på seminarer for tillitsvalgte og
medlemmer i kontaktsentre.
I 2016 nedsatte administrasjonen på oppdrag
fra forbundsstyret et utvalg som skulle jobbe
med digital sårbarhet. Utvalget leverte en rapport om sårbarheten for informasjonssikkerhet som oppstår som følge av digitaliseringen
av offentlige tjenester, og argumenterer for
at det bør utredes om staten kan drifte sin
egen skytjeneste for offentlig virksomhet.
YTRINGSFRIHET
Friheten til å ytre seg er helt grunnleggende
for vårt samfunn. Det omfatter både retten
til å ha meninger i offentligheten, også på
egne fagområder, og muligheten til å si fra
om kritikkverdige forhold. I 2016 kom en
undersøkelse fra Fafo Varsling og ytringsfrihet
i arbeidslivet som viste at arbeidstakere i
offentlig sektor selv mener de har innskrenket
ytringsfrihet og dårligere muligheter til å uttale seg offentlig, enn ansatte i privat sektor.

Regjeringen har varslet at de vil forbedre lovbestemmelsene, og har satt ned et ekspertutvalg. Utvalget skal vurdere om det er behov
for ytterligere lovendringer eller andre tiltak
som kan styrke varslervernet. Samtidig som
de vil gjøre det mer tryggere å varsle, har
regjeringen fått vedtatt en ny lov om statens
ansatte som gjør det enklere for statlige
arbeidsgivere å si opp ansatte på grunn av
«samarbeidsproblemer». For NTL lyder ønsket
om en styrking av varslervernet hult.
Hver og en av oss har ansvar for å bidra til et
godt ytringsklima på vår arbeidsplass. Dette
er viktig, men ikke nok. Vi trenger at regjeringen anerkjenner at dårlige varslingsbetingelser
er et problem for staten og at de gjør det som
må til for å sikre ytringsfriheten for offentlig
ansatte.

Dette er alvorlig: Staten forvalter mye penger,
myndighet og makt. Som samfunn er vi avhengige av at både befolkningen og beslutningstakere har tillit til staten og den virksomheten
staten bedriver. Dersom befolkningen ikke
kan stole på at den som melder fra om feil
blir lyttet til og at feilen blir rettet opp, er det
ødeleggende for vårt demokratiske styresett.
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Imot arbeidsplasser på rundgang
Departement-ansatte:

NTL er skeptisk til forslagene om «free seating» «clean desk», hvor
alle må rydde pulten hver dag slik at arbeidsplassene kan gå på
rundgang.

– ÅPENT
LANDSKAP
ER USOSIALT

~~ MAY BERG (tekst)

Åpent landskap uten faste plasser og med
underdekning av kontorplasser faller ikke
i god jord hos Bjørn Halvorsen, leder i NTL
Sentralforvaltningen.
– Vi har nok forskning å støtte oss på,
som forteller at sykefraværet går opp og
produktiviteten går ned. At støyen oppleves
som handlingslammende. Disse forslagene må legges langt ned i en skuff og
glemmes, sier Halvorsen.
Han forutsetter at tjenestemannsorganisasjonene får reell medbestemmelse på
spørsmålet om arealutnyttelse.

Når Arbeids- og sosialdepartementet
samles i ett bygg, er de ansatte enige
om at de vil UT av åpne landskap og
inn i egne kontorer.

VIL TILBAKE TIL CELLEKONTORENE: Da S-blokka i Regjeringskvartalet ble ødelagt i terrorangrepet i 2011, ble mange ansatte plassert i åpent landskap i midlertidige lokaler. Erfaringene fra dette, er at folk ble mindre sosiale, forteller NTL-tillitsvalgte Jørgen Teslo.

~~ MAY BERG (tekst)
~~ OLE PALMSTRØM (foto)

REDD FOR Å FORSTYRRE HVERANDRE
– Det høres rart ut, men den sosiale og faglige
kontakten ble merkbart redusert da vi havnet
i åpent landskap i 2011. Årsaken er at vi tar
hensyn til hverandre. Vi vet at alle har oppgaver
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SAMLES I AKERSGATA 64
I løpet av 2014 skal hele departementet samlokaliseres i dette store bygget ikke langt unna
Regjeringskvartalet.
Som innspill til planleggingen og utformingen av bygget, har man oppsummert
erfaringene til de i Teslos avdeling som har

sittet i åpent landskap siden 2011.
Dette er i hovedsak yngre saksbehandlere.
Deres erfaringer handler om konsentrasjonsvansker, hodepine, at folk blir mer slitne
etter jobb. Alt dette skaper lavere effektivitet.
Folk opplever økt stress, fordi man hele
tiden må tenke på ikke å forstyrre naboene.
Tvert imot forventningene, har den faglige
og sosiale kontakten blitt redusert.
– Da vi satt i enkeltkontorer, var gangen et
faglig forum, hvor det var lav terskel for å ta
kontakt og starte diskusjoner. De som hadde
behov for skjerming, kunne enkelt lukke døra.
Åpent landskap forbindes gjerne med samhandling. Vi har opplevd det motsatte, sier
Teslo.
ENIGHET OM CELLEKONTOR
Styringsgruppa for samlokaliseringen, det vil

si ledergruppa i departementet, tillitsvalgte og
hovedverneombudet, har konkludert med at
bygget i hovedsak skal utformes med cellekontor. De mener at åpent kontorlandskap ikke
egner seg for den type arbeidsoppgaver saksbehandlerne i departementet har.
– Men vi ser også et potensial for å få til
bedre samarbeid enn i dag. Det mener vi at vi
kan få oppnå med egne kontorer til hver enkelt
og gode prosjektområder i tillegg. Det har vi
plass til, sier Teslo, som forteller at de har hatt
en god prosess med aktiv involvering fra de
ansatte.

SPØRSMÅLET OM RIVING MÅ VENTE
Kvalitetssikringsrapporten understøtter de
fleste konklusjonene i rapporten «Fremtidig
regjeringskvartal». Dermed skal det være
klart for at regjeringen tar de første beslutningene om et nytt regjeringskvartal.
Sanner sier til NTB at man før sommeren kommer til å avgjøre hvilke tomter man
skal velge og hvor mye man skal bygge.
Spørsmålet om bevaring eller riving av
Høyblokka og Y-blokka vil ifølge Sanner
måtte vurderes ytterligere. Kvalitetssikringsrapporten sier at bevaring er mulig, men
at den samfunnsøkonomiske kostnaden
ved bevaring trolig er høyere enn antatt.
Sanner antyder at byggestart kan skje
i 2020 og at kvartalet kanskje står ferdig
rundt 2024, men det er flere usikre faktorer som gjør dette vanskelig å tidfeste.

Saken er opprinnelig publisert
07.03.2014 på frifagbevegelse.no

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

Åpent kontorlandskap kontra atskilte kontorer
blir en del av diskusjonen når fremtidens regjeringskvartal skal utformes.
For de ansatte er utformingen av arbeidsplassene deres et viktig arbeidsmiljøspørsmål.
For staten er det blant annet et spørsmål og
plass og penger.
De ansatte i Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt seg: De vil ut av åpne landskap
og tilbake til cellekontorene.

som krever stor grad av konsentrasjon, sier
NTL-tillitsvalgt Jørgen Teslo.
Han er saksbehandler i arbeidsmiljø- og
sikkerhetsavdelingen, en av avdelingene i
Arbeids- og sosialdepartementet som måtte
flytte ut da S-blokka i Regjeringskvartalet ble
ødelagt i terrorangrepet i 2011.
I november samme år flyttet de inn i Akersgata 64. Noen fikk enkeltkontor, andre fikk
plass i to- eller firemannskontor, og en del fikk
plass i åpent landskap.

KAMP OM PLASSENE
Halvorsen viser til at erfaringer fra privat
sektor hvor «clean desk» og «free seating»
benyttes, er at det blir en kamp mellom
ansatte om å få seg en kontorplass.
Den såkalte konseptvalgutredningen fra
i fjor sommer legger opp til 75 prosent
kontorlandskap og 25 prosent cellekontor,
«free seating»,» clean desk» og 10 prosent
underdekning på kontorplasser i det nye
regjeringskvartalet.
Kvalitetssikringsrapporten som kom i
februar, gir ingen anbefaling, men viser til
at dette er spørsmål regjeringen må ta stilling til, sammen med spørsmål som arkitektur, miljøløsninger, materialvalg og sikkerhet.
– Det er vanskelige avveininger mellom
for eksempel vernehensyn, kostnader og
praktiske løsninger. Det blir til sist en poli-

tisk avveining mellom hensynene som skal
ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Lederen i NTL Sentralforvaltningen sier
seg fornøyd med at Jan Tore Sanner har
lagt opp til prosess som involverer de
ansatte. I mars skal det arrangeres en
workshop om det fremtidige regjeringskvartalet hvor alle de fire hovedsammenslutningene er representert.

Saken er opprinnelig publisert
07.03.2014 på frifagbevegelse.no
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DEPARTEMENTANSATTE MÅ RYDDE PULTEN HVER DAG

Forslaget til nytt regjeringskvartal innebærer at departementsansatte må rydde pulten hver dag. Departementene skal ha baser, ikke faste plasser.
~~ ANDERS HAUGE-ELTVIK (tekst)

~~ NORDIC–OFFICE OF ARCHITECTURE (ill.)/STATSBYGG (foto)

Rett før sommeren kom forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal i Oslo.
Regjeringen tar sikte på å vedta planen tidlig
neste år, å få stortingsvedtak i 2019, og innflytting fra 2023 eller 2024.
Som en del av forslaget skal kontorene
innredes ved at avdelingene får egne baser,
uten at de ansatte får en fast plass. Etter endt
arbeidsdag må pulten de har brukt ryddes, slik
at den er klar for noen andre neste dag.
Statsråd Jan Tore Sanner skrøt av forslaget
da det ble lagt frem:
– Forslaget til reguleringsplan legger til rette
for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser, sa han.
KRITISKE
Dette frister ikke NTLerne Sølvi Helmersen
Aalbu og Ragnhild Savina Berg Astad.
De mener forslaget ikke har tatt høyde for
de type arbeid som foregår i departementene.
– Mitt inntrykk er at arbeidshverdagen til
saksbehandlere i departementene er preget
av skiftende oppgaver og plutselige bestillinger
med stor hast. Jeg mener arbeidsplassutformingen bør ta hensyn til dette. Det virker lite
effektivt å skulle gå rundt og finne den riktige
typen arbeidsplass etter hvert som behovet
skifter, mener Aalbu.
Hun savner en begrunnelse på hvorfor en
slik kontorløsning bidrar til effektivitet og god
oppgaveløsning i departementsarbeidet.

