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LESEVEILEDNING TIL POLITISK BERETNING 
Denne beretningen supplerer forbundets årlige organisatoriske beretninger. Her 
forsøker vi å beskrive utviklingen på våre viktigste områder over tid. Hensikten 
er å gi tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte et lettlest tilbakeblikk over 
hovedoppgavene til forbundet og kjerneoppgavene vi har jobbet med. 

Hvert kapittel innledes med en faktatekst om hva forbundet har hatt av aktivite-
ter fra 2018 og frem til utgangen av 2021. Dette er kjernen i den politiske beret-
ningen. I tillegg har vi intervjuet tillitsvalgte og andre i tilknytning til temaet for 
hvert kapittel. Hensikten med intervjuene er å sveipe innom de fleste innsatsom-
råder 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.
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FORORD
Landsmøteperioden har i stor grad vært preget 
av konsekvensene av politikken i Solbergregje-
ringens regjeringsplattform. I januar 2018 ble 
Solbergs regjering utvidet fra å representere 
Høyre og Fremskrittspartiet, til også å repre-
sentere Venstre. Et år senere ble Solbergs 
regjering en flertallsregjering når også Kristelig 
Folkeparti gikk inn i regjering. I januar 2020 ble 
regjeringen igjen en mindretallsregjering når 
Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Stortings-
valget 2021 ga flertall for skifte av regjering og 
etter at Solbergs regjering søkte avskjed ble 
Jonas Gahr Støres regjering utnevnt. Regjerin-
gen utgikk fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 

På arbeidslivsområdet gjennomførte Sol-
bergregjeringen store endringer i sine to regje-
ringsperioder. Arbeidsmiljøloven fikk store 
svekkelser bl.a. ved å åpne for mer bruk av 
midlertidige ansettelser og i sin første periode 
ble også tjenestemannsloven erstattet av lov 
som statens ansatte. Noe som bl.a. medførte 
at de statsansatte nå har svakere stillingsvern 
enn ansatte i andre deler av norsk arbeidsliv. 
Både dette og tariffspørsmål kan dere lese 
mer om i kapittel 5 om lønns- og arbeidsvilkår. 
Gjennom hele landsmøteperioden har NTL job-
bet for å styrke vårt fellesskap og vi har aldri 
vært flere medlemmer enn det vi er nå. Vi har 
jobbet for å verve flere medlemmer, både på 
arbeidsplasser og studiesteder over hele lan-
det. Det har vært satset spesielt på å rekrut-
tere unge medlemmer og å synliggjøre LO som 
det beste alternativet for de med universitets- 
og høgskoleutdanning. Samtidig har vi styrket 
det regionale NTL-fellesskapet gjennom opp-
rettelsen av flere fylkesutvalg. I kapittelet vår 
organisasjon kan man lese om vårt rekrutte-
ringsarbeid både før og under pandemien. 

I flere av kapitlene i denne beretningen vil man 
lese om konsekvenser at Solbergregjeringens 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. 
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. Alle statlige virksomheter har 
fått flate, uprioriterte kutt i sine driftsbudsjet-
ter gjennom hele perioden. Kuttene har gått ut 
over tjenestene og virksomhetenes mulighet til 
å levere samfunnsoppdrag av høy kvalitet. 

Dette ble virkelig satt på spissen når korona-
pandemien traff landet i 2020. NTL jobbet 
også i tiden før pandemien brøt ut mye med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er 
tema som berører mange av våre medlemmer 
i deres arbeidssituasjon og alle oss som inn-
byggere. Arbeidslivet under koronapandemien 
og NTLs arbeid med beredskap kan dere lese 
om i egne kapitler i denne beretningen. 

NTL har i mange år vært del av alliansen Broen 
til framtiden og arbeidet for å bygge forståelse 
og kunnskap om grønn og rettferdig omstilling 
på tvers av fagforeninger og organisasjoner. I 
perioden har vi fortsatt dette arbeidet og også 
deltatt i et nytt prosjekt. Dette arbeidet omta-
les i kapittelet om miljø og klima. 

LO-leder Hans Christian Gabrielsen var en av 
de som fremmet dialog mellom folk med ulike 
interesser og synspunkter, for eksempel i 
spørsmål om miljø og industriutvikling. Han job-
bet aktivt for en ny politisk retning for landet. 
Hans Christian gikk bort brått 9. mars 2021 og 
fikk ikke oppleve det nye rødgrønne Stortings-
flertallet han hadde jobbet så hardt for. Hans 
Christians brå bortgang rystet hele arbeiderbe-
vegelsen og vi har valgt å ta med hans minne-
ord i denne beretningen. 

Regjeringsskiftet i 2021 medførte en ny poli-
tisk retning for landet. Støres regjering er tyde-
lig på behovet for å bekjempe ulikheten, mot-
virke sentralisering og privatisering, gjennom-
føre politikk for vanlige folk og ikke minst sikre 
gode, trygge arbeidsplasser over hele landet. 
Arbeidet med å styrke arbeidslivslovgivningen 
og gjennomføre en tillitsreform i offentlig sek-
tor kom i gang ganske umiddelbart etter regje-
ringsskiftet. Dette er et arbeid som er viktig 
både for våre medlemmer og for innbyggerne i 
landet. NTL deltar aktivt i arbeidet med tillits-
reformen både lokalt og sentralt og dere kan 
lese mer om det i kapittelet om tillitsreformen.
 

Kjersti Barsok,
forbundsleder

KAP 1

OMSTILLING

«Som følge av statens 
regionalisering har mange 
fått betraktlig lenger 
reise vei til jobben.»
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Offentlig sektor og arbeidslivet for øvrig er i 
stadig endring og videreutvikles best gjennom 
aktiv bruk av de ansattes faglighet og kunn-
skap. NTL jobber for en sterk offentlig sektor, 
for å sikre rettferdig omfordeling av verdiskap-
ningen og god og effektiv bruk av våre felles 
ressurser. Vi har over tid opplevd at våre ver-
dier og mål for utviklingen av det norske sam-
funnet er under press. Svekkede rammebetin-
gelser for offentlig sektor, både gjennom gene-
relle ostehøvel/Avbyråkratiserings – og effekti-
vitetskutt (ABE) for virksomhetene, og en opp-
splitting av oppgavene ved utskilling og privati-
sering, har negative konsekvenser
 
NTL har jobbet mot privatisering og konkurran-
seutsetting av offentlige oppgaver, med mål 
om å hindre tjenester som er skilt ut. Vi har 
hatt et økt privatiseringspress mot IKT-oppga-
vene, der private tilbydere ønsker å ta over 
utvikling og drift av systemer samt lagring av 
data. Dette er i strid med NTLs politikk om at 
offentlige IKT-tjenester må være underlagt 
demokratisk styring og kontroll. En vellykket 
digitalisering forutsetter at virksomhetene gis 
tilstrekkelige midler til utvikling og implemente-
ring, og at arbeidet forankres i medbestem-
melsesapparatet.
 
Det er viktig å sikre likeverdige, gode offentlige 
tjenester i hele landet. NTL har gått imot å 
flytte etablerte arbeidsplasser og virksomheter 
og mot den sterke sentraliseringen som særlig 
går fra små til store kommuner. Dersom 
arbeidsoppgaver flyttes, mener NTL at virksom-
hetene gis tilstrekkelige midler til omstilling. 
Sentralisering av oppgaver og beslutninger 

svekker medbestemmelsen. Både overgangen 
fra region- til divisjonsorganisering og økt myn-
dighet til direktoratene har ført til at de som 
berøres av omstillingen ikke får påvirket beslut-
ningene. NTL mener arbeidsgiver ikke skal 
kunne organisere seg bort fra medbestem-
melse.
 
NTL har vært en tydelig stemme mot markeds-
styring og kontrollregimer. Omfattende rappor-
teringskrav flytter fokus fra kvalitet og sam-
funnsoppdrag til kvantitet og produksjonsmål. 
Det svekker folkestyrte offentlige forvaltnings-
oppgaver, de ansattes medbestemmelse og 
innbyggernes mulighet til å fremme krav over-
for forvaltningen. NTL vil sammen med LO 
jobbe for å utvikle en tillitsmodell i statlig sek-
tor, som vektlegger faglighet, tillit og kvalitet i 
utførelsen av samfunnsoppdraget.
 
Økonomisk kriminalitet fører til urettmessig og 
uønsket fordeling av samfunnets ressurser og 
er grunnlag for sosial dumping, arbeidslivskri-
minalitet og annen alvorlig kriminalitet. Sosial 
dumping gir dårlige arbeidsvilkår for de som 
rammes direkte, og kan føre til svekkelse av 
rettigheter i hele arbeidslivet. Kampen mot 
økonomisk kriminalitet og sosial dumping må 
styrkes gjennom økte ressurser og bedre sam-
ordning mellom offentlig etater slik som tilsyn 
og kontrolletatene, skattemyndighet og politi.
 
NTL har deltatt i prosjekt om totalberedskap i 
regi av Tankesmien Agenda. Totalberedskap 
handler om mer enn sivilt-militært samarbeid 
– det handler om at samfunnet samlede bered-
skapsressurser, fra infrastruktur, helse, brann 

og- redning, politi og justis – og forvaltningen 
av alle disse, organiseres målrettet og koordi-
nert for å møte samfunnets helhetlige risiko-
bilde.
 
NTL har jobbet for en tillitsreform, et politisk 
alternativ hvor offentlig sektor styres av ledere 
med fagkunnskap om sine arbeidsområder, 
hvor fokuset er på kvalitet i løsningen av sam-
funnsoppdraget og tillit til de ansattes fagkom-
petanse. Partssamarbeidet både sentralt og 
på hver enkelt arbeidsplass må brukes aktivt 
for å styrke og videreutvikle offentlig sektor. 
Det kan du lese mer om i kapittelet om tillits-
reform. I dette kapittelet kan du lese om noen 
av de omstillingsprosessene våre medlemmer 
har vært gjennom i perioden og konsekven-
sene disse omstillingene har fått for våre med-
lemmer.
 

OMSTILLING



MEHL VARSLER 
RASK REVERSERING
Justisminister Emilie Enger Mehl vil ha 
den gamle domstolsstrukturen tilbake 
tidlig i stortingsperioden. Det sier hun 
til NTB den 06.12.21. 

Domstolsreformen trådte i kraft 1. mai 2021. 
Den medførte at 60 tingretter og 69 rettsste-
der ble redusert til 23 tingretter, men antallet 
rettssteder ble beholdt. Reformen skulle ikke 
medføre at arbeidsplasser ble lagt ned.

Mehl sier til NTB at hun frykter at de mindre 
rettsstedene vil kunne bli skadelidende under 
reformen, blant annet ved at antallet sorenskri-
vere, som er de administrative lederne for dom-
stolene, nå er redusert.