PLANER: Slik kan regjeringskvartalet bli, med plass til 5700 ansatte – uten faste plasser.
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OPPGITT
Berg Astad undrer om de som planlegger på
de ansattes vegne ikke forstår at en departementsansatt ofte bruker en rekke dokumenter
og rapporter samtidig og også aktivt slår opp
i egne fagbøker. Dermed er det behov for rom
og fast plass.
– Jeg blir helt oppgitt av at vi ikke skal ha
faste plasser og må rydde plassen daglig. Det
er utrolig viktig at det tas hensyn til arbeidets
art i departementene og at man ikke kaster

seg på en eller annen tidsriktig mote i arkitektverdenen, fastslår hun.
– Vårt arbeid er i hovedsak skriftlig. Vi skriver det meste av tiden individuelt og trenger
ro og tilgang på faglitteratur.
I tillegg mener Berg Astad at det er uklokt
å undervurdere betydningen av å ha sin egen
plass også på det menneskelige planet.
– Vi er heller ikke individer helt uten tilhørighet og behov for tilknytning. En plass, et «naboskap» og personlige eiendeler som bilder og
lignende er det som gjør oss til hele mennesker – også på jobben, sier hun.
KAMP OM PLASSENE
Leder Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen spår konkurranse om plassene hver morgen dersom kontorene blir slik som forslaget
legger opp til.
– Statsråd Sanner, departementet og Statsbygg bruker ny-tale om aktivitetsbaserte løsninger med plass innenfor en base. Det betyr
clean desk og free seating. Jeg mener arbeidsplassutformingen må basere seg på de oppgavene folk i departementene utfører og
arbeidslivsforskning må legges til grunn, ikke
noen visjoner fra en interiørdesigner, mener
han.
Han mener det er innlysende at konsentrasjonsarbeid, som det blir mye av i et departement, må foregå uforstyrret.
– En meget effektiv forvaltning skal få de
beste arbeidsvilkår, ikke noe som har vært
prøvd ut med dårlige erfaringer for flere tiår
siden, og som kun var begrunnet med arealbesparelse og økonomi, sier han.
Den offentlige høringen har frist 31. oktober.
Så skal Statsbygg behandle innspillene, og
sende sitt siste forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saken er opprinnelig publisert
15.08.2016 på frifagbevegelse.no
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NEGATIV TREND: Tone Rønoldtangen, leder for
LO Stat, og John Leirvaag, leder i NTL, diskuterer
Fafo´s rapport om varsler-rapport på Fafo-seminar
september 2016. FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD

NYE REGLER FOR VARSLING 

YTRINGSFRIHET,
MEN MED
UVILJE

Ansatte som sier fra om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen skal bli bedre
ivaretatt. Lovendringer ble iverksatt fra
1. juli 2017. Varslingsreglene samles nå
i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven.
Reglene blir også utvidet til å gjelde innleide arbeidstakere. Etter arbeidsmiljøloven § 2A-3 plikter nå arbeidsgivere med
fem eller flere ansatte å utarbeide rutiner for varsling. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne
og deres tillitsvalgte. I tillegg foreslås
det visse minimumskrav til innhold i rutinene, blant annet om hvordan arbeidstakerne kan gå fram med et varsel, samt
arbeidsgivers håndtering. En ny bestemmelse pålegger myndighetene å holde
arbeidstakerens identitet skjult ved varsling til myndighetene.

Varslernes forhold fikk økt
oppmerksomhet i landsmøteperioden. Temaet ble
løftet frem av flere
varslingssaker som nådde
offentligheten. To varslere –
Robin Schaefer (Bergen
politikammer) og Jan Erik
Skog (Unibuss) – fikk pris
fra Fritt Ord i 2015.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)

Fafo utarbeidet i tillegg en egen rapportserie
om varsling og ytring. Rapporten Varsling og
ytring blant medlemmer i sju fagforbund (Faforapport 2016:34) viste at offentlig ansatte har
det dårligst. Rapporten fra 2016 bekreftet
dermed funn i tidligere undersøkelser, blant
dem Status for ytringsfriheten i Norge fra 2014.
Sistnevnte hadde avslørt at offentlig ansatte
vurderer sin ytringsfrihet som dårligere enn
ansatte i privat sektor.
Nå viste 2016-rapporten i tillegg en økende
tendens til at varslere blir møtt med represalier, fra 13 til 25 prosent. De ferskeste funnene slo med andre ord fast at varslere blir
behandlet dårligere enn før.
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EKSPERTUTVALG OM VARSLING
Regjeringen har satt ned et utvalg som
skal se på arbeidsmiljølovens regler om
varsling. Det skal legge fram sin utredning 1. mars 2018. Utvalget skal blant
annet vurdere om arbeidsmiljølovens
regler har hensiktsmessige begreper og
avgrensninger.

– Hadde dette resultatet kommet frem fra kun
én undersøkelse, ville jeg trodd at det var en
feil. Men vi har gjort tre ulike undersøkelser,
og alle viser den samme tendensen, sa forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo til NTL-magasinet da rapporten ble lagt frem i september
2016.
VARSLER MED ULIKE ROLLER
I et seminar i regi av Fritt Ord i juni 2017 gikk
Trygstad nærmere inn på tematikken. Her tok
hun for seg varslingssaker fra offentlig sektor
som har endt opp på Sivilombudsmannens
bord. Denne undersøkelsen var finansiert av
Fritt Ord, med mål om å sette fokus på offentlig ansattes muligheter for å ytre seg i det
offentlige rom.

– Både i 2013 og i 2016 svarte nesten fire av
ti at de er helt eller delvis enige i at deres
muligheter for å offentlig omtale kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen begrenses av deres
overordnede, fortalte Trygstad.
Hun poengterte at når ytringsfrihet tematiseres, speiles dette gjerne av den lojalitet
arbeidstakeren har til sin arbeidsgiver. Hun
mente dette kan være en endimensjonal lojalitetsforståelse, siden ansatte også har lojalitet til andre aktører:
– Som for eksempel fagmiljøet, brukerne
og samfunnet vi er del av, poengterte hun.
Nettopp denne sammensatte lojalitetsforståelsen mener Trygstad er avgjørende for å
forstå varslerne når de agerer. Oppsummert
kan man si at varsleren i varslingsøyeblikket

velger en annen hatt og dermed en annen lojalitet enn ansattrollen:
– Når de inntar borgerrollen, deltar de
ansatte gjerne i markeringer eller demonstrasjoner mot beslutninger fattet i for eksempel
kommunen.
– Som profesjonsutøver varsler man på
bakgrunn av en kompetanse man har i jobben
eller med opparbeidet kunnskap, for eksempel
i form av leserinnlegg.
– Men i flertallet av sakene er det ansattrollen som problematiserer forhold på egen
arbeidsplass, for eksempel gjennom media
eller med e-post til andre ansatte.
Et eksempel på sistnevnte som Trygstad
trakk frem i foredraget, var en miljøarbeider
som fikk skriftlig advarsel etter å ha skrevet

et avisinnlegg om påståtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.
Dette mente Sivilombudsmannen at det
ikke var rettslig grunnlag for.
– Man må ha som utgangspunkt at gode
ytringsbetingelser fordrer en form for balanse
mellom disse tre rollene, oppsummerte Trygstad.
BEGRENSER YTRINGSFRIHETEN
Flere kommuner og etater har utarbeidet egne
kjøreregler for hvem som kan uttale seg til
offentligheten, og om hva man kan uttale
seg.
I undersøkelsen fra 2016 svarer om lag
halvparten av offentlig ansatte at de har rutiner
for hva arbeidstakere kan si offentlig. Nesten

seks av ti har rutiner for hvem som kan uttale
seg til journalister.
– Det som er interessant er at vi finner en
klar sammenheng mellom de arbeidstakerne
som har denne type rutiner og hvordan de vurderer sine ytringsbetingelser. De som har det,
vurderer sine eksterne ytringsbetingelser som
klart dårligere enn de som ikke har det.
– Det må bety at rutinene må være utformet
på en slik måte at de i hvert fall tolkes som
begrensende av arbeidstakerne, poengterte
Trygstad.
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BYRÅKRATEN SOM REISTE SEG
MOT LISTHAUG
Marit Lund Larsen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet havnet midt i stormen da hun
kritiserte regjeringens innstramningsforslag av utlendingslovgivningen. Men hun står for
det hun har sagt.
~~ NINA HANSSEN (tekst)
~~ JAN-ERIK ØSTLIE (foto)

Hun var et ubeskrevet blad for mange da hun
for noen uker siden gjorde sitt første avisintervju. Snart var hun også i TV-debatt og ble sitert
i flere medier.
Selv om det er en ukjent situasjon, er seniorrådgiver Marit Lund Larsen i Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) mer enn villig til
å utdype budskapet sitt i fagbladet.
Og byr både på kaffe, sitt brennende engasjement og også litt om seg selv i det trange
kontoret i 4. etasje i det gamle, ærverdige bygget.
Blant annet røper hun at hun er en ivrig
kajakkpadler.
– Jeg er en sånn godværspadler som liker
best å padle alene når det er blikkstille og god
temperatur. Det er godt å ha nærkontakt med
vannet og ri på vannflaten. Da finner jeg roen,
sier hun og nikker til et bilde som står på pulten inne på det trange kontoret.
MEDIESTORM
Det viser et bilde av en hvit havkajakk dratt
forsiktig opp ved strandkanten på Hankø.
Kajakkpadlerne er havets ydmyke aktører,
nærmest lydløst og rolig beveger de seg fremover, raskere enn de aller fleste, uten at noen
egentlig merker dem før de er fremme. Og de
vet alltid hvor de skal.
Men i det siste har det blitt lite padling på
Larsen. Etter at hennes forening leverte høringsinnspillet om innstramningspolitikken, har det
stormet rundt henne og kollegene i NTL. Og
det var Lund Larsen som ble sendt til Dagsnytt
18, Sigrid Sollund og TV-studioene for å fortelle om hvorfor de ansatte i IMDi var så rasende.
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KONTRASTER
– Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet.
Jeg var bare 7–8 år da jeg så bildene av utsultede barn i Afrika. Vi er nok mange som våknet
opp da NRK sendte bilder fra Biafra på slutten
av 1960-tallet, forteller hun.
Den lille jenta som da bodde på landsbygda
i Oppland bestemte seg der og da for at hun
skulle vie sitt liv til å bekjempe urettferdighet.
Gjennom oppveksten var hun vant til at familien jobbet for å hjelpe folk som hadde særskilte behov, og dermed hadde hun masse
erfaring i bagasjen da hun flyttet til hovedstaden.
Den målbevisste jenta studerte sosiologi
og fullførte embetsstudiet ved Universitetet i
Oslo. Hovedoppgaven handlet om situasjonen
til innvandrerkvinner i Norge, forteller hun. Etter
studiene fikk hun med en gang jobb i UDI. Hun
har jobbet på IMDi Øst siden 2006, da de ble
startet opp. Her er det 249 ansatte, og av dem
er 105 medlemmer av NTL.
– Jeg trives veldig godt på jobben fordi jeg
føler vi gjør en viktig jobb med å bistå folk med
å integrere seg og forstå hvordan Norge fungerer. Vi jobber med å gi mennesker som har
vært igjennom en tøff tid en ny start slik at de
får bo og leve i trygghet. Vi gir mennesker verdighet. Det er meningsfylt, sier hun.

Selv om det var hennes første TV-debatt
(Dagsnytt 18 går også på NRK 2), var dommen
helt overveldende fra venner og bekjente.
Marit tok mediene med storm, men i dag
er det lite som minner om storm. Hun har nærmest en stoisk ro og latteren sitter løst fra den
engasjerte tillitskvinnen som er bosatt i Fredrikstad.

LARSEN VS TETZSCHNER
Larsen skryter av sine kolleger som gjør en
kjempeinnsats, og hun er stolt av jobben. Selv
føler hun at hun får brukt hele kompetansen
sin. NTL-vervet gjør at hun også får mulighet
til å påvirke politikk og samfunnsliv.
Dagen før vi møtte henne, var hun i Dagsnytt
18 der hun debatterte mot advokat og høyrepolitiker Michael Tetzschner, en dreven ringrev
i dette gamet.

OPPRØRT
Da regjeringens forslag til asyl-innstramninger
kom, ble hun ganske opprørt. Det ble også
mange andre i fagforeningen.
– Så da er det vår plikt å si fra, sier hun.
Larsen mener det er naivt å tro det er trygt
å sende folk tilbake til hjemlandet så raskt
etter en krigssituasjon. Hun mener flyktninger
som nå kommer til Norge er sårbare.
– Disse folka har ikke vært båret på gullstol

GRIP SJANSEN
Hun lukker døra forsiktig som om hun er redd
for å forstyrre kollegene. Selv jobber Larsen
mest med å bosette flyktninger som har fått
opphold. Særlig er hun opptatt av å følge opp
enslige mindreårige flyktninger i norske kommuner.
Hun er glad for at mange kommuner nå er
veldig positive til å ta imot flere flykninger, og
hun blir bare trist hvis naboer eller nærmiljø
protesterer.
Larsen mener alle har å tjene på en god
inkludering av våre nye landsmenn og -kvinner.
– Vi bør alle gripe sjansen til å bli kjent med
nye spennende folk, og kanskje får du mulighet
til å lage samosa, sier hun.
Selv har hun hatt mange flotte møter med
flyktninger som har lært henne mye.
– Snakk med en flyktning på butikken, på
bussen eller hvor som helst.

FARGERIKT: Marit Larsen lever ikke i en verden som er bare svart-hvitt.

gjennom Europa. De har slitt ut sine sko, og
vi ser nå et økende antall kvinner og barn som
flyktninger i båt på Middelhavet. Situasjonen
er alvorlig, og det er vår plikt å ta imot folk på
flukt, sier hun.
Og innrømmer at hun ofte blir opprørt når
hun ser rapporter fra Storskog der flyktninger
blir returnert.
– Dette handler om mennesker som meg
og deg i en vanskelig situasjon. Tenk på det,
sier hun.

nes kolleger på spreng for å legge til rette for
at mennesker som har fått oppholdstillatelse
får et sted å bo, får norskopplæring og at de
blir integrert i sitt nærmiljø på skole, utdanning
eller får arbeidserfaring.
Hun frykter at arbeidet med å integrere folk
kan bli vanskeligere hvis regjeringens forslag
blir vedtatt.
– Men jeg håper nå at dette blir stanset
eller endret av de andre politiske partiene før
Stortinget fatter vedtak, sier hun.

ANGRER INGENTING
− Det verste som kan skje er at folk blir retraumatisert, mener hun.
NTL-lederen ved IMDi understreker at de
varslet ledelsen før de gikk ut i media slik at
dette ikke skulle komme som en overraskelse.
Og har man først har sagt A, så er det ifølge
Larsen viktig å stå løpet ut. Hun har aldri angret
på at hun sa at hun mener innstramningsforslaget vil gjøre det enda vanskeligere å integrere mennesker.
IMDi har ansvaret for gjennomføring av integreringstiltak i Norge. I dag jobber hun og hen-

KAN IKKE ESKIMORULLE
Det er til IMDi folk kommer når de søker råd
om hvordan det norske samfunnet fungerer.
Her blir mennesker lyttet til, og de kan få råd.
Her finnes det også et eget bibliotek med
brosjyrer, informasjonsmateriale og offentlige
dokumenter om inkluderingspolitikk. Skjønt
integrering? Det er nettopp dette Larsen og
hennes fagforeningsfeller i NTL er bekymret
for.
NTL-foreningen på huset har markert seg
som tøffe kritikere av regjeringen. Larsen leder
den største fagforeningen (NTL IMDi), mens

Akademikerne, Parat og Unio har noen medlemmer.
Larsen er fortsatt rede til å forsvare forbundets budskap overfor politikerne.
– Jeg hadde aldri frontet noe i riksmediene
før, så dette var nytt for meg. Men responsen
har vært overveldende. Mange sender støttemailer, og jeg har også fått blomster og sjokolade fra medlemmer, forteller hun.
Nå er hun spent på behandlingen av lovforslaget og hvilke konsekvenser det vil få for
IMDI og for samfunnet. Og da skal hun nok
klare noen stormkast med medier og debatter
fremover.
Og går alt som hun ønsker, får hun kanskje
tid til en tur med kajakken igjen. Men det må
bli godt og varmt først, også på vannet. Og
ingen bølger. For eskimorulla har hun ennå ikke
lært seg.

Saken er opprinnelig publisert
18.03.2016 på frifagbevegelse.no
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KAP 6

VÅR ORGANISASJON
«Dere er på mange måter
et tverrsnitt av LO, som
organiserer alt fra renholderen
til fagarbeideren til teknikeren
og til professorene på et
universitet.»
HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, LO-LEDER

– Å HA NTL I RYGGEN HAR VÆRT BRA
Å ha NTL i ryggen har vært
bra, mener Runa Nilssen
ved NTL NTNU.
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Nilssen ser ikke noe negativt i LO-tilknytningen:
– Jeg mener det er positivt at NTL er tilsluttet LO. Man står sterkere sammen. Det
er flere som står sammen om en samlet
politikk.
Nå som omorganiseringene er ferdig ser
Runa Nilssen positivt på fremtiden:
– Jeg har trua på framtida og at det på
NTNU kommer til å roe seg etter at fusjonen
nå er ferdig.

FOTO: OLE PALMSTRØM

– På NTNU ble vi endelig fusjonert og omorganisert 1. januar 2017, forteller Nilssen.
Det har vært store omveltninger og en del
utfordringer ved det.
– Men som organiserte i NTL har vi fått
god informasjon. De har vært arrangert allmøter både i forkant av fusjonen og i etterkant. Så vi har blitt opplyst om hva som skjer.
Nilssen lurer på hvor man hadde vært
uten medlemskap i en fagforening:

– Som uorganisert får man ikke den
samme informasjonen og den tryggheten vi
organiserte har som følge av medlemskapet
i NTL.
– Det at tillitsvalgte er tilgjengelige gjør
jo at medlemmene er fornøyde. Og fornøyde
medlemmer snakker fint om fagforeninga si.
Det gjør jo at andre også har lyst til å være
med i NTL fremfor andre foreninger.
Hva er medlemskap i NTL for deg?
– NTL for meg er vennskap og trygghet.
Jeg har fått mange gode venner av å bli med
i NTL og av å engasjere meg i NTL. Og samtidig vet jeg at på arbeidsplassen har jeg en
fagforening jeg kan stole på og som jeg vet
vil støtte meg om jeg får problemer.

POLITISK BERETNING 2014–2017

Norsk
Tjenestemannslag

VÅR ORGANISASJON
NTL er et stort forbund med medlemmer ansatt
i mange ulike typer virksomheter og ulike tariffområder. Det gir oss en organisasjon som er
sammensatt og mangfoldig, hvor organisasjonsleddenes behov og kapasitet er varierende. Til landsmøtet i 2014 var det sendt inn
mange forslag til egen organisasjon. Flere av
disse ble vedtatt oversendt til forbundsstyret
for nærmere utredning. Dette utredningsarbeidet har blitt gjennomført av et eget organisasjonsutvalg nedsatt av forbundsstyret.
Forslagene utvalget skulle ta stilling til dekket
et stort spekter av organisatoriske spørsmål.
Det var derfor nødvendig med en bred utredning hvor man også benyttet seg av bistand
fra forskningsstiftelsen Fafo for å gjennomføre og analysere undersøkelser blant tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonsleddene.
Fafo´s undersøkelser viser at tillitsvalgte på
alle nivåer i hovedsak er fornøyd med forbundets organisasjon på viktige områder. Samlet
sett vurderes mulighetene for å drive lokalt
fagforeningsarbeid som gode. Undersøkelsen
peker imidlertid også på at forbundet står overfor noen utfordringer.
Den organisatoriske hovedutfordringen for NTL
er medlemsutviklingen og vervearbeidet. I
denne landsmøteperioden har NTL hatt nedgang i antall medlemmer, både totalt og blant
betalende. For å være godt rustet til å ivareta
medlemmenes interesser i tiden som kommer,
må vi klare å beholde, og helst øke, medlemsandelene innenfor våre kjerneområder.
Den fallende organisasjonsgraden henger,
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ifølge Fafo, delvis sammen med endringer i
hvem som arbeider i staten.
«Stadig flere får høyere utdanning, særlig blant
nyansatte, og en del oppgaver som ikke krever
høyere utdanning settes ut, eller bemannes
ned. Selv om NTL har mange medlemmer med
utdanning på høyere nivå, har likevel forbund
i Unio og særlig Akademikerne rekruttert bedre
i disse yrkesgruppene – og da særlig blant
langtidsutdannede.» (Fafo: Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL, s. 71)
Medlemsutviklingen og resultatet av konkurransen om medlemmene er ikke lik i alle virksomheter. Flere steder rekrutterer NTL bra,
mens på andre arbeidsplasser rapporteres det
om få eller ingen nyansettelser, noe som gjør
vervearbeidet vanskeligere. Ut fra Fafo´s undersøkelser tyder alt på at dette er noe våre tillitsvalgte har et bevisst forhold til, og mange
uttrykker klare ambisjoner og ønsker om å sette
av mer tid til verving og annet organisatorisk
arbeid.
Fra forbundets side har det blitt vedtatt en ny
vervestrategi etter en grundig prosess i med
evaluering av den forrige strategiplanen for
verving og involvering av tillitsvalgte i organisasjonsleddene. Innføringen av nytt medlemssystem vil også kunne føre til bedre verktøy
for oppfølging av medlemsutviklingen for organisasjonsleddene.
Organisasjonsutvalget har tatt stilling til flere
forslag som knytter seg til forbundets kurs- og

skoleringsvirksomhet. NTLs kurstilbud er omfattende og populært, og det vurderes som godt.
Tillitsvalgte oppgir allikevel at det finnes betydelige udekkede kompetansebehov i organisasjonsleddene, og årsakene til at disse ikke
dekkes opp oppgis å være mer knyttet til
arbeids- og familiesituasjon, problemer med
å få permisjon fra arbeidsgiver og motivasjon.
Organisasjonsutvalget vil at NTL satser mer
på tiltak som kan supplere de tradisjonelle
kursene, som e-læringmoduler for elementær
basisopplæring.
NTLs organisasjonsstruktur er i hovedsak et
resultat av tilpasning til arbeidsgivers organisering. En klar fordel med dette prinsippet er
at man kan bygge sterke demokratiske og
organisatoriske rammer rundt medbestemmelsesapparatet og ivaretakelsen av medlemmenes interesser på den enkelte arbeidsplass.
Dette har fungert, og fungerer fortsatt, i hovedsak veldig bra, men utviklingen i arbeidsgivers
organisering, med stadige omorganiseringer
og fremvekst av nasjonale linjer og eventuelle
konsekvenser av regionreformen på sikt kan
utfordre dette. Fafo sier det slik:
«NTLs organisasjon bærer preg av så vel en
stabil overordnet modell som jevnlige justeringer. En utfordring er å tilpasse organisasjonsstrukturen til de stadige endringene i arbeidsgivers organisasjonsstruktur, og ikke minst
framveksten i enheter som ikke følger den
regionale strukturen som fortsatt er vanlig i
statlig sektor. (...) Hva så med forvaltningsut-

viklingen framover, vil denne i større grad kreve
samordning på tvers av etater og sektorer?
Eller vil fortsatt kanalene til innflytelse følge
etatsgrensene eller en sektorinndeling? Tre
forhold kan være aktuelle å diskutere i så måte:
Utviklingen av lønnssystemene i staten og i
resten av NTLs organisasjonsområde, regionsreformen som kan ha potensial til å samle mer
innflytelse på et nivå under det nasjonale, og
eventuelle endringer i hvilke oppgaver som
tilhører statsforvaltningen og hva som flyttes
ut.» (Fafo s. 77)
NTL må alltid være beredt til å gjøre små og
store endringer i organisasjonsstrukturen for
å være best mulig rustet til å oppfylle formålsparagrafen.
Organisasjonsutvalget har ikke anbefalt større
endringer i NTLs organisasjonsstruktur og plassering av oppgaver. Utvalget anbefaler imidlertid en tydelig satsing på å opprette flere fylkesog stedsutvalg som både kan gi økt deltakelse
og innflytelse i LO Stats distriktsapparat og i
LOs lokalorganisasjoner og rammeverk for mer
skolering av medlemmer og tillitsvalgte lokalt.

har effekt. Medlemmer som er 35 år og yngre
utgjør nå en større andel av NTLs yrkesaktive
medlemmer enn tidligere.
Vedtakene på Landsmøtet i 2014 medførte
også opprettelsen av tre studentprosjekter.
Forbundsstyret valgte ut Oslo, Bergen og Trondheim som byer for prosjektene. Prosjektene
ble startet sommeren 2015 og de frikjøpte
studenttillitsvalgte har hatt kontorplass
sammen med NTLs foreninger ved universitetene i studiebyene. Antall nyinnmeldinger og
aktivitetsnivået blant studentmedlemmer har
økt markant, men dette har dessverre ikke
resultert i noen betydelig økning av antallet
studentmedlemmer. Erfaringen fra studentprosjektene har vist at de utgjør en krevende
arbeidsform både administrativt og organisatorisk. NTL må derfor vurdere nærmere hvordan
prosjektene skal organiseres og hvordan
ansvarsfordelingen mellom NTL Ung, forbundskontoret, lokale organisasjonsledd og enkeltprosjektet skal være i fremtiden.