Å gjeninnføre strukturen fra før domstolsre-
formen ble gjennomført er en del av Hurdals-
plattformen til regjeringen. SV vil også ha en 
desentralisert domstolsstruktur, men vil vente 
og se hva regjeringen kommer med, opplyser 
Andreas Sjalg Unneland, partiets justispoli-
tiske talsperson, til NTB.

Samtidig har en rekke fagmiljøer uttalt seg 
negativt om en reversering, mens andre har 
påpekt at det ikke er usannsynlig at rettsste-
der vil bli lagt ned på sikt.

– Det er ikke sånn at de eneste man skal 
lytte til, er topplederne i justissektoren, sier 
justisministeren. Hun peker på at 15 av de 16 
medlemmene i Domstolkommisjonen, som 
skrev rapporten som dannet grunnlag for refor-
men, var fra større byer eller kommuner.

– Utgangspunktet er å gjeninnføre den 
gamle strukturen, med mindre det er enighet 
lokalt om at man synes dagens struktur er en 
god løsning, sier Mehl. Justisdepartementet 
jobber nå med å finne ut hvordan reverserings-
prosessen skal foregå, men det er foreløpig 
ikke avklart om det vil bli en høringsrunde.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) 

vil ha en rask reversering av domstolsreformen.

FO
TO

: R
AG

N
E B

. LYS
A
K

E
R

, S
E
N

TE
R

PA
R

TIE
T

8 9

Innfører domstolsreformen under pandemien:

ANSATTE I DOMSTOLENE FIKK FIRE 
MÅNEDER PÅ SEG FOR OMSTILLING: 
– NÅ ER VI SÅ SLITNE AT VI KNAPT 
HAR MER Å GI
NTL mener hastverket med å legge ned domstoler kan 
føre til massivt antall sykemeldinger blant allerede utslitte 
ansatte.

 ~ BJØRN ARNE JOHANSEN (tekst)

I desember vedtok Stortinget den nye dom-
stolsreformen. Antall tingretter skal kuttes fra 
60 til 23, mens de lokale rettsstedene behol-
des.

Hvert enkelt rettssted skal likestilles, ingen 
får status som hovedsete for domstolen i kret-
sen, mens domstolslederne selv bestemmer 
hvor de vil ha fast kontor. I tillegg reduseres 
antallet jordskifteretter fra 34 til 19.

Regjeringen har nå satt dato for domstols-
reformen som skal iverksettes fra 1. mai. I 
første omgang er det bare tingrettene som 
berøres av endringene.

– Vi styrker de lokale domstolene og behol-
der alle rettssteder. Endringene vil føre til færre 
ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver 
enkelt domstol, sier justis- og beredskapsmi-
nister Monica Mæland (H) i en pressemelding 
fra Justisdepartementet.

En utvidelse av rettskretsene vil ifølge 
Mæland gi større og mer fleksible organisasjo-
ner med sterkere fagmiljøer.

– Er begge partene i en rettssak enige om 
det, kan saken flyttes til et annet rettssted i 
kretsen med kortere saksbehandlingstid. 
Dette er gode nyheter for de små domstolene 
som har få saker og ikke får utnyttet kapasite-
ten sin, sier Mæland.

FÆRRE SORENSKRIVERE
Ettersom antallet rettskretser reduseres, vil 
også antall domstolslederstillinger reduseres. 
Man vil dermed ende opp med et overskudd av 
sorenskrivere. Noen vil altså miste lederstil-
lingen de har i dag.

– Det blir færre ledere, og mer dømmende 
kapasitet. Dette blir jo en jobb for Innstillings-
rådet. Vi kommer til lyse ut de stillingene som 
må lyses ut i henhold til regelverket. Det inne-
bærer at de stillingene der grunnpreget i stil-
lingen er i behold også etter endringen, ikke vil 

bli lyst ut, sier domstolsdirektør Sven Marius 
Urke til Rett24 da nettstedet omtalte den nye 
forskriften i januar.

På videre spørsmål om hvordan dette skal 
defineres, svarer han:

– Der sammenslåingen medfører at lederen 
fortsatt kjenner igjen stillingen sin, så har ved-
kommende rett og plikt til å fortsette i stillin-
gen. Men dette er ganske komplisert arbeids-
rett. Det har jo vært tilsvarende prosesser i 
politiet. Akkurat hvor mange som vil bli utlyst, 
er ikke helt klart ennå. Det skal være en hel-
hetsvurdering, sier Urke.

Som embetsmenn har domstolsledere og 
tingrettsdommere et helt særskilt stillingsvern. 
Dommere er i prinsippet uavsettelige, noe som 
kommer fram i både Grunnloven §22, og dom-
stolloven der det fastslås:

«Dommere kan ikke sies opp eller forflyttes 
mot sin vilje og kan bare avskjediges etter ret-
tergang og dom.»

HASTVERK MED REFORMEN
Men det er flere skjær i sjøen. Kristin Tollefsen, 
som er leder for NTL Domstolene, peker på at 
reformen skal iverksettes på kun fire måneder 
og mener hastverket er problematisk. For ikke 
bare skal situasjonen rundt domstolslederne 
løses, også datasystemene som er bygd opp 
på de forskjellige rettskretsene må være ope-
rative innen 1. mai.

– Vi aksepterer at dette nå skal skje, men 
at det skal skje med et sånt hastverk gjør at vi 
mener prosessen ikke foregår korrekt, sier 
hun.

– Hva frykter dere hastverket skal medføre?
– Vi redd for stillingene til våre medlemmer. 

Forutsetningen for den politiske avtalen er at 
ingen mister jobben. Vi skjønner ikke hvordan 
reformen skal gå i hop, med lønnskostnader, 
reiseutgifter og utgifter til datasystemer og 
oppbygging av felles arbeidsmåter og rutiner, 
forklarer Tollefsen.

Regjeringen på sin side lover tidenes bud-
sjett til domstolene og mener reformen er en 
av flere viktige satsinger på domstolene.

– Regjeringen sørger for at alle tingrettene 
skal digitaliseres i løpet av året og det største 
bemanningsløftet av domstolene i moderne 
tid. Sammen med endringene i rettskretsene 
sikrer dette kortere saksbehandlingstid for inn-
byggerne, sier justis- og beredskapsminister 
Monica Mæland.

Domstolene får 160 millioner kroner ekstra 
i 2021, hvorav 71 millioner kroner til helårsef-
fekt av de midlertidige stillingene som ble bevil-
get i forbindelse med økonomiske tiltak i møte 
med virusutbruddet, samt 42,6 millioner kro-
ner til Digitale domstoler II.

Det bevilges også 15 millioner kroner til 
dommerstillinger og 25 millioner kroner til lyd 
og bilde. Totalt 18 millioner kroner er bevilget 
til nye bygg i Oslo og Bergen.

KVALITET VS. EFFEKTIVITET
For de merkantile stillingene skjer det i prinsip-
pet ingen endringer ettersom alle beholder stil-
lingen på det arbeidsstedet de allerede har. 
Men at det likevel vil skje en nedbemanning på 
sikt, selv om stortingsflertallet ved behandlin-
gen av saken understreket at alle rettssteder 
skal bestå og være bemannet, er dette noe 
som bekymrer Tollefsen.

– Vi frykter jo at sakstildelingstankegangen 
medfører sniknedleggelse av de mindre retts-
stedene på sikt. Det har vi vært klare på under 
hele prosessen, og vi føler ikke forutsetnin-

gene for det har endret seg vesentlig, sier 
hun.

Kronisk dårlig økonomi hos domstolene 
gjør heller ikke bekymringene færre:

– Dessuten er domstolene lokalt skrapt 
ned til beinet økonomisk allerede. Vi er 
bekymret for arbeidsmiljø, utviklingen innen-
for embetet og hvilket fokus de ansatte får 
sammenlignet med tidligere. Før handlet det 
om å levere kvalitet, mens nå opplever vi at 
fokuset skifter til effektivitet. Da har kvalite-
ten lett for å synke, sier Tollefsen.

UTSLITTE ANSATTE
At reformen også presses gjennom midt i en 
pandemi mener Tollefsen blir en ekstra byrde 
for ansatte i rettsvesenet.

For der flere sentrale aktører har ropt var-
sku om et system som allerede er hardt 
presset på ressurser, må ansatte i dag gjøre 
en rekke ekstra arbeidsoppgaver som man 
tidligere ikke hadde.

– Man bruker mye tid på ting man ikke tok 
stilling til før, både i forhold til digitale løsnin-
ger og organisere smitteverntiltak og vas-
king. På de små og medium store rettsste-
dene lander dette på egne ansatte. Man har 
ikke engasjert eksterne for å gjøre ekstra-
oppgavene, forklarer Tollefsen.

Ett år inn i pandemien begynner de ekstra 
kreftene nå å ta slutt. At man også får en 
reform tredd overhodet kan føre til overbe-
lastning, frykter Kristin Tollefsen:

– Nå er vi så slitne, og vi frykter det kan 

resultere i massive sykemeldinger. Da er det 
ikke igjen noe engasjement, gnist eller glød 
til å dra et felles lass inn i ny struktur. Vi skal 
bli et større kollegialt fellesskap, men det er 
helt feil tidspunkt å gjøre dette på. Nå er vi 
så slitne at vi knapt har mer å gi.

MÆLAND HAR TILLIT TIL DOMSTOLADMI-
NISTRASJONEN
Justis- og beredskapsminister Monica 
Mæland har forståelse for at det har vært en 
krevende tid for domstol-Norge og vil 
berømme alle ansatte for den innsatsen de 
har lagt ned under pandemien.

– Omorganiseringer er alltid krevende, 
men dagens organisering med mange og 
små domstoler er sårbar. Reformen vil gi 
større og mer fleksible organisasjoner og 
bidra til å utjevne arbeidsbelastningen i dom-
stolene. Et viktig mål med reformen er nett-
opp å utnytte kapasiteten på en bedre måte, 
i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger. Et 
viktig poeng er også at samtlige rettssteder 
skal bestå og være bemannet, sier Mæland.

– Domstolene har under pandemien vist 
hvor omstillingsdyktige de er, og jeg har tillit 
til at Domstoladministrasjonen ivaretar alle 
ansatte på en god måte i omorganiserings-
prosessen, sier hun videre.