Etter vedtakene på Landsmøtet i 2014 ble NTL
Ung opprettet våren 2015. Fra starten har leder
og nestleder i NTL vært frikjøpt på heltid, noe
som har bidratt til et betydelig aktivitetsnivå.
Flere besøk av arbeidsplasser og studiesteder,
flere kurs og konferanser for studenter og unge
medlemmer og en markant økt deltakelse i
LOs ungdomsarbeid regionalt, viser at en tydeligere satsing på ungdoms- og studentarbeid
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– EN FAGFORENING SOM
TENKER FAGFORENING
Forsker Johan Røed Steen og forsker Kristine Nergaard i Fafo har jobbet med å finne ut
hva NTLs tillitsvalgte egentlig mener om sin egen organisasjon.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

– Det var ingen skjeletter som ramlet ut av
skapet i vårt arbeid, beroliger Johan Røed
Steen, men kanskje desto mer det vanlige som
kjennetegner de fleste fagforeninger:
– Noen tillitsvalgte har for dårlig tid til å
gjøre jobben. Noen steder er det utfordring
med organisasjonsstrukturen, som at de er
for små avdelinger eller alt for spredt geografisk. I tillegg rapporteres det om for dårlig tid
til verving.
Dette siste fremhever de begge som urovekkende for NTL på sikt:
– NTLs makt innenfor tariffområdene er
avhengig av rekruttering, oppsummerer Nergaard.
FAGFORENING MED BREDDE
På spørsmål om hva som er NTLs viktigste
fortrinn i kampen om medlemmene, trekker
de frem tilstedeværelse, bredde i yrkesgruppene og god skolering av tillitsvalgte:
– NTL er en fagforening som tenker fagforening, sier Nergaard. Opplæring av tillitsvalgte,
god skolering og tillitsvalgte som er på, er blant
NTLs sterke sider, oppsummerer hun.
– Det er dette mange av de tillitsvalgte trekker frem som viktig i samtaler med oss, istemmer Steen. De ser det som et fortrinn at NTL
verver fra alle yrkesgrupper, organiserer bredt
og dermed står sterkt på arbeidsplassene.
– I tillegg har NTL en struktur som gjør at
man har tillitsvalgte tett på arbeidsgiver ute
på arbeidsplassene. Der har man også medbestemmelse og påvirkning.
STYRKER KAN BLI SVAKHETER
Men flere av disse styrkene kan også bli en
svakhet:
– Ulempen med å organisere bredt er jo at
man mangler identiteten til en profesjon. Og
det igjen gjør det vanskeligere å rekruttere
studenter, forklarer Steen.
– Ser du i rapporten, oppsummeres de
største utfordringene til NTL å få medlemmer
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til å påta seg verv og lite interesse fra medlemmer for fagforeningsarbeid, sier Nergaard.
Men legger til:
– Dette er jo ikke spesielt for NTL, dette
vil du finne i mange lignende organisasjoner.
Steen fremhever også at organisasjonsstrukturen er kompleks:
– Det har vært overraskende å se hvor
forskjellige formelt like organisasjonsledd er
i NTL. Mye av det vi diskuterer i rapporten er
dermed hvordan man kan få en såpass komplisert organisasjonsstruktur til å fungere.
Steen skisserer en vanlig situasjon:
– Siden NTL har organisert sitt nederste
organisasjonsledd etter etat eller sektor, kan
man få store geografiske områder knyttet til
små avdelinger med få tillitsvalgte. Dette
samtidig som man har store NTL-arbeidsplasser i samme by. Disse to NTL-arbeidsplassene ender likevel opp med å ha lite med hverandre å gjøre, og trekker dermed ikke veksler

på hverandres kompetanse.
– Dette høres lite optimalt ut, men de vi
snakker med i vårt forskningsarbeid gir likevel
ikke uttrykk for å styrke den geografiske tilhørigheten. Noen steder har de riktignok fylkesutvalg på tvers av arbeidsplassene, men
erfaringene her er blandet.
REKRUTTERING EN NØKKEL
Er det så noen klare anbefalinger for arbeidet
videre?
– Å opprettholde organisasjonsgraden vil
være viktig. Flere av de vi har snakket med
finner at vervearbeidet blir lavere prioritert enn
de ønsker, sier Steen og utdyper:
– NTL har over tid hatt et stabilt medlemstall, målt ved fullt betalende medlemmer. NTL
har likevel tapt andeler til forbund som kun
organiserer arbeidstakere med høyere utdanning. NTL sliter altså først og fremst med å
organisere arbeidstakere med lang utdanning.

ORGANISASJONSGJENNOMGANG
NTLs landsmøte i 2014 gjorde vedtak om en
gjennomgang av forbundets organisasjonsstruktur. Landsmøtet var opptatt av å bygge
en organisasjon med større kraft på alle
nivåer, for å ivareta medlemmenes
interesser enda bedre enn i dag.
Organisasjonsgjennomgangen skulle se på
følgende spørsmål:
1. Hvilke oppgaver skal løses på ulike nivåer
i organisasjonen?
2. Hvilke kompetanse- og kapasitetsbehov
har man på forbundskontoret, og hva er
kompetansebehovene i organisasjonsleddene i henhold til ansvarsområdene?
3. Vurdere om man skal ha faste stillinger til
å utrede faste oppgaver.
4. Bør grunnopplæringen for tillitsvalgte gjøres obligatorisk?

5. Utrede spørsmål knyttet til lokalt samarbeid mellom NTLs organisasjonsledd, LO
Stat og LOs distrikts- og lokalapparat.
6. Bør NTL organisere medlemmer i ledende
stillinger (med utgangspunkt i behovene
til så vel disse medlemmene som organisasjonen som helhet)?
Da NTLs eget organisasjonsutvalg for 2014–
2018 skulle gjøre sin jobb, måtte de hente
inn kunnskap. Fafo har i sin rapport
2017:27: Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL tatt for seg problemstillinger knyttet til spørsmål 1, 2 og 5.
Blant temaene som tas opp er tillitsvalgtes
arbeidsoppgaver og tidsbruk, arbeidsdeling
mellom organisasjonsleddene, lokalt samarbeid, vervearbeid, kurs og skolering, samt
ambisjoner og problemer for det lokale fagforeningsarbeidet.
REKRUTTERING VIKTIG: Flere av de i NTL vi har snakket med sier at vervearbeidet blir lavere prioritert enn de ønsker, sier forsker Johan Røed Steen i Fafo.
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Aldersfordeling yrkesaktive medlemmer NTL
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Et enstemmig landsmøte vedtok i 2014 å
opprette NTL Ung. Med det ble all virksomhet
rettet mot NTL-medlemmer under 35 samlet
under en paraply. Fire år senere mener
lederen av NTL Ung, Sahar Azari, at den
organisatoriske endringen
har gitt resultater.
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lingsprogram. Kongressen vedtok blant annet
å gå inn for at studiestøtten både skal økes
og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder.
I tillegg til at det offentlige skal ha en opptrappingsplan for utbygging av studentboliger.
Det lå ikke inne i det opprinnelige forslaget
fra sekretariatet, og må dermed ses på som
en seier.
– LO skal nå skal ha større fokus på forskning, utdanning og studentvelferd. Dette er
saker NTL Ung har kjempet for lenge. Vi ser
med glede på at også LO nå ser viktigheten av
å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning,
sier Sahar.

SNØBALLEFFEKT: Sahar Azari håper på snøballeffekt. At synlige unge tiltrekker flere unge som igjen bidrar til enda flere ungdommer inn i NTL.

~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)
~~ NINA HANSSEN (foto)

Men først et raskt tilbakeblikk. For vedtaket i
2014 skjedde ikke uten diskusjon. «Over 70
talere har vært på talerstolen i debatten, og
etableringen av NTL Ung har vært det temaet
som har engasjert flest,» meldte frifagbevegelse.no fra landsmøtet i 2014.
En egen organisasjonsrapport hadde konkludert med at forbundets største medlemspotensial lå hos unge arbeidstakere. Rapporten
foreslo å legge ned det daværende ungdoms-
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utvalget og studentfagutvalget og samle de to
virksomhetene under en ny, selvstendig og
demokratisk organisert organisasjon: NTL Ung.
En del var uenige i forslaget under landsmøtet, men under debatten fire år tilbake ble
det klart at motstanderne var i mindretall.
Motforslagene ble dermed trukket og veien lå
åpen for den første NTL Ung-konferansen i april
året etter.
Den årlige NTL Ung-konferansen er nå en
kombinasjon av konferanse og formelt årsmøte med valg av NTL Ungs styre. Sahar Azari
ble i 2015 NTL Ungs første leder. Etter det har

hun blitt gjenvalgt i tre perioder og er i tråd
med 2014-landsmøtets vedtak 100 prosent
frikjøpt.
FRA PAPIR TIL VIRKELIGHET
I 2015 skulle altså to tidligere utvalg med oppnevnte medlemmer fra det «voksne NTL» erstattes med en helt ny demokratisk organisasjon
valgt av unge under 35 år. Veien fra vedtak på
papir til at en helt ny organisasjon så dagens
lys var en omfattende prosess, oppsummerer
Azari.
– Alt fra kontormøbler til det nye styrets

arbeidsform og NTL Ungs sted i organisasjonen
skulle på plass, forteller hun.
Arbeidet med en politisk plattform for NTL
Ung hadde riktignok startet allerede etter landsmøtet i 2014. Og Azari presiserer at NTL Ung
er underlagt NTLs politiske handlingsplan:
– Til gjengjeld er NTL Ungs plattform mer
spisset på sine saker: Pensjon for unge, studentpolitikk, midlertidighet, og saker hvor vi
som er unge kan utfylle politikken, forklarer
Azari.
Og det har gitt politiske resultater. I 2017
fikk NTL Ung gjennomslag inn i LOs eget hand-

STUDIESTEDPROSJEKT
Parallelt med det politiske arbeidet som også
omfatter samarbeid med Norsk Folkehjelp om
opprettelsen av minoritetsnettverk og solidaritetsungdom, har NTL opprettet et eget studiestedprosjekt ved Oslo, Bergen og Trondheim.
NTL Ung-konferansen velger en frikjøpt studenttillitsvalgt på 30 prosent stilling i hver av studentbyene.
– Flere av våre konkurrenter har jobbet målrettet mot studenter i flere tiår, så vi kommer
sent, men godt, sier Sahar.
Den frikjøpte på disse studiestedene skal
blant annet bidra til at NTL er synlige og aktive,
verver studentmedlemmer og gjennomfører
lesesalaksjoner. I tillegg kommer faglige arrangementer og samarbeid med politiske partier
og studentorganisasjoner. Samarbeid med LOs
distriktssekretær og ungdomsutvalg er en
selvsagt ting. Den frikjøpte rapporterer igjen
til NTL Ungs styre før NTL Ung-konferansen.
FLERE UNGDOMMER, MEN …
Om de første fire årene med NTL Ung har hatt
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effekt på medlemstallet, er imidlertid ikke like
klart. Riktignok er over 45 prosent av NTLs
nyinnmeldte nå under 35 år. Det er en økning,
og statistikken viser at andelen unge medlemmer på vei inn i NTL stiger. Sånn sett har man
lykkes i strategien. Men likevel er medlemstallet for NTL ganske stabilt.
– Jeg tror NTL er mer levedyktig fremtiden
i dag enn for fire år siden, rett og slett fordi
NTL rekrutterer flere unge, sier Azari. NTL blir
mer lagt merke til på grunn av studentrekruttering, men også innad i LO.
Hun er imidlertid ikke enig i at NTL Ung
alene kan ta ansvar for at medlemstallet ikke
har gått mer opp:
– Spørsmålet om hvordan NTL skal bli flere
medlemmer, må stilles til alle i NTL, sier Azari
og lufter samtidig en bekymring: Mange tillitsvalgte oppgir at de ikke tid til å jobbe med
medlemspleie og rekruttering. I en tillitsvalgts
hektiske hverdag oppfattes dessverre ikke
rekruttering som en av må-tingene.
– En rekrutterende kultur er noe alle må
være opptatt av på alle nivåer i forbundet. Verving må skje overalt, også på arbeidsplassen.
NTL Ung kan ikke gjøre denne jobben alene.
SNØBALLEFFEKTEN
Nå skal NTL Ung levere en egen evaluering for
virksomheten sin på landsmøtet i 2018, med
forslag om hva man kan gjøre for å bli enda
bedre.
– Jeg håper vi kan komme dit at vi oppnår
snøballeffekten. Altså at synlige unge tiltrekker
flere unge som igjen bidrar til enda flere ungdommer inn i NTL. For det er fortsatt for høy
gjennomsnittsalder i de viktige møteforaene,
sier Sahar Azari.
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På LOs kongress i 2017 ble
Hans-Christian Gabrielsen valgt
som ny leder. Gabrielsen har
bakgrunn fra Fellesforbundet.
Opprinnelig var han prosessoperatør på Tofte Industrier. Det er
ikke akkurat NTL-mark. Vi spurte
ham likevel ut om noen klassiske NTL-saker:

KAP 7

ØVRIGE SAKER

– NTL ER ET TVERRSNITT AV LO
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)
~~ KYRRE LIEN (foto)

Under LO-kongressen i 2017 kom et nytt punkt
inn i LOs handlingsprogram. Punktet slår blant
annet fast at det nå er et mål for LO å styrke
sin posisjon og innflytelse innenfor yrkesaktive
med høy utdanning og at LO skal være den
foretrukne hovedorganisasjonen for disse
yrkesgruppene.
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La oss nå se litt på de siste årenes tariffoppgjør.
De har i stor grad handlet om å forsvare rettigheter. Lite nye rettigheter og krav blir fremmet. Hvorfor er det sånn?
– Høyre-FrP (Venstre)-regjeringen har dreiet
norsk arbeidslivspolitikk i en retning hvor etablerte ordninger utfordres og forringes. Økte
innslag av atypiske ansettelsesforhold, mer
liberale arbeidstidsbestemmelser og økt press
på sosiale velferdsordninger er med på rette
arbeidstakerorganisasjonene oppmerksomhet
mot allerede tariffregulerte rettigheter. En naturlig konsekvens av dette, er at tariffoppgjørene
også brukes til å konsolidere og forsvare slike
rettigheter.

TRULS GULOWSEN, GREENPEACE

FOTO: GREENPEACE

Men Janborg-utvalget, som ble nedsatt av LOs
faste utvalg for rekruttering av medlemmer med
høyere utdannelse, konkluderte før kongressen
med at det trengs et tydelig mandat fra årets
LO-kongress for å snu utviklingen. De sa at LO
i hele neste fireårsperiode bør kjøre en kam-

Hans-Christian Gabrielsen. Tenk gjennom følgende: Andelen høyt utdannede LO-medlemmer
er på ca 17,5 prosent, ca 120 000 (Fafo om
yrkesaktive medlemmer med utdanning i de
fire hovedorganisasjonene, inkluderer arbeidstakere med fagskole, kortere UoH-studier, bachelor og master, 2016.). Tallene viser at Unio
er på første plass med 228 000 medlemmer
med høyere utdanning (gitt en slik vid definisjon). Deretter følger LO med 141 000 medlemmer og Akademikerne med 129 000 medlemmer (Akademikerne organiserer kun med
mastergrad). LO organiserer dermed flere høyt
utdannede enn f.eks Akademikerne. «Menn i
kjeledress» er i mindretall blant LOs medlem-

mer. Hvorfor oppfattes da LO ofte som en organisasjon for «menn i kjeledress»?
– Historisk har nok mange et bilde av LO
som en organisasjon for de som kommer fra
industrien. Jeg er jo selv utdannet fagarbeider.
På årskonferansen til NHO var jeg inne på dette.
Fabrikken Tofte jeg jobbet på er nedlagt, men
i ruinene skal det bygges nye arbeidsplasser
på fremtidsrettet industri.
– Jeg er helt sikker på at dette mangfoldet
vil komme bedre frem i fremtiden. I dag er det
typiske LO-medlemmet like mye ansatt i offentlig sektor. NTL er et godt eksempel her. Dere
er på mange måter et tverrsnitt av LO, som
organiserer alt fra renholderen til fagarbeideren
til teknikeren og til professorene på et universitet. Slik sett er LO den eneste hovedorganisasjonen som organiserer fagarbeidere og
akademikere/kunnskapsarbeidere i samme
organisasjon.

«Jeg tror at det å
være feminist er blitt
mye mer stuerent
i dag enn før.»
LONE LUNEMANN
JØRGENSEN, NTL UNG

«Selskapene er globale
og flytter. Da må skattesystemet henge med, og vi
trenger en skattereform.»
SIGRID KLÆBOE JACOBSEN,
TAX JUSTICE NETWORK

FOTO: TJN NORGE

Hans-Christian Gabrielsen, hvordan skal LO nå
jobbe for å bli den foretrukne hovedorganisasjonen for de med høyere utdanning i kongressperioden?
– LO har som mål å bli den største arbeidstakerorganisasjonen innenfor alle bransjer og
yrkesgrupper. Arbeidstakere med høyere utdanning er en voksende gruppe i arbeidslivet, og
LO må derfor jobbe for å vinne de med utdanning fra universitetene og høgskolene. NTL står
her i spissen, og dere er ett av de forbundene
i LO som har flest medlemmer med høyere
utdanning. I LO skal det også være sånn at de
mest berørte forbundene legger de tyngste
føringene for LOs politikk. LO vil derfor lytte
nøye til hva landsmøtet i NTL vedtar, og med
deres lederrolle i staten så vil dere være avgjørende i arbeidet med å vinne utdanningsgruppene.

panje for å vinne kunnskapsarbeidere. Er du
enig i en slik vurdering?
– LOs kongress har vedtatt et tydelig mandat for å øke organisasjonsgraden. Dette er
også en av LOs hovedprioriteringer i kongressperioden. Med Julie Lødrup fra NTL i LOs
ledelse, er jeg helt sikker på at kongressens
mandat kommer til å bli fulgt opp i perioden
som kommer. Uten et velorganisert arbeidsliv
svekkes den norske modellen, og kampen for
å vinne kunnskapsarbeiderne står sentralt. LOs
utvalg for rekruttering av medlemmer med høyere utdanning har fått i oppgave å legge frem
et forslag til en kampanje for å vinne kunnskapsarbeiderne. Dette vil danne grunnlag for
en offensiv. For vi har som mål å styrke vår
egen kompetanse og i tett samarbeid med de
aktuelle forbundene utvikle en strategi for å
realisere denne ambisjonen. En kampanje er
bare ett av flere tiltak vi kommer til å sette i
gang.

«Det blir tydeligere og
tydeligere at både miljøog fagbevegelse har
felles interesser og at vi
ikke kommer til å få til
det ene uten det andre.»

STUERENT Å VÆRE FEMINIST
– Det er blitt stuerent
å være feminist, opp
summerer Lone.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

I 2017 studerer Lone Lunemann Jørgensen ved
Universitetet i Oslo hvor hun er studenttillitsvalgt
for NTL. På begynnelsen av 60-tallet kjemper
Marit Nybakk seg til å gå på gymnaset, på tross
av at hun er jente. De to forteller om forskjellige
verdener å vokse opp i for norske jenter på
1950-tallet og 2010-tallet.
– Jeg husker jeg 14 år gammel hadde på
meg en topp på skolen, forteller Lone. Den
gled litt ned og en lærer kom bort til meg og
sa at det var uanstendig. Da jeg kom hjem
fortalte jeg dette til moren min. Hun ringte
rektor og kjeftet på ham.
– At moren min reagerte på det og stod opp
mot det. Dette husker jeg veldig godt. For man
kan ikke adressere en kropp på den måten,
forklarer Lone.
– Selv vokste jeg opp i en pinsevennfamilie
i Nord-Odal på 50-tallet, forteller Marit. Hun
forteller om en verden hvor det er forbudt for
jenter å gå i bukser. Hvor den vanlige hårfrisyren på jenter er lange fletter. Det er forbudt å
sminke seg.
– For min del var ikke interessen for likestilling resultat av påvirkning fra miljøet, det var
snarere en reaksjon mot det hele, forklarer Marit.
INN I NTL
Lone finner veien inn i LO og NTL. Det samme
gjør Marit. Mens Lone først er lærling og ungdomstillitsvalgt i en tømrerbedrift, noe som
igjen skal gi plass som landsmøtedelegat på
Fellesforbundets landsmøte i 2011, jobber
Marit først på studentbyene, senere i det som
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den gang het Arbeidsformidlingen, i dag NAV.
– Det har vært naturlig for meg å fortsette
som tillitsvalgt og aktivist, forklarer Lone.
Med bakgrunn i AUF kjenner Marit seg
naturlig hjemme i fagbevegelsen. – Jeg ble
tillitsvalgt og leder av NTLs lokalavdeling, forteller hun.
I dag tar Lone en master i retorikk. Ved det
samme universitetet og i de samme lokalene
der Marit i 1972 tok engelsk, fransk og statsvitenskap. Begge er medlem i NTL.
UTDANNING OG LØNN
Begge har også høyere utdanning. I likhet med
kvinner flest, kan man føye til. For allerede i
2003 meldte SSB at flere kvinner enn menn
hadde universitets- eller høgskoleutdanning.
Den gang var det 24 prosent kvinner mot 23
prosent menn. Siden har det skutt fart: Nå er
60 prosent av studentene ved Universitetet i
Oslo kvinner.
I 2014 meldte Aftenposten at kvinnene var
i ferd med å ta over prestisjestudiene: Innen
jus og medisin glimrer guttene med sitt fravær.
– Vi savner gutta, oppsummerte en av jusstudentene Aftenposten snakket med.
– Det er tungt for meg som gutt å erkjenne,
men jentene har i mange tilfeller sterkere karakterbok, sa daværende universitetsrektor Ole
Petter Ottesersen.