UTSLITTE: Nylig kom ordren om at den nye domstolsrefor-

men der to av tre tingretter forsvinner skal være iverksatt 

innen 1. mai. Kristin Tollefsen, førstekonsulent og leder 

av NTL Domstolene, er kritisk til at reformen skal gjen-

nomføres midt i en pandemi og frykter sykemeldinger fra 

allerede utslitte medarbeidere. FOTO: NYEBILDER.NO

Saken er opprinnelig publisert 
08.02.2021 på NTL-magasinet.no



 ~ KATHARINA DALE HÅKONSEN (tekst)

– Det er sikkert ikke så dumt å begynne å 
jobbe i staten, sier renholder og lokaltillitsvalgt 
Lise Paulsen (59).

ISS-logoen på fleecejakka hennes er liten, 
men godt synlig. Selv om arbeidsplassen er 

Trondenes fort, Forsvarets militærbase like 
utenfor Harstad, er Paulsens arbeidsgiver ser-
viceselskapet ISS. Sånn har det vært siden 
Stortinget bestemte at renholdet i Forsvaret 
skulle settes ut på anbud i 2016. 

Nå er det endring i luften for Paulsen og 

400 renholdere som vasker Forsvarets baser, 
fartøy og bygninger. I regjeringserklæringen 
står det at «regjeringa vil sørge for at renholdet 
i hele forsvarssektoren igjen blir organisert i 
Forsvarets egen regi».

Lise Paulsen og ISS-kollegene i Harstad er 
ikke negative til planene, men gleden står hel-
ler ikke i taket. De er spent på hva som vil skje. 
Holder politikerne løftene sine? Hvor lang tid vil 
det ta, og hvordan blir det å skifte arbeidsgi-
ver?

– Vi vet hva vi har i dag, men ikke hvordan 
det vil være å bli ansatt i staten igjen, sier 
Paulsen.

I februar har kollega Cecilie Myrland (40) 
jobbet ti år som renholder, stort sett i privat 
næringsliv. 

– Det er vill gjetting om vi får det bedre som 
forsvarsansatte. Vi har ingen garanti, sier Myr-
land.

– IKKE Å KNIPSE MED FINGRENE
Stina Baarne Hassel, leder i Norsk Tjeneste-
mannslag (NTL) Forsvar, er tilfreds med at set-
ningen om å ansette egne renholdere er med 
i erklæringen, men hun er usikker på hvordan 
løftet kan gjennomføres. 

– Vi krever virksomhetsoverdragelse sånn 

at folk ikke mister jobbene sine igjen og behol-
der rettighetene. Forsvaret trenger renholderne 
i ISS og Toma. De gjør en kjempeviktig jobb, 
sier Hassel.

Hun forventer at Forsvaret ansetter flere 
renholdere når privatiseringen opphører. 

– Det er for få renholdere i forsvarssektoren 
i dag. Vi må ha en gjennomgang av hvor mange 
årsverk som trengs for å opprettholde et godt 
renhold. Privatiseringen medførte at det ble for 
få folk til å vaske rent. 

En Fafo-rapport fra 2018 bekrefter Hassels 
påstander. Forskerne intervjuet en rekke ren-
holdere, hvor samtlige fortalte om en økning på 

mellom 35 og 100 prosent i arbeidsmengde. 
De fikk ikke mer tid til å vaske og heller ikke 
nytt og mer effektivt utstyr som gjorde jobben 
lettere.

Lederen i NTL Forsvar mener renholdet vil 
bli bedre som en del av den ordinære driften 
og at dette er best for renholderne. 

– Vi ønsker at de skal være en del av et fel-
lesskap. Det er vår oppgave å sørge for at de 
får gode arbeidsvilkår. Det tar vi på alvor.

Hassel vet ikke hvor raskt Forsvaret kan 
komme seg ut av renholdskontraktene. 

– Det er åpenbart at det ikke bare er å 
knipse med fingrene. 

Slutt på privatiseringen av renhold i Forsvaret:

400 RENHOLDERE KAN 
FÅ JOBB I STATEN

  I HARSTAD: Renholderne Cecilie Myrland (f.v.), 

Nina Karlsen og Lise Paulsen kan ikke ta imot besøk 

på arbeidsplassen sin og traff NTL-magasinet like i 

nærheten av Trondenes fort hvor kystjegerkomman-

doen har base. FOTO: KATHARINA DALE HÅKONSEN

RASJONELL: – Det er fornuftig at de som steller med 

rikets sikkerhet er offentlig ansatte, sier Lise Trine 

Wiig. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Med rødgrønt flertall på Stortinger blir det slutt på privati-
sering av renhold i Forsvaret. Renholderne kan bli ansatt i 
staten. Men hva synes egentlig de det gjelder, om å skifte 
arbeidsgiver – igjen?
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Da renholdet i Forsvaret ble satt ut på 
anbud i 2016, ble livet snudd på hodet for de 
ansatte. De som tapte aller mest, var personer 
som mistet retten til å gå av med Avtalefestet 
pensjon (AFP). Som statsansatte hadde ren-
holderne opptjening i den offentlige AFP-ordnin-
gen og kunne gå av med ved 62 år. ISS har 
også en slik ordning. For å benytte den, må en 
ha jobbet i bedriften i sju av de siste ni årene. 
Var du 55 år eller eldre da du ble virksomhets-

overdratt, mistet du AFP-opptjeningen. Mange 
av renholderne hadde høy alder og ville ikke 
rekke å tjene opp nye AFP-rettigheter. 61 tidli-
gere statsansatte gikk til sak mot ISS – helt til 
Høyesterett –, men tapte. 

En av dem som fulgte rettssakene og som 
jobber mye med pensjon, er spesialrådgiver 
Ragnar Bøe Elgsaas i LO. Ingen vil miste AFP-
rettighetene denne gangen, bekrefter pen-
sjonseksperten. 

– Sist gang tapte de mellom 55 til 62 år alt. 
De fikk verken privat eller offentlig AFP. Det 
skal ikke gjenta seg i denne omgang, sier Elg-
saas.

I staten kan du gå av med AFP selv om du 
starter i stilling rett før du fyller 62 år, uansett 
om du kommer fra en bedrift med eller uten 
privat ordningen. Statsansatte har også offent-
lig tjenestepensjon som sikrer dem pensjons-
utbetalinger hele livet. I privat sektor er det ofte 
innskuddspensjon, vanligvis med utbetalinger 
i ti år. 

Forbundssekretær Trine Wiig i Arbeids-
mandsforbundet, som fagorganiserer renhol-
dere i privat sektor, bekrefter LOs pensjonsek-
sperts påstander om at det er store ulikheter i 
pensjonsordninger. Selv om Wiig synes at det 
er leit å miste medlemmer – renholdere i sta-
ten er stort sett fagorganisert i NTL – tror hun 
at det er en fordel å være offentlig ansatt. 

– Renholdere orker ofte ikke å jobbe til de 
blir 67 og 70 år og taper pensjon ved å jobbe i 
det private. For dem er AFP og særalders-
grense ved 65 år viktig. På andre områder som 
lønn og arbeidstid er det mindre forskjeller, sier 
Wiig.

Ragnar Bøe Elgsaas. FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD
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17. SEPTEMBER 2015
Forsvarsdepartementet bekjentgjør at ren-
holdere 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.

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

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 frikjen-
ner ISS på dette punktet også. Det samme 
gjelder spørsmålet om særaldersgrenser. 
Her vil den ene dommerne gi renholderne 
medhold, mens de to andre mener rettig-
hetene ikke kan overføres til 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 arbeidsmeng-
den fordoblet. Og nå klager Forsvaret på dårlig renhold.

10. APRIL 2019
I Borgarting lagmannsrett starter ankesaken til de 61 renhol-
derne som kjemper for pensjonen sin etter at de ble overført fra 
Forsvarsbygg til ISS i 2016. Rettsforhandlingene dreier seg om 
tre spørsmål: Oppsigelsesfrist, særaldersgrense, offentlig AFP.

14. JUNI 2019
Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS, får 
beholde særalderspensjonen og oppsigelses-
fristen sin, men får ikke med seg AFP-opptje-
ninga, sier lagmansretten. Dommen blir anket 
av begge parter, på de punktene de taper.

9. JUNI 2020
Høyesterettssaken mellom 
rundt 60 renholdere og 
selskapet ISS starter Det 
er satt av 3 dager til saken.

26. JUNI 2020
Høyesteretts dom i renholds-
saken er klar: Renholderne 
som gikk fra Forsvarsbygg 
til ISS får ikke beholde sær-
alders pensjonen sin eller 
opptjening i offentlig AFP.

13. OKTOBER 2021
Den omstridte privatiseringa 
av renholdet i Forsvaret skal 
reverseres, fastslår regjerings-
erklæringen. Dermed kan 400 
renholdere igjen bli statsan-
satte.

9. AUGUST 2021
I løpet av de første 100 dagene 
etter at en eventuell ny regjering 
er på plass, skal prosessen 
med å ta renholdet tilbake til 
Forsvaret, lover alle de tre rød-
grønne partiene i valgkampen.

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

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

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

17. OKTOBER 2017
NTL anker saken mot staten.

15. JUNI 2015
Renholderne i Forsvaret markerer renholds-dagen 
med å demonstrere utenfor Forsvarsdepartementet 
mot privatisering av jobbene deres. Samtidig overle-
verer renholderne brev til Forsvarsdepartementet.

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 kan søke på ledige renholdsjobber i staten.

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

7. APRIL 2016
Forsvarsbygg sier opp 52 kvinnelige 
renholdere. Samme måned blir 210 
renholdere i Forsvarsbygg overført 
til ISS etter at ISS har vunnet anbu-
det på renhold av Forsvarets eien-
dommer. 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 kro-
ner med Forsvaret. 

15. NOVEMBER 2016
58 renholdere som ble overført fra For-
svarsbygg 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.

Siden 2014 har ren-
holderne fra Forsvars-
bygg kjempet sin sak 
i rettsvesenet. Her har 
vi laget en tidslinje 
basert på oppslag i 
NTL-magasinet.

9. SEPTEMBER 2014
NTL Forsvarets representantskapsmøte får 
et alvorlig bakteppe da det blir kjent at For-
svarsdepartementet vil fjerne Forsvarsbygg 
som leverandør av renholdstjenester.

FORSTÅELSESFULL: – Å bli omstilt kan opp-

leves som en belastning til den enkelte. Det 

skal vi respektere, sier Stina Baarne Hassel. 

FOTO: MARTIN GUTTORMSEN SLØRDAL

Saken er opprinnelig publisert 
13.10.2021 på NTL-magasinet.no



 ~ MERETE JANSEN (tekst)

Fra hun går ut døren hjemme til hun er fremme 
i leiligheten hun deler med en kollega i Stavan-
ger, tar det omtrent seks timer. Togreisen hjem 
igjen hver torsdag er ørlite raskere. 