Men fortsatt ender kvinner opp i lavlønns
yrker?
– Vi faller dessverre av lasset når vi skal ha
barn, sier Lone.
– Jeg tror det henger sammen med at
mange jenter tar utdanning i såkalt myke fag,
som ikke er like lette å omsette i høyere lønn,
sier Marit.
– Du kan snakke deg blå om kjønnskvotering. Men menn velger menn som ligner på
dem selv. Når kvinner velges vekk, er det også
en kvotering, sier Lone.
– Allikevel blir jeg jo glad for å se alle de
unge mennene som går rundt med barnevogn,
sier Marit.
Hun minner om at Norge på 50-tallet var et
av de minst likestilte samfunn i Europa, med
lavest sysselsetting blant kvinner. Kvinners
rolle i Norge var den gang forsørgerrollen. På
midten av 70-tallet gikk omkring 2 prosent av
norske barn i barnehage. I 2015 var andelen
økt til 96,6 prosent.
Norge har altså vært gjennom en likestillingsrevolusjon i løpet av Marits levetid, skjønt
det er langt igjen til mål.
– Dette mener jeg det virkelig var vi jentene
fra Arbeiderpartiet som kjempet frem, sier
Marit. Hun rykket opp som fast stortingsrepresentant etter at Gro ble statsminister 9. mai
1986. Jeg husker at vi i Stortinget jobbet oss

FLERE KVINNER ENN MENN TAR LANG UTDANNING 
~~

32,9 prosent av befolkningen har utdanning på universitets- eller høgskolenivå
viser statistikk fra SSB for juni 2017.

~~

Kvinner haler stadig inn på menn. Andelen kvinner som tar lavere grad er på noe
over 27 prosent, mens den for menn er
19 prosent.

Andelen som tar høyere grad er 10,2 prosent menn og kvinner 8,7 prosent.
~~

Men de siste årene har jentene halt inn
på gutta innen så godt som alle grader og
nivåer. Framskrivninger spår nå kvinnelig
dominans innen utdanning.

»

FEMINISTER: Marit Nybakk (70) og Lone Lunemann Jørgensen (29) er begge NTLere.
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SAMLES PÅ TVERS AV GENERASJONER: - Vi har
andre midler for å spre informasjon og holdninger.
Man samles mer på tvers av generasjoner, sier Marit
Nybakk og Lone Lunemann Jørgensen.

HEMSEDALSAKEN
Tre menn som var tiltalt for å ha gruppevoldtatt en ung jente i Hemsedal i 2014
ble til slutt frikjent i 2016. Hallingdal
tingrett mente det ikke var tvil om at
kvinnen ble dopet og voldtatt av tre
menn, men i Borgarting lagmannsrett
ble de tre til slutt frikjent.

tvers av både organisasjoner og generasjoner.
At det hele startet med den borgerlige regjeringens forsøk på innføring av reservasjonsretten i 2014.
– Det som skjedde etter dette var at kvinneorganisasjonene samlet seg på tvers. Det
har vært enormt fremmøte, vi har aldri hatt
demonstrasjonstog som har vært så lange.
Fra 2014 har det vært godt oppmøte, uansett
vær og kulde.
– For eksempel da Trump ble president ble
det mobilisert gigantiske kvinnemarsjer i USA,
minner Lone om. Og med det trekker hun mobiliseringen og feminismen ut over Norges grenser. For dette handler ikke bare om våre norske
og nære saker med legers reservasjonsrett og
sjokkerende rettsavgjørelser.
– Mange kjenner at det er prekært. De kjenner det på kroppen. Dette er blitt mer allment.
Hun begrunner det hele nettopp med at
kvinnerollen har fått mer plass:
– For eksempel med flere kvinnelige studenter. Det gjør at det blir flere erfaringer, og
at de blir allmenne. Dette er ikke lenger bare
kvinnesak, det er en sak for hele offentligheten.

To ganger var saken oppe i lagmannsretten. I siste rettsrunde mente fire av sju
dommere, de tre fagdommerne og en
lekdommer at kvinnen ble gjengvoldtatt.
Men en fellende dom krever tilslutning
fra fem av dommerne, og derfor måtte
de tre frifinnes.
Etter avgjørelsen samlet flere tusen
demonstranter seg foran Stortinget og
på ni andre steder i Norge med krav om
bedre rettssikkerhet for kvinner.

opp fra 4,5 måneder til 1,5 år permisjonstid i
forbindelse med fødsel.
Hun husker også Dagfinn Høybråten fra et
møte i utenrikskomiteen. De hadde besøk av
utenlandske politikere. Politikerne på besøk i
Norge ble forundret over all denne offentlige
tilretteleggingen for et likestilt samfunn. De
stilte spørsmål om menn i Norge virkelig tar
omsorgspermisjon?
– Yes, because we forces them to, svarte
KrF-politikeren ifølge Marit.
EN VEKKER
Alt ligger altså til rette, men tross alt dette er
det fortsatt store forskjeller mellom kjønnene.
Og de trer sånn altfor tydelig fram på kurvene
og i statistikkene når virkeligheten skal beskrives: Menn tjener mer enn kvinner. Nesten 2
av 3 ledere er menn. I kommunestyrene er 3
av 5 menn. I offentlig sektor er 70 prosent
kvinner. I privat sektor er 63 prosent menn.
Og kvinner dominerer skyhøyt i andelen sysselsatte innen helse, omsorg og undervisning.
Lenge så det ut som dette passerte med
et skuldertrekk. Brydde ikke kvinner seg lenger? Man var tross alt på rett vei, tenkte kanskje mange kvinner. I tiår etter tiår ble jo alt
lagt til rette for et stadig mer likestilt samfunn.
Men de siste årene har vi sett en økt
bevissthet blant kvinner om likestilling. Hva
skyldes dette?
– Hemsedal-saken var en knekk, sier Lone.
I mars 2014 ble tre menn siktet for voldtekt
av en 18 år gammel jente i Hemsedal. Etter
flere runder i rettsapparatet ble de tre mennene frikjent i august 2016. Et flertall på fem
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dommere stemte for at de tre var skyldige,
men de tre lekdommerne mente at bevisene
ikke holdt. Dermed gikk tre menn fri.
– Det året var det kjempemobilisering på
FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold
mot kvinner, sier Marit. Og det har holdt seg.
Den 25. november har blitt en viktig dag etter
dette. Marit forteller om enorme fremmøter de
siste årene når det mobiliseres.
– For hvordan skal en kvinne manøvrere
seg i rettssystemet når slikt kan skje? Kvinner

stilte spørsmål ved sin egen rettsikkerhet. Jeg
tror mange damer kjente på det, sier Lone.
Men spoler vi enda mer tilbake, minnes vi
også 8. mars 2014 med et fullstappet Youngstorg i kamp mot reservasjonsretten.
Under regjeringsforhandlingene høsten
2013 inngikk nemlig Høyre og FrP en spesialavtale med KrF om å gi fastleger mulighet til
å reservere seg mot å henvise til abort. Avtalen
skapte store protester den våren. Til slutt måtte
regjeringen skrinlegge forslaget som hadde

vært ute til høring.
– Mobiliseringen i 2014 mot reservasjonsretten må ha kommet som en gigantisk sjokk på
regjeringen, sier Marit. Det var den største mobiliseringen på mange tiår. Det var helt utrolig.
Plutselig måtte altså kvinnene kjempe. Ikke
for mer likestilling, men for å bevare opparbeidede rettigheter. Kvinner kunne ikke lenger
bare sitte passivt og regne med at nye rettigheter ble lagt til i porteføljen av tiltak for et
likestilt samfunn.

MER STUERENT Å VÆRE FEMINIST
– Jeg tror at det å være feminist er blitt mye
mer stuerent i dag enn før, oppsummerer Lone.
Nå er det en ny generasjon av unge kvinner
som merker forskjellene på kroppen. Og vi har
andre midler for å spre informasjon og holdninger. Rommet for å snakke om forskjellene
har dermed blitt større. Man samles mer på
tvers av generasjoner.
Marit forteller om mange av de samme
erfaringene: – At kvinner samles og vekkes på

REGJERINGEN MÅ PASSES PÅ
Når det gjelder fremtiden er de begge samstemte om at regjeringen må passes på, at vi
ikke må sette likestillingen i revers.
– Vi kommer til å få et press på økonomien.
Da er det viktig at vi ikke får forringet de rettighetene vi har, sier Marit. Hun minner om at
store deler av norsk økonomi vil bindes opp i
alderspensjon, eldreomsorg og helsetjenester.
Hun frykter at det igjen kan bli brukt som argument for kutt i likestillingsfremmende tiltak.
– Vi må passe på at den nåværende regjeringen ikke forringer de godene som vi har
oppnådd, sier Marit. Hun mener allerede å se
tegn til det, blant annet i kutt overfor krisesenteret og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
– Men jeg mener også at man må være
visjonær for fremtiden, sier Lone: – Som NTLer
ønsker jeg meg 100 prosent organisering. Det
er full pott der. Da må jeg ønske full pott også
for likestillingen: Det er 6-timersdag. Og at de
som vokser opp lærer seg respekt for hverandre og likhet.
– Jeg håper i alle fall at vi har fått et langt
mindre kjønnsdelt arbeidsmarked i fremtiden,
sier Marit.
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GRØNNERE
TILLITSVALGTE
– Skal det bli noe greie på klimasaken må fagbevegelsen
være en drivkraft, sier NTLs 1. nestleder Kjersti Barsok.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

I 2014 ble den første Broen til Framtiden-konferansen arrangert. Som arrangører sto en
allianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og forskere for å bygge klimaløsninger nedenfra. NTL har vært med å arrangere
konferansen fra start.Tre år senere kan Barsok
konstatere at engasjementet gir resultater.
Hun begrunner NTLs engasjement med at
fagbevegelsen er ute på arbeidsplassene:
– Vi har kunnskap, og vi kan bruke den til
å bedre miljøet.
Men først et historisk tilbakeblikk: NTLs
første skritt i retning mer miljøengasjement
kom på landsmøtet i 2010. Da vedtok NTL en
egen uttalelse om klima. Uttalelsen tok blant
annet til orde for at NTL skal arbeide for økte
bevilgninger til forskning, være pådriver for å
gjøre private og offentlige innkjøp mindre klimabelastende, i tillegg til å bevisstgjøre egne
medlemmer om bærekraftig forbruk.
På forrige landsmøte i 2014 gikk NTL videre. Dagens prinsipp- og handlingsprogram har
et eget kapittel om klima. Og det er utarbeidet
en egen klimaguide for NTL-tillitsvalgte.
Hensynet til miljøet vises i stadig mer av

FATTIGE RAMMES AV KLIMAENDRINGER: Klimasak er derfor solidaritet, mener 1. nestleder i NTL
Kjersti Barsok.

86

forbundets politikk. Et eksempel: Når NTL går
inn for arbeidstidsreduksjoner er det ikke lenger bare av hensyn til mer fritid for den enkelte. Det er fordi NTL mener at «deler av veksten
i verdiskaping skal tas ut i kortere arbeidstid
eller andre velferdsgoder framfor økt kjøpekraft,»
som det heter i handlingsprogrammet.
Som begrunnelse for arbeidstidsreduksjon
er det en ikke ubetydelig forskjell.
KLIMASAK ER SOLIDARITET
– Fagbevegelsen er en solidaritetsbevegelse,
poengterer Kjersti Barsok. Hun lister opp tre
punkter for å vise hvorfor klima er en stadig
viktigere sak, nettopp for fagbevegelsen:
~~

Det handler om solidaritet med land som
rammes hardere enn oss. Vi vet at
mange fattige land rammes hardere av
klimaendringer enn rike land.