Thomassen har regnet seg frem til at reiser, 
pendlerbolig og mat koster henne minst 8000 
kroner hver måned. Etter det første året i Sta-
vanger var det slutt på at arbeidsgiveren, Direk-
toratet for økonomistyring (DFØ), bidro til pot-
ten.

Når arbeidsplasser flyttes over store 
avstander, har de ansatte ofte ikke noe annet 
valg enn å bli med på lasset. Livet leves på to 
steder, med de kostnader det medfører, både 
økonomisk og personlig.

VAR REDD FOR Å STÅ UTEN JOBB
61-åringen stortrives i jobben. Kollegene er 
hyggelige, arbeidsoppgavene spennende og 
kompetansenivået beskriver hun som 
«enormt». Likevel skjønner hun ikke helt hvorfor 
hun for noen år siden valgte å hoppe på denne 
løsningen.

– Der og da var jeg nok veldig redd for å 
ende opp uten noen jobb. Nå i ettertid vet jeg 
at mange at kollegene mine fant seg nye stil-
linger, og at jeg trolig hadde funnet noe jeg 
også. 

Pendlere med hybelkjøkken kan få skatte-
smell: – Vi har ryddet opp i regelverket, sier Siv 
Jensen

Thomassen ble innkalt til en rekke inter-
vjuer, men var aldri den som til slutt sto igjen 

med en kontrakt. Hun ble engstelig for å opp-
leve det samme som i 2003, da hun ble 
gående arbeidsløs en god stund etter at telegi-
ganten Ericsson hadde lagt ned avdelingen sin 
i Grimstad. 

– Derfor bestemte jeg meg på et tidspunkt 
for at jeg ikke skulle sende noen flere søkna-
der. Der var slitsomt både for meg og familien 
å leve i uvisse.

– PENDLING ER MITT LODD I LIVET
De var bare fire av nesten 30 som bestemte 
seg for å følge med en av sjefene til Stavanger. 
Da Thomassen først hadde tatt avgjørelsen, 
gjorde hun det med en postitiv innstilling. 
Pendling var ikke akkurat noe nytt for henne. I 
over elleve år hadde hun reist tur retur Trom-
øya-Kristiansand hver dag. Det tok omtrent tre 
og en halv time.

– Det var nesten mer slitsomt enn å reise 
to ganger i uken. Det er visst mitt lodd i livet å 
pendle, ler Thomassen.

Hver søndag ettermiddag setter Gunvor Thomassen (61) 
seg på bussen fra Arendal til Stavanger. Hun så ikke noen 
annen utvei enn å følge med på lasset da jobben ble sen-
tralisert i desember 2015. 

STATEN FLYTTET  
JOBBENE TIL GUNVOR 
OG ARNA. NÅ HAR DE 
SEKS TIMER REISEVEI

Hadde forholdene ligget til rette for det i 
2015, hadde hun gjerne forlatt Agder en peri-
ode og flyttet til Stavanger med mannen. Men 
han har vært alvorlig syk og mye inn og ut av 
sykehus, så det har ikke vært noe alternativ.

– Ellers kunne man jo for så vidt sett på 
dette som en ny mulighet i livet.

VANSKELIG MED SOSIALT LIV
Med en mye syk mann der hjemme, har det 
ofte vært tungt å sette seg på bussen, vel 
vitende om at hun ikke er hjemme igjen før fire 
dager senere. I tillegg går ukependlingen hardt 

utover det sosiale livet.
– Når jeg først er hjemme, må jeg prioritere 

familien. Det blir lite tid til venner og bekjente. 
Å delta på regelmessig trening eller i klubber, 
er helt håpløst! 

I tillegg kommer utgiftssiden. Det koster 
henne minst 8000 kroner hver måned å jobbe 
så langt unna. De første 13 månedene fikk 
pendlerne et tilskudd på 5000 kroner til å 
dekke boutgifter. Det kan man klare seg med 
dersom man finner noen å dele en leilighet 
med. De fikk også dekket fire hjemreiser i året. 

Til høsten fyller hun 62 år. Da vil hun kunne 

gå av med AFP den dagen hun finner det for 
godt. Hun både gleder og gruer seg.

– Jeg gleder meg egentlig ikke til å slutte å 
jobbe. Men det skal bli godt å få tilbake et 
sosialt liv.

«Å delta på regelmessig trening eller i klub-
ber, er helt håpløst!»

LANG REISEVEI: Gunvor Thomassen (t.v) og Arna Borøy var tidligere kolleger i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Kristiansand. De siste årene har de ukependlet til Stavanger for å kunne beholde jobben etter at den ble flyttet 

vestover. FOTO: JAN INGE HAGA
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TILSKUDD TIL PENDLING 

Statens Personalhåndbok 2018 har 
disse reglene – og så er det opp til de 
lokale  partene å gjøre tilpasninger innen-
for  rammen:

I inntil to år dekkes:

 ~ Sannsynliggjorte utgifter til kost med 
inntil kr 195,- pr. dag.

 ~ Dokumenterte merutgifter til husleie 
med inntil kr 10 500,- pr. måned.

 ~ Medfører oppholdet særlige store 
 utgifter (hotellopphold o.l.), kan virk-
somheten dekke dokumenterte utgif-
ter til kost og overnatting.

 ~ Virksomheten dekker minimum en 
hjemreise hvert kvartal.

 ~ De første fire ukene er satsene noe 
høyere.

 ~ Ansatte kan etter avtale med arbeids-
giver få medregnet arbeid på reise 
mellom bopel og arbeidssted, som 
arbeidstid.

Saken er opprinnelig publisert 
09.05.2019 på NTL-magasinet.no



FORESLÅR AT STATSBYGG OVERTAR  EIENDOMMENE TIL UNIVERSITETENE
Forslaget møter massiv motstand

Staten ønsker å effektivisere driften av univer-
sitetene og bestilte en områdegjennomgang 
av alle byggene og eiendommene. Rapporten 
fra konsulentfirmaet Capgemini Invent konklu-
derte med at statlige universitetene ikke burde 
eie og drifte egen bygningsmasse. De foreslår 
at Statsbygg overtar ansvaret.

Forslaget har møtt massiv motstand fra 
fagforeninger, studenter og ledelsen ved de 
største universitetene i Norge. Torsdag 5. mars 
sa de hva de mente på en høring i Stortinget 
på et representantforslag fra Senterpartiet om 
at universitetene fortsatt skal eie og drifte 
egne eiendommer.

– Vi frykter dobbeltorganisering, mer byrå-
krati og økte kostnader, sier nestleder Ellen 
Dalen i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

NTL HÅPER FORSLAGET PARKERES FOR GODT
Dalen etterlyser tall på hvor mye staten vil 
tjene på forslaget.

– Det foreligger ingen beregninger som viser 
at det er mer lønnsomt at Statsbygg tar over. 
Rapporten inneholder heller ingen konkrete 
analyser av hvilke oppgaver det er hensikts-
messig å overføre til Statsbygg eller av de prak-
tiske konsekvensene, sier Dalen.

Hun frykter et dobbelt byråkrati ved at uni-
versitetene fortsatt må ha en egen stab som 
planlegger videreutvikling av campusområdet 
samtidig med at Statsbygg vil ha denne kom-
petansen.

– Dersom anbefalingen følges, vil det få 
store konsekvenser for universitetenes bruk, 
utvikling og kontroll med egen eiendom, sier 
hun.

Dalen understreker at virksomhetene må få 
mulighet til å bestemme hva de skal bruke res-
surser på i tråd med faglige behov.

– Forslaget vil svekke universitetene og høg-
skolenes selvstyre, autonomi og faglige frihet. 

Vi oppfordrer regjeringen til å parkere dette 
forslaget for godt.

RENHOLDERNE VED UIO ER BEKYMRET
Rapporten omtaler Universitetet i Bergen, Uni-
versitetet i Oslo (UiO), UiT Norges arktiske uni-
versitet, NTNU og NMBU som eier sine egne 
bygg. I tillegg eier Norges idrettshøgskole sine 
lokaler.

Leder Natalia Zubillaga for NTL UiO var til 
stede på høringen. Hun er redd husleia ved 
universitetene vil øke dersom Statsbygg over-
tar. Zubillaga har ingen tro på at universitetene 
får økte bevilgninger for å dekke merutgiftene.

– Outsourcing kan bli en konsekvens i det 
lange løp. Med et stramt budsjett kan universi-
tetene bli tvunget til å sette ut renhold på 
anbud, sier Zubillaga.

En tredjedel av renholdet ved UiO utføres av 
ansatte ved universitetet.

– Medlemmer som jobber med renhold, har 
uttrykket sin bekymring til dette forslaget, sier 
hun.

VIL KOSTE NMBU 107 MILLIONER ÅRLIG
Ellen Dalen forteller at hverdagen til ansatte 
ved NMBU er usikker.

– Særlig kritisk er det for NMBU som har en 

En konsulentrapport anbe-
faler at Statsbygg eier og 
drifter bygningsmassen og 
eiendommene til universite-
tene. NTL er imot: – Vi fryk-
ter mer byråkrati og økte 
kostnader, sier Ellen Dalen i 
NTL.

trussel hengende over seg om at midlene kan 
overføres til Statsbygg allerede i år. De må 
bruke tid på å forberede istedenfor å konsen-
trere seg om kjernevirksomheten, sier Dalen.

NMBU har regnet på hvor mye det vil koste 
om Statsbygg overtar ansvaret. Ifølge rektor 
Sjur Baardsen kommer prislappen på 107 mil-
lioner kroner i merutgifter årlig, som tilsvarer 
utgifter til 35 doktorgrader.

– Jeg forstår ikke hva vi har å tjene på å 
overføre eiendommene til Statsbygg. Vi ivare-
tar byggene og eiendommene på en effektiv og 
ubyråkratisk måte og til en edruelig pris. Det 
gjør at vi kan bruke mest mulig midler på fors-

kning og undervisning, vår kjernevirksomhet, 
sier Baardsen.

LO ER IMOT PRIVATISERING AV EIENDOMMENE
LO mener at forslaget om å overføre forvaltnin-
gen av bygningsmassen fra universitetene til 
Statsbygg er et angrep på autonomien til uni-
versitetene.

– Vi er glad for at saken har blitt tatt opp i 
Stortinget av både Arbeiderpartiet og av Sen-
terpartiet. LO mener at de selvforvaltende uni-
versitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne 
bygg og eiendommer, og LO stiller seg bak en 
bred allianse på universitetene som går imot 

forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget, 
sier Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

REGJERINGEN HAR IKKE KONKLUDERT
Tanken om å overføre eiendomsmassen til 
Statsbygg kommer fra en rapport fra Capge-
mini. Konsulentselskapet anbefaler å avvikle 
modellen der ulike statlige virksomheter forval-
ter egen eiendomsmasse, og overføre ansva-
ret for eiendomsforvaltningen til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at 
kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil 
sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent 
innen 2025 og med 12-18 prosent innen 
2030.

Da daværende statsråd Monica Mæland 
ble spurt om dette i Stortingets spørretime i 
fjor, uttalte hun blant annet:

– Når det gjelder konsulentens anbefaling 
om eiendomsforvaltningen ved universiteter og 
høgskoler, er dette forhold som regjeringen har 
til vurdering. Det er derfor viktig å understreke 
at regjeringen ikke har fattet noen endelige 
konklusjoner vedrørende framtidig eiendoms-
forvaltning av høgskoler og universiteter, sa 
Mæland (H).

FORVALTE SELV: – LO mener at de selvforvaltende 

universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg 

og eiendommer, sier Julie Lødrup. FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES

 PÅ HØRING I STORTINGET: Ellen Dalen (f.v.) og 

Natalia Zubillaga mener ikke det er en god ide at 

Statsbygg overtar eierskap og drift av bygningsmas-

sen til universitetene. FOTO: EIVIND OLAI KRISTIANSEN
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Saken er opprinnelig publisert 
05.03.2020 på NTL-magasinet.no
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NTL VEG VIL SAMLE KOMPETANSEN FOR SIKKERHETENS SKYLD

 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Regionsreformen, som trådte i kraft 1.1.2020, 
fikk store konsekvenser for ansatte i Statens 
Vegvesen, der Henny Kristin Asperanden 
Navarsete har vært tillitsvalgt siden 2018. I 
dag er hun frikjøpt 25 prosent av stillingen hun 
har innen beredskap i Drift og vedlikehold vest, 
med kontorsted i Leikanger. 

– Da Norge i 2020 gikk fra å ha 19 til 11 
fylker etter at Stortinget i 2017 vedtok region-
reformen, medførte det at administrasjonen av 
fylkesvegoppgaver ble overført fra Statens veg-
vesen til fylkeskommunene, forteller Navar-
sete. 

I praksis betød dette at 1850 årsverk i veg-
vesenet, som hadde gått med til å utføre opp-
gaver for fylkene, nå skulle overføres til de nye 
fylkeskommunene. Det betød jobbytte for 
mange av Navarsetes medlemmer, og for noen 
av dem: Overgang til ny fagforening.

– De ble tatt godt imot av Fagforbundet, sier 
Navarsete.

NTL har i dag 1120 medlemmer, der 750 er 
yrkesaktive. NTL er det største LO-forbundet i 
Statens Vegvesen.

Men, hva betød dette skiftet for fagmiljøene 
som helhet? For oversikten over Norges veier 
og for kunnskapen om sikkerhet? 

– Fagmiljøene ble mindre, og med det mer 
sårbare, etter Regionsreformen. Dette håper vi 
nå at den nye regjeringen vil gjøre noe med, 
sier Navarsete.

NYE RUNDER MED OMORGANISERING?
– I prosessen med flytting av ansatte fra oss 
til nye arbeidsplasser, var det viktigste for oss 
i NTL Veg å sikre alle våre medlemmer god 
informasjon om sine rettigheter og valgmulig-
heter. Vi klarte å få til en løsning hvor stillin-
gene i fylkene ble utlyst internt i vegvesenet, 
slik at de som ønsket det kunne søke på dem, 
og de som ønsket å bli igjen i vegvesenet 
valgte å ikke søke. Slik sikret vi oss mot alle 
former for tvang. sier Navarsete. 

Noen av medlemmene var redde for å bli 
overtallige dersom de ble igjen i Statens veg-
vesen, og mange var både frustrert og bekym-
ret i denne perioden. 

– Det er ikke enkelt når en opplever at ens 
jobb står på spill, sier hun.

Likevel vet hun i dag at det i det store og 
hele gikk greit for de fleste. Hun opplevde at 
arbeidsgiver var opptatt av å sikre de ansatte, 
og ble imponert over hvordan vegvesenet sam-
tidig leverte bra arbeid i en krevende fase. 

Likevel, må NTL-tillitsvalgte forberede seg 
på enda mer omorganisering, i og med at deler 
av Regionsreformen er i ferd med å reverseres, 
slik at man nå er på vei fra 11 fylker med regio-
nale vegvesen, opp til 15. 

– Dette kan få konsekvenser for noen av 
dem som byttet arbeidsplass og gikk over til 
Fylkeskommunen, og som nå kanskje må bytte 
arbeidsplass enda en gang, sier Navarsete.

Statens vegvesen er den største landba-
serte byggherren i Norge. Da Norge ble stengt 

på grunn av pandemien i mars 2020, og 
mange arbeidsplasser mistet oppdrag, skjedde 
det stikk motsatt for vegvesenet, som fikk 
ekstrabevilgninger fra staten.

– Slik kunne vi få ut prosjekter og holde 
lokale entreprenører i gang med arbeid, sier 
Navarsete.

NTL Veg opplevde som mange andre at 
ansatte ble sendt til hjemmekontor under pan-
demien. 

– Folk opplevde dette forskjellig. Noen trivdes, 
andre meldte etter hvert om at det ble ensomt. 
Det ble kjempeviktig å vise kollegial støtte, og å 
tilrettelegge for digitale møter, sier Navarsete.

NTL Veg hadde også medlemmer, for 
eksempel på trafikkstasjoner og i utekontrollen 
med mye publikumskontakt, som kjente på 
frykten for smitte, og som måtte ta smittevern 
på alvor.

REDD FOR OPPSPLITTING AV KOMPETANSE 
Statens vegvesen har sektoransvar innen sam-
ferdsel, noe som innebærer ansvar for utste-
delse av førerkort, dokumentasjon på alle kjø-
retøy, kontroll av førere og kjøretøy. Statens 
vegvesen har også ansvar for planlegging, 
prosjektering og utbygging av nye veger, samt 
drift og vedlikehold av eksisterende veger. De 

gir uttale til ulike planer og er skiltmyndighet. I 
tillegg har Statens vegvesen ansvar for alle 
utarbeidelse og ajourføring av alle vegnormaler 
og har Veitrafikksentralene som er den enhe-
ten som ivaretar trafikkstyring og trafikkinfor-
masjon både på europa- riks- og fylkesveiene. 

– Vi er utrolig mye. Vi er et fagorgan, myn-
dighetsorgan og byggherre, sier Navarsete, 
som nettopp er bekymret når fagmiljøene de 
siste årene har blitt splittet opp.

En av de store verkebyllene er Solberg-
regjeringens oppfinnelse, statsaksjeselskapet 
Nye Veier, som flere LO-forbund helt fra starten 
av var imot da det ble opprettet i 2015. 

I praksis betød dette nå at Norge fikk to 
statlige utbyggere av vei. I tillegg har fylkene 
fått administrasjonen over sine egne veier fra 
1. januar 2020. Dermed har man gått fra en 
samlet vegadministrasjon til hva Navarsete 
mener er en lite heldig tredeling og oppdeling.

De Facto skrev allerede i 2016 notatet «Nye 
Veier AS – privatisering på ville veier»:

«Nye Veier skal ha akkurat det samme 
ansvaret som Statens vegvesen har; utbyg-
ging, vedlikehold og drift av riksveier i Norge. 
Det blir to parallelle organisasjoner, men med 
forskjellig organisering. Mens Statens vegve-
sen er en statlig forvaltningsetat, er Nye Veier 
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«‘Prest i butikk’. ‘Født i butikk’. ‘Politi i butikk’. 
‘Politikk i butikk’. Med litt fantasi kan  
det meste tvinges inn i dette formatet.»
Kommentar side 3 ○ Michael Brøndbo

– Hvis politikerne ikke ønsker like tjenester over hele landet, må de si det rett ut, tornder 
fagforeningsleder Kjersti Barsok etter å ha lest Domstolkommisjonens masseslakt av 
landets tingretter. Side 8–9
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Kan bli Norges første nullutslippsgård

For aller første gang sikter et gårdsbruk i Norge på å fjerne alle klima gassutslipp. Mære 
landbruksskole skal nå prøve å bli en nullutslippsgård, både når det gjelder bygninger og 
fjøs, men også når det kommer til jord og planter. Side 4–5

LANDBRUK · 12–14
Dyrker grønn
saker uten jord
Urban Gartneren produserer 
salater og urter uten jord, 
uten plantevernmidler, be-
grenset med vann og med lys 
fra LED-lamper. 

PELSDYR · 10
133 har sagt  
sin mening 
Det har kommet inn 133 
høringssvar om kompensa-
sjonsordningen som Olaug 
Bollestad har lagt fram til 
pelsdyrbøndene.

ROVDYR · 15
Ber om felling  
av flere ulver
Norskog klager på fellings-
vedtaket til rovviltnemndene 
i Oslo, Akershus, Østfold og 
Hedmark, og vil at de skal 
åpne for å felle flere ulver i 
2020.

Den stille 
sentraliseringaFagforening hardt  

ut mot sentralisering

Henny Kristin Asperanden Navarsete, tillitsvalgt for NTL 
Veg, vil reversere oppsplittingen som har skjedd innen veg-
sektoren i Norge de siste årene. – Å samle fagmiljøene 
igjen handler ikke minst om tryggheten til alle som ferdes 
på norske veier, sier hun.

BILDETEKST: – Men med fragmentering av fagmiljøer, der konsulentbransjen samtidig har bygget seg opp, jobber vegvesenet med å holde fagmiljøet samlet for sikkerhetens og skattebetalernes skyld, sier tillitsvalgt i NTL Veg, Henny 

Kristin Asperanden Navarsete. FOTO: OLE PALMSTRØM
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AS et statseid aksjeselskap. Hvilke konsekven-
ser får dette? Mer dobbeltarbeid, mer byråkrati 
og lengre beslutningsveier.»

– Solberg-regjeringens overordnede mål var 
å minimere i offentlig sektor, men uten forstå-
else for samfunnsoppdraget som forventes og 
løses av offentlig sektor. Det blir som å ampu-
tere en fot, men likevel forvente å løpe like fort, 
sier Navarsete i dag.

Hun kaller opprettelsen av Nye Veier for poli-
tisk ansvarsfraskrivelse, der Nye Veier selv 
skulle prioritere veiutbygging, fremfor at politi-
kerne gjorde dette.

– Argumentet fra Ketil Solvik-Olsen, som var 
statsråd den gangen, var at dette skulle lage 
«sunn konkurranse» i det offentlige. Nye Veier 
skulle prioritere innenfor det som var «sam-
funnsøkonomisk lønnsomt». På seks år har 
imidlertid Nye Veier kun bygd 9.75 mil med vei, 
ifølge egen nettside, sier Navarsete.