~~

Miljøsak handler om solidaritet med de
som kommer etter oss. Vi bruker ressurser i dag som neste generasjon ikke vil
ha tilgang til. Dette er altså en solidaritet
mellom generasjonene.

~~

Grønn omstilling er også solidaritet mellom arbeidstakere. Grønn omstilling
handler om endring av en del bransjer
som er store i dag. Arbeidstakere som
berøres må sikres nye jobber og fortsatt
inntekt.
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»

– En tolk for miljøbevegelsen

Nettopp dette siste, jobber til de som blir berørt
av overgangen til grønn økonomi, mener Barsok
at NTL kan bidra mye inn i.
EN PÅDRIVER FOR NYE JOBBER
For på spørsmål om ikke det er litt enkelt i et
forbund som for det meste organiserer offentlig ansatte å ha sterke meninger om klima, har
Barsok et helt motsatt utgangspunkt:
– Staten har mulighet for langsiktige investeringer, sier Barsok, som mener at nettopp
her ligger kimen til store frukter blant private
aktører. Hun poengterer at grunnforskning
finansiert av staten kan gi store fremtidige
fortjenester i privat sektor, og nettopp her er
det også at de grønne skrittene bør tas.
– Dette må det være en bevissthet rundt.
Staten må ha vilje til å forske på nye næringer.
Det ligger nemlig politiske kriterier i næringspolitikken, den er ikke nøytral. Staten kan gjennom ulike fond og virkemidler vri disse i retning
grønnere næringer, noe som igjen gir flere
arbeidsplasser.
Akkurat her mener hun NTLs tillitsvalgte
kan være en viktig pådriver. Både med kunnskap, bevissthet og engasjement. Enten det
er på egen arbeidsplass eller innad i LO.
To konkrete eksempler Barsok lister opp er
for det første virksomheter som nå bygger føtter til oljeplattformer. En tilleggsnæring her
kunne vært å også produsere føtter for vindmøller til havs. Det kunne bokstavelig talt gitt
flere ben å stå på for disse arbeidsplassene.
Kunnskap som i dag brukes på å utvinne fossil energi ville da gradvis flyttes over til grønn
energi.
Et annet eksempel er dagens internett. En
gang het det Arpanet og ble bygget først og
fremst for universitets- og forskningsmiljøer
på 60- og 70-tallet. Grunnforskning ble her på
90-tallet kommersialisert til dagens internett.
Dette har igjen ført til store nyvinninger i privat
sektor.
– Innovasjonene skjer ikke nødvendigvis
på fem minutter. Det handler om langsiktige
investeringer. Her har staten en viktig rolle. Det
å ønske seg grønn omstilling betyr ikke nødvendigvis færre jobber, men en endret arbeidsdag. Mange vil gå på jobb og gjøre mye av det
samme som de gjør i dag, men de vil levere til
en grønnere næring.
BREIE ALLIANSER
Men breie allianser må til, og Barsok ser ingen
grunn til å tro at NTL kan fikse dette selv, som
hun sier.
– Vi opplever at dialogen om dette har blitt
mer åpen mot tradisjonelle industriforbund i
LO enn den har vært tidligere. Klima er et tema
som diskuteres mer, og NTL erkjenner jo at vi
ikke nødvendigvis har fasiten. Vi er avhengige
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– NTL har spilt en veldig viktig rolle som brobygger, bidragsyter og
som vår egen tolk inn i fagbevegelsen, sier leder for Greenpeace
Norge, Truls Gulowsen.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)
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– Det blir tydeligere og tydeligere at både
miljø- og fagbevegelse har felles interesser
og at vi ikke kommer til å få til det ene uten
det andre, forklarer Greenpeace-lederen
og legger til:
– Samarbeidet har bidratt til å bygge
ned barrierer som ikke trenger å være der.
«Broen til framtiden» og det øvrige samarbeidet i klimavalgalliansen beskriver han
som barn av hverandre og nyttige møteplasser for hele miljøbevegelsen. Gulowsen mener miljøbevegelsen og fagbevegelsen tidligere var plaget av å snakke forbi
hverandre:
– Jeg tror samarbeidet har ført til at
færre i fagbevegelsen tror vi i miljøbevegelsen ønsker å stenge oljekranene i morgen og kaste folk ut i unødvendig ledighet.
Det har vi selvsagt aldri ment, men det blir
lettere å få frem når vi i miljøbevegelsen
forstår konteksten bedre, sier han.
«Broen til framtiden» mener han i tillegg
har gitt miljøbevegelsen et innblikk i fagbevegelsens bredde.
– Fagbevegelsen er en viktig politisk
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kraft i Norge. Selv om fagbevegelsen er
flinke til å snakke med én stemme utad,
så er det indre spenninger, dynamikk og
utvikling også i fagbevegelsen. – Det har
vært veldig motiverende å på tett hold se
at det er mulig å flytte standpunkter over
tid.
Truls Gulowsen forteller at samarbeidet
med fagbevegelsen også har gitt erfaringer
tilbake som han ikke hadde før:
– Refleksen for folks frykt for å miste
jobben som følge av fornuftig miljøpolitikk
er blitt tydeligere for min del. Når jeg er
mer oppmerksom på de det gjelder, blir
det også lettere å ha fornuftige samtaler
med folk man er uenige med, sier han og
utyper:
– Jeg føler at dette har gjort meg mer
i stand til å ha mer konstruktive samtaler
med for eksempel oljearbeidere enn tidligere. Selv om vi er uenige om farten, så
finner vi ut at begge er enige om i hvilken
retning vi skal.
Hva tenker du om veien videre?
– Det er fortsatt en vei igjen å gå. Og
vi trenger fortsatt fagbevegelsen på laget.

ØNSKER BREIE ALLIANSER: Kjersti Barsok ønsker breie allianser i klimasaken velkomment. – NTL kan ikke fikse dette selv, sier hun.

av å finne gode løsninger sammen i LO for slik
å bli enige om veien videre.
– Men LO har på disse fire årene flyttet
seg i en langt grønnere retning, både med tanke
på statens rolle, verneperspektivet og behovet
for å omstille og tenke mer fornybararbeid. Jeg
opplever at NTLs standpunkter har vunnet
gehør og at vi blir lyttet til langt inn i hele LO.

miljø dermed er med i ett forum og kan lære
av hverandre.
– Vi har lært av dem, men vi har også bidratt
med kunnskap om hvordan fagbevegelsen
tenker og hva som er viktig for å sikre et omstillingsdyktig arbeidsliv. Denne erfaringsutvekslingen er svært viktig, og noe jeg mener må
videreføres.

BROEN TIL FRAMTIDEN
I 2014 løftet NTL altså miljøengasjementet sitt
enda mer gjennom å være medarrangør i
Broen til framtiden. Men har det hjulpet?
– Noe av det jeg mener har vært bra er den
uformelle kontakten som alliansen har gitt oss,
sier Barsok.
Hun poengterer at fagbevegelse, kirke og

MER KLIMA FOR PARTENE?
NTLs 1. nestleder utelukker heller ikke at klima
vil være noe som blir en mer integrert del av
samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, det såkalte partssamarbeidet.
Allerede i dag heter det i Hovedavtalen i
staten at «Hensynet til miljø og klima skal være
en del av partssamarbeid og medbestemmelse

og skal bidra til en bærekraftig utvikling.»
Mellom LO og NHO heter det at: «Det er
viktig å fremme forståelse for og innsikt i bedriftens økonomi og virksomhetens påvirkning på
det ytre miljø.»
– Det er klart mye kan gjøres på de enkelte
arbeidsplassene. Et eksempel er utformingen
av nytt regjeringskvartal. Her er miljøaspekt
noe man har brukt og tatt hensyn til. Et annet
eksempel er arbeidsplasser som på initiativ
fra en av partene velger å få status som miljøfyrtårn.
Åtte år etter NTLs første klimavedtak på
landsmøtet i 2010 kan nestleder Kjersti Barsok
konstatere at NTLs engasjement altså begynner å gi resultater i hverdagen.

EN VIKTIG POLITISK KRAFT: - Vi trenger fagbevegelsen på laget, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.
FOTO: WILL ROSE/GREENPEACE
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Saken er opprinnelig publisert
05.04.2016 på frifagbevegelse.no

SKATTEAVSLØRINGENE:
~~

Det som kalles «Panama Papers» er
tidenes største dokumentlekkasje. 376
journalister har det siste året gransket
11,5 millioner dokumenter som avdekker skatteparadisenes sentrale rolle i
den globale finansindustrien.

~~

Dokumentene er lekket fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack
Fonseca, som har spesialisert seg på
å opprette og administrere selskaper
i skatteparadiser.

~~

På kundelisten deres står blant annet
12 statsoverhoder/statsledere, over
100 andre politikere, 29 milliardærer
og mer enn 200 nordmenn.

~~

Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang
til dokumentene.

~~

Gjennom stiftelsen The International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) er materialet delt med
Aftenposten og over 100 andre medieorganisasjoner over hele verden.

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2016: Leder Ingrid Sølberg i NTL Skatt og 1. nestleder Stein Thorvaldsen hadde mye å snakke om da de samlet seg til representantskapsmøte.

NTL Skatt om Panama papers:

– SKATTEAVSLØRINGENE MÅ FÅ KONSEKVENSER
Ressursmangel hindrer
Skatteetaten i å ta alle som
jukser på skatten, forteller
tillitsvalgte i NTL Skatt.
~~ NINA HANSSEN (tekst og foto)

Rundt 70 engasjerte LO-medlemmer og tillitsvalgte var samlet da Ingrid Sølberg åpnet det
åttende representantskapsmøtet i NTL Skatt
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tirsdag. Forbundsstyremedlem Bjørn Halvorsen
i NTL satte deltakerne i god stemning med
både David Bowies «Five years» og arbeidersangen «Somlige går i trasiga skor».
PANAMA PAPERS BØR PÅVIRKE REGJERINGEN
Selv om det ikke sto på den formelle agendaen, hadde de fleste merket seg medienes
avsløringer – Panama papers – om skattejuks
og skatteparadis i helga.
Blant annet har Aftenposten avslørt at den
statseide storbanken DNB har lagt til rette for
at kunder kunne skjule pengene sine i skat-

teparadiset Seychellene og unngå skatt – dersom de ønsket dette.
Altså har dette skjedd i en periode mens
norske myndigheter sto på barrikadene for å
bekjempe lukkede skatteparadiser som la til
rette for til hvitvasking av penger og skatteunndragelser.
IKKE OVERRASKET
Ingrid Sølberg, leder av NTL Skatt, ble ikke
overrasket over avsløringene.
– Dette sier bare litt om alle de utfordringer
Skatteetaten har utenlands og innenlands. Det

er så mange muligheter til å jukse på skatten
og vi har ikke ressurser til å ta alle i dag. Det
går derimot feil vei. Solberg-regjeringen gir oss
rammekutt på rammekutt på rammekutt. Det
virker som regjeringen bare bryr seg om utgiftssiden og ikke inntektsiden. Kanskje denne
saken kan vekke noen, spør hun.
Sølberg har ikke hatt tid til å gå igjennom
alle avsløringene, da det «smalt» i mediene
mens de forberedte dagens møte. Nå håper
hun avsløringene får konsekvenser.
– Vi har allerede hatt mange møter med politikere og ledelsen i etaten og lagt frem vår bekym-

ring for kvaliteten, og at vi trenger mer ressurser.
Dette er selvfølgelig et problem for hele samfunnet og LO bør engasjere seg masse i dette. Avsløringen viser at skattejuks går utover inntektene
våre, som igjen finansierer velferden. Vi kan ikke
sitte å se på at statskassen forvitrer, sier hun.
VALG
Sølberg er glad for at kollegene nå har tre dager
å diskutere utfordringene på. Hun regner med
de vil komme ut med en uttalelse som tar opp
avsløringene. I morgen skal NTL Skatt ha et
temamøte som heter «Kampen mot svart øko-

nomi – kjemper vi en tapt kamp?».
– Jeg er godt fornøyd med at vi har valgt et
meget aktuelt tema selv om vi bestemte dette
for et halvt år siden, sier hun med glimt i øyet.
Selv håper hun også å bli gjenvalgt som
leder, da hun liker utfordringer. Selv kommer
hun fra Skatteetaten i Trondheim og er i dag
ukependler fra trønderhovedstaden.
– Man er kanskje ikke riktig sammenskrudd
når man har lyst til å fortsette som tillitsvalgt
i en så turbulent tid, men jeg føler jeg har god
tillit fra arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er
flott, sier hun.
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SKATTEREFORM: Sigrid Klæboe
Jacobsen i Tax Justice Network mener vi
må sikre oss riktig skatt fra de multinasjonale selskapene.