Solberg-regjeringen skapte likevel et bilde 
av Nye Veier A/S som en stor suksess, sier 
hun.

Allerede i november 2021, sa Navarsete til 
frifagbevegelse.no:

«Før oppsplittinga av veivedlikeholdet, var 
«worst case» at kostnadene kunne stige med 
10 prosent, rundt 722 millioner 17-kroner. I 
statsbudsjettet for i år står det at prisene på 
driftskontraktene økte med mellom 40 og 70 
prosent.»

FARE FOR SIKKERHETEN
– Det er utfordrende for Statens Vegvesen å 
gjennomføre sitt mandat når oppgavene frag-
menteres, fordi vi skal ha totalansvaret, sier 
hun. 

Hun minner om at Norge har vært Europas 
beste land på trafikksikkerhet, for alle trafikan-
ter, nettopp fordi vi har hatt et helhetsbilde av 

kjøretøy, trafikk og vei. 
Heldigvis leser hun i Hurdalserklæringen at 

NTL har fått stort gehør for sine innspill på 
dette feltet. 

– Vi er utålmodige på skattebetalernes og 
de ansattes vegne. Uten tiltak for å samle 
kunnskapen taper vi på alle fronter, inkludert 
penger, mener hun.

Målet for NTL Veg fremover er å samle fag-
miljøet i enda større grad, og at Nye Veier 
implementeres som en del av utbyggingsdivi-
sjonen i Statens Vegvesen. 

– Vi er et altfor lite land til at mange frag-
menterte deler skal ha ansvar for det samme. 
Veiene våre trenger totalkompetanse, sier hun.

Hun forteller også at man må anerkjenne at 
en helhetlig samlet fagmiljø, der kompetanse 
på tvers kan møtes både i formelle møter, men 
også uformelt i lunsjen eller ved kaffemaski-
nen, resulterer i tryggere veier for alle på sikt. 
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Eidsberg-ordfører Erik 
Unaas (H), er skeptisk til 
domstolkommisjones for-
slag om kutt i tingretter. 
Han er redd for at en rekke 
høykompetanse-jobber for-
svinner med tingrettene. 

En av tingrettene som blir fore-
slått kuttet er Heggen og Frøland 
tingrett i Eidsberg kommune, 
som fra nyttår blir en del av Indre 
Østfold kommune. 

Eidsberg-ordfører Erik Unaas 
(H) reagerer kraftig på planene 
om kutt. 

– Det regjeringa sa for tre år 
sida, om at man måtte gå sammen 
med nabokommunen for å bli 
robuste nok, det har vi gjort. Li-
kevel opplever vi at tjenester som 
trafikkstasjoner og domstoler 
blir fjerna fra oss. Det slår beina 

under hele kommunereformen, 
sier han. 

Fra og med 1. januar 2020 går 
Eidsberg og fire andre kommu-
ner sammen til å bli Indre Øst-
fold kommune. Den blir med 
over 45.000 innbyggere landets 
23. største.

Ringvirkninger
Han er redd for at hvis tingretten 
forsvinner, vil også en rekke høy-
kompetanse-jobber forsvinne.

– Det gjelder arbeidsplasser 
både i selve tingretten, men også 
andre lokale juristmiljøer som er 
viktige kompetansearbeidsplass, 
sier Unaas.

Heggen og Frøland tingrett er 
førsteinstansdomstol for kommu-
nene Eidsberg, Askim, Spydeberg, 
Trøgstad, Marker, Rømskog, Ho-
bøl og Skiptvet. I dag har tingret-

Høyre-ordfører går imot forslag om færre tingretter 

Tirsdag la Domstolkommisjonen 
fram forslaget om å legge ned 
nær to tredeler av landets ting-
retter. Nå kommer de ansatte i 
domstolene på banen.

– Dette handler grunnleggen-
de om hva slags land vi skal ha. 
Skal folk jobbe, bli syke, friske, 
gå på skole og studere over hele 
landet, og ha samme tilgang til 
tjenester, eller skal de det ikke? 
Utviklingen i ressursfordeling og 
sentraliering er til hinder for at 
folk skal kunne bo over hele lan-
det. Hvis det er det politikerne 
vil, må de si det, sier forbundsle-
der Kjersti Barsok i Norsk tjenes-
temannslag (NTL) til Nationen.

De organiserer særlig saksbe-
handlere, men også mange andre 
ansatte i domstolene. 

Barsok mener de ansatte ikke 
har blitt hørt, før anbefalingene 
ble lagt fram.

– Vi har ikke blitt formelt in-
volvert eller informert om hva 
kommisjonen kom med før saken 
kom i avisene, sier hun.

Hun ser forslaget i sammen-
heng med mange andre sentrali-
seringstrender.

– Dette spiller inn i to trender 
Nationen har skrevet mye om. 
Det ene er sentralisering. Det an-
dre er ABE-reformen. Nå møter 
domstolene begge disse samti-
dig, sier hun.

Bekymret
ABE-reformen er regjeringens 
effektiviseringsreform i offent-
lig sektor, hvor etater blir pålagt 
årlige innsparingskrav. Nettopp 
disse innsparingskravene gjør at 
ressurssituasjonen i domstolene 
er krevende, men løsningen er 
ikke storstilte sammenslåinger, 
mener Barsok.

– De ansatte er bekymret for 
arbeidssituasjonen. Det har vært 
en presset arbeidssituasjon len-
ge, og vil pleier halvt på spøk å si 
at våre medlemmer gruer seg til 
den dagen politiet får stablet nok 
etterforskningskapasitet på bei-
na til å få saker igjennom, fordi 
hele straffesakskjeden er veldig 
presset.

En av argumentene som bru-
kes for å slå sammen tingretter 
er at kvaliteten bedres. Barsok er 
usikker på hvorfor man kommer 
fram til en konklusjon om at kva-
liteten ikke er god i dag.

– Jeg oppfatter ikke at det har 
vært massive klager på domsto-
lene. Det er veldig høy grad av 
tillit til domstolene, det står til og 
med i mandatet til kommisjonen. 
Vi har ingen indikasjoner på at 
kvaliteten i domstolene ikke er 
god.

Det er heller ikke noe som til-
sier at sammenslåinger vil føre 
til mer effektiv ressursbruk, og 
i mange tilfeller heller det mot-
satte, mener hun.

– De manglende ressursene 
i domstolene er en politisk vil-
let utvikling. Det er regjeringen 
som bevilger penger. Mye av ut-
giftene i domstolene er dessuten 
lønn. De store kostnadene er ikke 
knyttet til lokaler.

– Dere ser ikke behov for å slå 
sammen noen tingretter?

– Nå forventer vi at det skal 
en høringsprosess, og den skal 
være grundig. Vi lytter til våre 
medlemmer og er opptatt av en 
struktur som ivaretar hensynet 
til rettssikkerhet og nærhet.

Stort behov
Høyres justispolitiske talsper-
son Peter Frølich kommenterer 

NTLs utspill med å si at domsto-
lene har behov for ny organise-
ring.

– Alle som har jobbet med jus-
tispolitikk de siste årene har sett 
at det er behov for bedre organi-
sering. Køene er lange, samtidig 
som en del domstoler har for få 
saker. Samtidig skal det investe-
res milliarder i ny teknologi. Vi 
kan alltid gi mer penger, men det 
hjelper lite om strukturen er ut-
datert, sier han.

Han mener mange ansatte 
støtter sammenslåingene.

– Det store flertallet av dom-
merne ønsker endringer, sier 
han.

Kommisjonens rapport skal nå 
på høring fram til nyttår, før re-
gjeringen starter sin behandling. 
Trolig legger de fram sine forslag 
neste år.

– Lytter til kritikken
Frølich er forsiktig med å kom-
munisere hvor store endringer 
regjeringen og de borgerlige par-
tiene kommer til å legge opp til, 
når de legger fram sitt forslag.

– Jeg sier ikke at dette forslaget 
blir noen fasit. Vi lytter til kri-
tikken, samtidig som vi lytter til 
kommisjonen, Domstoladminis-
trasjonen, dommerne, Riksadvo-
katen, barneombudet og andre 
som ber om bedre løsninger enn i 
dag. Målet er å finne en balansert 
løsning som gir oss enda bedre 
domstoler, sier Frølich.

Han mener ekspertenes råd 
må lyttes til.

– Politikere må tåle å høre fag-
lige anbefalinger uten å gå av 
skaftet. Det er sikkert politisk 
opportunt å behandle domsto-
lene som en legevakt, en fødestue 
eller et lensmannskontor, men 
dette handler om mye mer enn 
at domstolene skal være et sys-
selsettingstiltak eller et lokalt 
servicesenter. De forvalter retts-
sikkerheten til alle borgerne, sier 
han.

Sivert Rossing
sivert.rossing@nationen.no

 ○ Domstoler

Vær ærlig

«Utviklingen i ressursfordeling og sentraliering er  
til hinder for at folk skal kunne bo over hele landet.  
Hvis det er det politikerne vil, må de si det.»
Kjersti Barsok, Norsk tjenestemannslag

Tordner: Hvis politikerne ikke ønsker like tjenester over hele landet, må de si det rett ut, tordner forbundsleder  
Kjersti Barsok i NTL etter å ha lest Domstolkommisjonens masseslakt av landets tingretter.  Foto: Sivert Rossing 

Den stille 
sentraliseringa

Hvis politikerne ikke ønsker like tjenes-
ter over hele landet, må de si det rett ut, 
tornder fagforeningsleder Kjersti Barsok 
etter å ha lest Domstolkommisjonens 
masseslakt av landets tingretter. 

Fagforening 
hardt ut mot 
sentralisering

NATIONEN ○ TORSDAG 3. OKTOBER 20198 ○ NYHETER

ten en sorenskriver, en tingretts-
dommer, tre dommerfulmektige 
og fem saksbehandlere.

– I vår tingrett har vi et titalls 
statlige arbeidsplasser. Det i seg 
selv er ikke så mange, men de ar-
beidsplassene har store ringvirk-
ninger for hele lokalsamfunnet, 
og det er god søkning når det er 
ledige stillinger, sier Unaas.

– I Mysen, byen i Eidsberg 
kommune hvor tingretten lig-
ger, er det daglig rettssaker eller 
rettsforhandlinger. Det betyr at 
det er en rekke vitner, familie-
medlemmer til vitner, eksterne 
dommere og advokater som kom-
mer til Mysen og benytter seg av 
kafeer og andre tilbud i sentrum, 
sier han.

Trafikkstasjoner 
Høyre-ordføreren sammenlig-

ner forslaget om å kutte i antall 
tingretter med forslaget om å 
kutte i antall trafikkstasjoner.

– I mine åtte år som ordfører 
har jeg flere ganger opplevd at 
trafikkstasjonen og tingretten 
har blitt utfordra. Selv om vi nå 
har gått sammen om å bli en stor 
kommune opplever vi de samme 
truslene, sier Unaas.

Han tror derimot at antal-

let tingretter som skal legges 
ned ikke blir like stort som 
det kommisjonen la fram tirs- 
dag,

– I lokalvalget for to og en halv 
uke siden fikk regjeringa en ty-
delig tilbakemelding fra innbyg-
gerne i Norge. Valgresultatet 
viste at det kanskje har vært for 
høyt tempo med å gjennomføre 
noen av reformene. Jeg tror 

derfor at regjeringa tenker seg 
om både en, og to ganger før de 
bestemmer seg for å legge ned 
et så høyt antall tingretter, sier 
Unaas.

Han ønsker også å påpeke at 
dette kun er et forslag, og ikke 
vedtatt politikk.

– Jeg som ordfører er klar på 
at dette er administrative for-
slag, ikke vedtatt politikk, men 
innbyggerne ser ikke alltid for-
skjell. I dag har jeg fått nærmere 
60 henvendelser fra innbyggere 
som sier «nå skal vi ta regjerin-
ga»; og da må jeg si at dette kun 
er et forslag fra domstolsadmi-
nistrasjonen. Vi som politikere 
må bli flinkere til å fortelle hva 
forskjellen, sier Unaas. 

Andrea Sofie Aasvang
andrea.aasvang@nationen.no

Høyre-ordfører går imot forslag om færre tingretter 

Kommunevalget

«Valgresultatet viste at det 
kanskje har vært for høyt 
tempo med å gjennom-
føre noen av reformene.»
Erik Unaas (H), Eidsberg-ordfører 

Venstre går 
imot forslaget
Venstre kan ikke støtte 
forslaget om å kutte  
antall tingretter fra 60  
til 22,  slik det ble lagt 
fram tirsdag, forteller 
stortingspolitiker Abid 
Raja. 

– Vi i Venstre kan ikke støtte 
rapporten slik den er nå. Vi vil 
ha levende distrikter, og ting-
rettene er en del av det siden 
de sikrer kompetansearbeids-
plasser i distriktene. 

Det sier stortingspolitiker 
for Venstre Abid Raja. Hele 
stortingsgruppa til partiet 
bestemt tirsdag at de ikke 
kan støtte forslaget til Dom-
stolskommisjonen. 

Kompetanse 
Raja, som tidligere har jobba 
som advokat, mener at det er 
knytta mange kompetanse-
jobber til tingretten. 

– Hvis tingretten forsvin-
ner, vil også advokatene for-
svinne. Vi ønsker å flytte 
statlige arbeidsplasser ut i dis-
triktene, ikke fra distriktene, 
sier han. 

Raja er også bekymra for at 
folks nærhetsfølelse til rett-
staten kan forsvinne i takt 
med tingrettene. 

– Vi kan ikke støtte dette 
forslaget fordi vi er bekymra 
for fraflytting og det kan 
også fjerne folks følelse om 
en nærhet til rettsstaten, sier 
han. 

– Mitt klare råd til regje-
ringa er den må jobbe mer 
med dette forslaget. For sin 
egen del kan de sende dette ut 
på høring, men slik det står nå 
kan ikke vi i Venstre støtte det, 
fortsetter Raja. 

– Nærhetsprinsippet
Raja forteller at han har pra-
ta med folkevalgte Venstre- 
politikere i hele landet, som 
har rådet partiet til å ikke 
støtte forslaget til Dom-
stolskommisjonen. Han 
opplyser også om at hele Ven-
stres gruppe på Stortinget er 
samstemte. 

– Skal regjeringa komme 
tilbake til Stortinget med et 
forslag, må det også ligge inne 
hvordan de skal få ned be-
handlingstida i domstolene og 
opprettholde nærhetsprinsip-
pet, sier han. 

Andrea Sofie Aasvang
andrea.aasvang@nationen.no

Støtter ikke: Venstre og 
ABid Raja vil ikke støtte dom-
stolkommisjonens forslag 
slik det ble lagt fram tirsdag. 
 Foto: NTB scanpix

 ○ Domstoler

Tordner: Hvis politikerne ikke ønsker like tjenester over hele landet, må de si det rett ut, tordner forbundsleder  
Kjersti Barsok i NTL etter å ha lest Domstolkommisjonens masseslakt av landets tingretter.  Foto: Sivert Rossing 

Fakta

Forslagene fra kommisjonen
Domstolkommisjonen foreslår å redusere antall tingretter fra 60 til 22 ved å gjennomføre 
disse sammenslåingene. Enkelte steder foreslås det at den nye tingretten beholder en un-
deravdeling, og antall rettssteder reduseres dermed til 27.

 ○ Ytre Finnmark tingrett
 ○ Sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, 

Hammerfest tingrett og Alta tingrett. Lokali-
sering: Alta (hovedsted) og Vadsø.

 ○ Indre Finnmark tingrett
 ○ Videreføring av dagens Indre Finnmark ting-

rett, men Sør-Varanger kommune, som i dag 
tilhører Øst-Finnmark tingrett, foreslås inn-
lemmet i rettskretsen. Lokalisering: Tana

 ○ Troms tingrett
 ○ Sammenslåing av Nord-Troms tingrett og 

Senja tingrett. Lokalisering: Tromsø
 ○ Midtre Hålogaland tingrett
 ○ Sammenslåing av Trondenes tingrett, Ofo-

ten tingrett og Vesterålen tingrett. Lokalise-
ring: Harstad

 ○ Salten tingrett
 ○ Sammenslåing av Salten tingrett og Lofo-

ten tingrett. Lokalisering: Bodø (hovedsted), 
Svolvær.

 ○ Helgeland tingrett
 ○ Sammenslåing av Rana tingrett, Alstahaug 

tingrett og Brønnøy tingrett. Lokalisering: Mo 
i Rana.

 ○ Trøndelag tingrett
 ○ Sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett, 

Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Nam-
dal tingrett. Lokalisering: Trondheim (hoved-
sted) og Steinkjer.

 ○ Møre og Romsdal tingrett
 ○ Sammenslåing av Nordmøre tingrett, 

Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre 
Sunnmøre tingrett. Lokalisering: Ålesund (ho-
vedsted) og Kristiansund.

 ○ Sogn og Fjordane tingrett
 ○ Videreføring av dagens ordning, men Gu-

len kommune foreslås overført fra tidligere 
Bergen tingrett til Sogn og Fjordane tingrett. 
Lokalisering: Førde.

 ○ Hordaland tingrett
 ○ Sammenslåing av Haugaland tingrett, 

Sunnhordland tingrett og deler av Hardanger 
tingrett. Lokalisering: Haugesund.

 ○ Rogaland tingrett
 ○ Sammenslåing av Stavanger tingrett, Jæren 

tingrett og Dalane tingrett. Lokalisering: Sta-
vanger.

 ○ Agder tingrett:
 ○ Sammenslåing av Lister tingrett, Kristian-

sand tingrett og Aust-Agder tingrett. Lokalise-
ring: Kristiansand (hovedsted) og Arendal.

 ○ Telemark tingrett
 ○ Sammenslåing av Vest-Telemark tingrett, 

Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark 
tingrett. Lokalisering: Skien.

 ○ Vestfold tingrett
 ○ Videreføring av dagens ordning, som ble 

etablert ved årsskiftet. Den består av de tidli-
gere tingrettene i Larvik, Horten, Sandefjord 
og Tønsberg. Lokalisering: Inntil videre fort-
setter domstolen med fire bemannede retts-
steder, men målet på sikt er at domstolen skal 
samlokaliseres i ett tinghus, men det er ikke 
bestemt hvor.

 ○ Buskerud tingrett
 ○ Sammenslåing av Drammen tingrett, 

Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal ting-
rett og Valdres tingrett. Lokalisering: Dram-
men (hovedsted) og Nesbyen.

 ○ Innlandet tingrett
 ○ Sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal ting-

rett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Øst-
erdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik 
tingrett og Hedmarken tingrett. Lokalisering: 
Hamar (hovedsted), Gjøvik og Tynset.

 ○ Romerike tingrett
 ○ Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett, 

Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett. 
Lokalisering: Ingen forslag, ettersom en sam-
menslåing Øvre og Nedre Romerike tingrett 
for tiden er på høring.

 ○ Follo tingrett
 ○ Sammenslåing av Follo tingrett og Heggen 

og Frøland tingrett. Lokalisering: Ski
 ○ Østfold tingrett
 ○ Sammenslåing av Moss tingrett, Sarpsborg 

tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad ting-
rett. Lokalisering: Ingen forslag, siden en et 
forslag om sammenslåing av de fire domstole-
ne for tiden er ute på høring og at spørsmålet 
om et felles tinghus behandles som en egen 
prosess på et senere tidspunkt.

 ○ Oslo tingrett
 ○ Sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo by-

fogdembete. Lokalisering: Oslo
 ○ Ringerike, Asker og Bærum
 ○ Sammenslåing av Ringerike tingrett og 

Asker og Bærum tingrett. Lunner kommune, 
som i dag tilhører Gjøvik tingrett, foreslås 
overført til den nye tingretten. Lokalisering: 
Sandvika.

KILDE: NTB
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Også vi tillitsvalgte hadde trengt noen å 
snakke med, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL 
Luftfarten. 

Synnøve Bakken har vært frikjøpt tillitsvalgt 
for landsforeningen NTL Studentsamskipna-
dene siden 2012, og er ansatt i Studentsam-

skipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Da 
nedstengningene kom, stengte også mye av 
det som har med studenters velferd å gjøre i 
studiehverdagen: Kantiner, treningssentre, bar-
nehager og helserelaterte tjenester. Men, da 
studentene ble sendt i isolasjon på hybler eller 
hjemme hos foreldrene sine i mars 2020, ble 
også mange av Bakkens NTL-medlemmer i de 

14 Studentsamskipnadene uten arbeidsopp-
gaver. Heldigvis ble barnehagene og de helse-
relaterte tjenestene åpnet igjen, men i en 
annen form, og mye foregikk digitalt. Hele 
1200 ansatte ble permittert.

– Før pandemien var vi inne i en positiv 
trend. Vi vervet bra, og kampen sto stort sett 
om lønn. Området er generelt lavtlønnet, så 
dette er det viktigste for oss, sier Bakken.

En gjennomsnittslønn blant NTLs medlem-
mer er på rundt 450 000 kroner i Studentsam-
skipnaden, men de som har rapportert inn den 
laveste lønnen, ligger på 347.000 med 8 års 
ansiennitet.

Noen NTL-tillitsvalgte kjente koronapandemien hardere enn 
andre. Studentsamskipnadene, luftfarten og kultursektoren 
var blant de som ble hardest rammet av nedstenginger. 