– DET HASTER MED EN
SKATTEREFORM FOR Å REDDE
VELFERDSSTATEN
Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network mener Norge må gjøre mer for å stoppe
skatteflukt til utlandet.
~~ NINA HANSSEN (tekst og foto)

– Behovet for en ny skattereform er presserende. Dagens skattesystem er bygd på et
fundament som er nær 100 år gammelt og da
selskapene drev på en helt annen måte enn i
dag, sa Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
i Tax Justice Network Norway, på Svart økonomi-konferansen arrangert av NTL og Fagforbundet.
Nettverket som Jacobsen leder er en del
av den internasjonale Global Alliance for Tax
Justice og målet for det norske nettverket er
å jobbe for global skatterettferd. Ifølge Jacobsen innebærer dette et demokratisk og åpent
skattesystem der innbyggerne har demokratisk
kontroll over skattelegging, og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.
– Det var også salg over landegrensene
tidligere, men det foregikk på en helt annen
måte, der et produskjonssted i et land solgte
varer til et annet land. Det vi har fått nå er en
oppblomstring av skatteparadis som ikke har
en reell funksjon i verdiskapingen, men er nyttig for å flytte profitt mellom selskaper eller
internt. Det viser seg å være ekstremt effektivt
å flytte overskuddet du tjener i andre land inn
i skatteparadis for så ikke å bli skattet, sa hun,
og la til at det finnes mange metoder å gjøre
dette på.
– Kreativiteten for å flytte penger er helt
enorm, sa hun.
SKATTESYSTEMET MÅ HENGE MED
På konferansen i dag oppfordret hun både
fagbevegelsen og politikerne til å gjøre endringer.
– Selskapene er globale og flytter. Da må
skattesystemet henge med, og vi trenger en
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skattereform. Den reformen må ta utgangspunkt i hvor selskapene er og hvor de tjener
penger som en stor enhet og ikke som enkeltselskap i land. Ta for eksempel Google Norway
og Facebook Norge. De er jo en del av et globalt
selskap, og da må vi skatte dem ut fra hele
overskuddet, og se hvor mye som er tjent i for
eksempel Norge. Så kan vi skattelegge ut fra
det, sier hun.
Klæboe Jacobsen mener EU er flinkere enn
Norge:
– EU ligger foran oss med å prøve å endre
skattereglene. At Norge ikke er i forkant, er
absurd. I dag ligger vi i etterkant, sa hun.
Hun mener Norge bør utbytte det at vi er
utenfor EU, og er et av verdens rikeste land, til
å gå foran på dette området.
– Potensialet for at vi skal lede an er enormt.
Norge må trykke på gassen, sa hun.
Hennes jobb som daglig leder er å hamre
på dørene til alle politiske partiene og si at
dette er viktig hvis vi skal beholde vår velferdsstat.
MENER SKATTENIVÅET IKKE ER DET VIKTIGSTE
– Vi har snakket med Finansdepartementet i
årevis og svaret er stort sett det samme: Vi
må bli konkurransedyktige, konkurrere på skattenivåer og for Guds skyld ikke innføre noen
norske særregler. Det har vært standardsvaret
i alle år. Men når vi ser på hva investorer ønsker
seg, så kommer jo skattenivået langt ned på
listen. De er mer opptatt av et godt styresett,
et utdannet arbeidskraft og en god infrastruktur. Så frykten til politikere er overdrevet, sier
hun.
– Fagbevegelsen kan spille en stor rolle for
å sette dette på den politiske dagsordenen.

En grunn til at vi har lav ulikhet i Norge er fagbevegelsen og at vi kan forhandle via trepartssamarbeidet. Jeg håper faglige tillitsvalgte spør
om hvordan de store selskapene tar ut store
deler av overskuddet til utlandet, spør hun.
Hun håper at folk i fagbevegelsen etter
denne konferansen tar dette opp i alle fora.
– Her har fagbevegelsen en nøkkel til å
synliggjøre hvordan dette systemet slår beina
under hele det velferdssystemet som Norge
og Norden er kjent for. Gjør vi ikke noe nå, så
kommer vi til å rase i utforbakke, advarte hun.
DE GRØNNE OG GOOGLESKATTEN
Jacobsen er glad for at det blir debatt hver
gang et politisk forslag om skatt blir lagt på
bordet. Hun ser nå fram til at representantforslaget til Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne skal diskuteres i Stortinget 7. februar.
– Miljøpartiet vil at Stortinget skal utrede
en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, som de har kalt en «Googleskatt». Dette er veldig bra, for det har vært
utredet altfor få skatteforslag. Det er ikke overraskende at dette kommer fra MDG, sier hun,
og legger til:
– I Frankrike har Eva Joly fra De grønne stått
i front for å få på plass lovverk etter avsløringene fra «Panama papers» og vært en ledestjerne i Europa. Jeg er glad for at miljøpartiene er offensive rundt dette. Så får vi håpe at
også de andre partiene kommer etter, sier hun.

Saken er opprinnelig publisert
31.01.2018 på frifagbevegelse.no

NETTVERK MOT SVART
ØKONOMI:
NTLs nettverk mot svart økonomi er satt ned av forbundsstyret. Nettverket skal arbeide langsiktig om felles utfordringer knyttet til økonomisk
kriminalitet, deriblant sosial
dumping, arbeidsmiljøkriminalitet, unndragelser og trygdesvindel. Nettverket har
også i oppgave å utarbeide
materiell og verktøy som kan
være til nytte for tillitsvalgte i
virksomhetene, NTL sentralt
og LO, samt beslutningstakere i staten. Nettverket arrangerer hvert år Svart økonomikonferansen.
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Julie Lødrup ble valgt inn i LOs ledelse i 2017:

VIL SETTE SAKENE PÅ
DAGSORDENEN

På LO-kongressen i 2017
ble Julie Lødrup klappet inn
som førstesekretær etter
Peggy Hessen Følsvik.
Samtidig takket hun av som
forbundssekretær i NTL.
~~ OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst og foto)

– Jeg er nok mer opptatt av å synliggjøre sakene, svarer Julie Lødrup, når vi spør om det
venter NTL en gylden æra med henne innvalgt
i LOs ledelse.
– Det viktigste er at sakene blir ivaretatt.
Det er når NTLs saker får gjennomslag at NTL
blir sterkere. Tenker jeg ikke slik, ender jeg i
verste fall opp med å gjøre en dårlig jobb. Jeg
er jo ikke bare NTLer i LOs ledelse.
BREDDEN ER STYRKEN
Og saker er det i alle fall nok av å gripe fatt i.
Her er bredden blant LOs medlemmer hva Julie
Lødrup ser på som en styrke når hun skal ta
tak i oppgavene.
– NTL er et godt alternativ siden de organiserer alle: renholdere, forsvaret, advokater,
politiet, lavlønnsyrker og høytlønnede. Det å
synliggjøre at en statsviter som jobber i et
departement har de samme grunnleggende

På LOs kongress i 2017 ble Julie Lødrup valgt inn
som LOs første sekretær. – Det er når NTLs saker får
gjennomslag at NTL blir sterkere, sier hun.
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interessene som arbeidstakere uten høyere
utdanning er NTLs styrke, forklarer Lødrup.
– Alle trenger lønnsutvikling. Alle trenger en
pensjon å leve av. Alle trenger en arbeidstid
som gir et liv ved siden av jobben. Og alle
trenger medbestemmelse på arbeidsplassen,
så man får kontroll og frihet over egen arbeidsdag. Og akkurat slik er det i LO også.
TENKER NTLsk I LO
Det ser dermed ut til å være denne NTLske
måten Lødrup lener seg på når hun går inn i
LOs ledelse. At det er et grunnleggende interessefellesskap på tvers av yrker og utdanning.
Det handler om alt fra rekruttering til kampen mot svart arbeid:
– Ta svart arbeid. Her ser vi verdien av at
LO er så bredt organisert. I LO organiserer vi
både bransjene som rammes av svart arbeid,
men vi organiserer også de som må gjøre en
innsats for å motvirke svart arbeid, som for
eksempel ansatte i skatt og politi som er organiserte i NTL. Det gjør at vi i LO ser alle sider
av virkeligheten. Vi organiserer alle yrker som
må jobbe mot dette. Når for eksempel Fellesforbundet og NTL jobber sammen under denne
LO-paraplyen, er det at vi finner mange av svarene på hva som bør gjøres.
Eller i arbeidet med rekruttering:
– Skal vi stryke organisasjonsgraden, må
vi gjøre det på flere steder samtidig, sier Lødrup
og bruker nok en gang NTLs metode, nemlig
at alle til syvende og sist deler det samme
interessefellesskapet:
– Flere med høyere utdanning som medlemmer i LO er selvsagt en viktig del av dette.
Høyere organisasjonsgrad i servicesektoren
er like viktig. Her har vi tradisjonelt vært for

dårlig organisert. Så er det også viktig at vi
rekrutterer godt i de bransjene som tradisjonelt
har hatt høy organisasjonsgrad og som fortsatt
har det, som i industrien. Dessverre brytes
mange av disse fellesskapene i dag opp på
grunn av bemanningsbransjen.
INTERESSEFELLESSKAPET STERKT
– Interessefellesskapet er sterkere enn man
tror, forklarer Lødrup.
– Noen prøver å skape en motsetning der
moderne arbeidstakere trenger helt andre ting
enn industriarbeiderne. Jeg tenker det er tvert
om. At såkalt moderne arbeidstakere har
større press på for eksempel fritiden. De trenger dermed mer enn noen gang det samme
som den tradisjonelle industriarbeideren: En
sterk arbeidsmiljølov og gode tillitsvalgte som
kan ivareta rettighetene.
HVORFOR LO?
Nettopp dette med fortiden bringer oss også
tilbake til NTL. For hvorfor valgte Julie Lødrup
egentlig et LO-forbund når hun skulle organisere seg?
– Det var aldri noen tvil. LO er det fellesskapet som både tilbyr det beste for sine medlemmer med gode tillitsvalgte, gode forhandlere, og et utrolig godt fellesskap å ha i ryggen
når man er arbeidstaker.
– Samtidig er LO den solidariske organisasjonen der alle er i samme båt og ikke skaper
ulike skiller mellom arbeidstakere, men kjemper for alle.
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