Bakken sier at «de lærde strides om» hvor-
for sektoren er så lavt lønnet, men mener at 
det generelt handler om et etterslep helt fra 
2007, og om sentrale forhandlinger som har 
vært krevende. 

– Vi har fått mindre år for år. Det ansvaret 
ligger både hos oss, og hos arbeidsgiver, sier 
Bakken.

– Prosentvis økning av små beløp, gir som 
kjent små resultater.

Sånn sett har det vært utfordrende å se at 
direktørene i Studentsamskipnadene, mottar 
millionlønninger, sier Bakken:

– Også under pandemien var dette med på 

å øke lønnsforskjellene med prosentvise til-
legg, mens våre medlemmer sliter med å få 
endene til å møtes.

RINGTE OG GRÅT
– Det var krise da det stengte ned. Folk ringte 
meg og gråt. De visste ikke hva som skjedde, 
men ble fort klar over at de ikke ville ikke få 
dagpenger på veldig lang tid, fordi NAV var 
under stort press og hadde lang behandlings-
tid. For mange av mine medlemmer tok det 
bare to dager etter nedstengingen i mars, før 
de fikk beskjed om at de var permittert på ube-
stemt tid, husker Bakken.

Særlig var medlemmer i kantine og serve-
ring utsatt. De fleste er fast ansatte, men 
mange har ikke full stilling, i og med at de job-
ber etter modellen «forkortet år», da de fleste 
serveringsstedene stenger jul og sommer når 
studentene reiser hjem.

– Mange har derfor en ufrivillig lang ferie, 
samt dårlig lønn, og lave lønninger, som igjen gir 
enda lave utbetaling av dagpenger, sier Bakken. 

Å vente i opptil tre måneder før NAV ga dag-
penger, er lang tid når du lever på lavinntekt 
uten mulighet til å spare en buffer. 

– Særlig for dem som bor alene, og som har 
strøm og husleie som skal betales selv mens 
man venter på dagpenger. Utgiftene kommer 
om man har inntekt eller ikke. Det var noen av 
mine medlemmer som måtte vurdere å selge 
boligen sin. Man kunne be om forskudd på 
dagpenger, og ville de komme kjappere. Men  
- det var opp til en selv å finne ut om det var 
korrekt det man fikk, og var det for mye var 
man pliktig til å tilbakebetale, sier Bakken.

Hun har medlemmer som fikk skattesmell 
på grunn av dette, der en fikk hele 70 000 
kroner i krav, og som ringte og gråt og måtte 
låne penger av familien. Nå ble dette heldigvis 
halvert, men for en som er lavtlønnet er dette 
veldig mye penger og er nok til å velte økono-
mien i flere år fremover.

– Man tror det de får av NAV er riktig. De er 
jo ikke økonomer disse her, sier Bakken.

Hun har sett en del sykemeldinger etter 
gjenåpningen, ikke minst på grunn av mental 
uhelse. 

VELFERDSSLØFTET PÅ INNLANDET
Permitteringer kom med en gang for de fleste av 
Bakkens medlemmer, mens noen ble sendt 
hjem uten permitteringer også. Men det dukket 
opp et unntak: SINN, Studentsamskipnaden Inn-

landet, vedtok det de kalte Velferdsløftet under 
pandemien, og hentet de fleste tilbake på jobb. 

– De holdt velferden og serveringen åpen, 
utenom da de ble beordret å stenge ned fra 
høyere hold. Hele veien overholdt de selvsagt 
de strenge reglene for smittevern, men klarte 
likevel å ivareta både ansatte og studenter. Det 
ble en foregangssamskipnad, sier Bakken.

KORONASYK NTL-LEDER
Selv ble Synnøve Bakken virussyk allerede i 
mars 2020, og var en av dem som ble langtids-
syk med long Covid. Først 11 måneder senere 
var hun tilbake i full jobb. 

– Nestlederen min fikk prøvd seg, men ble 
selv permittert i lang tid, sier Bakken.

Studentsamskipnadene satte i gang mas-
seoppsigelser under pandemien, og nedbe-
mannet kraftig i flere byer. Medlemmer har 
også byttet jobb under pandemien for å ha 
sikrere jobber, og Bakken har mistet rundt 50 
medlemmer på grunn av dette. 

– Så nå kniper det mange steder fordi det 
ikke er nok ansatte, og for lav lønn til at 
arbeidskraften det er behov for søker seg hit, 
sier Bakken.

DAGPENGER – OG EN LØNN – Å LEVE AV
I ettertid mener Bakken at staten burde kom-
met sterkere på banen og gitt folk dagpenger 
de kunne leve av. Selv de om lavest lønnede 
fikk statlige koronakompensasjoner, mener 
Bakken det likevel burde blitt brukt mer skjønn 
i prosessen.

– Hele systemet er urettferdig i bunn: At de 
som tjener dårlig får en enda lavere sum dag-
penger og med det holdes på et uverdig lavt 
nivå. Fortsatt tjener medlemmene våre langt 
under en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 
og etterslepet vokser, sier Bakken.

Kampen fremover er derfor fremdeles lønn.

DA FLYENE BLE SATT PÅ BAKKEN
NTL-leder i Avinor siden 2018, Ørjan Kvalvåg, 
som egentlig er elektriker på Bergen Lufthavn, 
har stått i stormen i en utsatt pandemibransje. 
Avinor jobber med infrastruktur og beredskap 
på en rekke flyplasser, og da de fleste fly ble 
satt på bakken, stanset mye opp. Av 1600 
medlemmer er 997 yrkesaktive. Kvalvåg fortel-
ler at han aldri har hatt sånt arbeidstrykk som 
han hadde under pandemien.

– Før pandemien rammet var vår store 
kamp ny pensjonsordning. Vi hadde også på 

STUDENTSAMSKIPNADEN: Som leder for lavlønnede innen Studentsamskipnaden mener Synnøve Bakken 

at man godt kan ta en titt på dagpengesystemet som helhet: – Hele systemet er urettferdig i bunn: At de som 

tjener dårlig får en enda lavere sum dagpenger og med det holdes på et uverdig lavt nivå. Fortsatt tjener 

medlemmene våre langt under en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og etterslepet vokser, sier Bakken. 

FOTO: NINA HANSSEN
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agendaen røykdykkerkompetanse for brann og 
redning, samt kostnadstrekk, som betød færre 
folk ute i driften. Sammen med turnusordnin-
ger, og diskusjoner rundt konkurranseutsetting 
der alt skulle bli billigere, har dette vært et evig-
varende prosjekt, og særlig fra 2015, forteller 
Kvalvåg om ståa, da pandemien rammer.

Det første som skjedde folk måtte slutte å 
reise med fly, var at det fra sentralt hold var et 
ønske om at Kvalvågs medlemmer skulle endre 
turnus på veldig kort varsel. Kvalvåg fikk også 
bekymrede medlemmer på telefon som ikke vis-
ste hva som ville skje med jobben i fremtiden.

– Det var en rar situasjon. Alt ble helt stille 
for mange. Det var ingen passasjerer, og flere 
bedrifter mistet alle kommersielle inntekter. I 
2020 tapte Avinor 7 milliarder kroner av et bud-
sjett på 13 milliarder. Det er mye, sier Kvalvåg. 

Avinor fikk statlig støtte i 2020 og 2021, 
men tapte likevel mellom 14-15 milliarder de 
to koronaårene.

PERMITTERINGER AV SYKEMELDTE
Allerede i april 2020 ble det snakk om permit-
teringer, og ledelsen forsøkte seg på lønnsned-
trekk, som ble avvist av alle fagforeninger. De 
prøvde seg også på kollektiv permittering av 15 
prosent av alle ansatte, men det ble også avvist 
som en dårlig ide, da noen flyplasser hadde mer 
å gjøre enn andre under nedstengningen.

– Mange ansatte i Avinor fikk etter hvert 
under pandemien en del å gjøre, for eksempel 
vedlikeholdsarbeid vi ellers ikke rekker. Vi fikk 
også tilgang til områder på flyplassen på dag-

tid vi ellers ikke har, og fikk jobbet på ting der. 
Vi gjorde om på turnus og sparte penger, sier 
Kvalvåg.

Etter hvert permitterte man etter anbefaling 
fra fagforeninger.

– Vi forsøkte også å argumentere med at det 
var latterlig at staten skulle permittere og over-
føre statlig ansatte til et allerede overbelastet 
statlig NAV. Det var ingen logikk i det. Men stats-
råden da, Knut Arild Hareide, svarte at Avinor 
måtte oppføre seg som ethvert aksjeselskap. 
Dermed ble det lokale prosesser, sier Kvalvåg.

Ekstra krevende for Avinor var det at også 
sykmeldte ble permitterte. 

– Vi kom ingen vei med vår kritikk av dette, 
det viste seg å være noen gråsoner der som 
ble utnyttet, sier Kvalvåg.

At pandemien rammet ulikt vet vi nå, og det 
merket Kvalvåg også i kontakt med egne med-
lemmer. For eksempel ville permitteringer 
ramme de som hadde gjeldsordninger fra før, 
og som sto i fare for å miste alt. 

– Men vi fikk til et greit samarbeid med 
arbeidsgiver på dette punktet, og forsøke å 
unnta disse permitteringer, så de ikke skulle 
havne i en stor krise, sier han.

– Våre medlemmer på Sandefjord lufthavn 
Torp opplevde nedbemanning og innførte en 
avtale med arbeidsgiver som sparer penger for 
bedriften. Man har ikke opplevd at ledelsen har 
gjort like mye på sin side. Alle der er tilbake i 
jobb, utenom de som ble nedbemannet. Den 
økonomisk krevende situasjonen for luftfarten 
er ikke over, sier Kvalvåg.

HARDERE FRONTER ETTER PANDEMIEN
I ettertid vet Kvalvåg at ledelsen aldri gikk ned 
i lønn under korona. Alle er tilbake i jobb, 
utenom de som ble nedbemannet. Den økono-
misk krevende situasjonen ikke er over. 

– Det som var utfordrende var at Avinor aldri 
hadde permittert før, situasjonen var ny for 
alle, og ble generelt dårlig løst av ledelsen. Det 
utfordret samarbeidet mellom oss og skapte 
nye og hardere diskusjoner enn vi hadde hatt 
før, sier Kvalvåg.

Han vet i dag at alt som skjedde under pan-
demien har påvirket arbeidsmiljøet, samar-
beidsrelasjoner og hvordan folk ser sin egen 
bedrift innad.

– Måten ting ble gjort opplevdes tidvis som 
at «vi må gjøre noe for å vise at vi gjør noe for 
å spare inn», men dette skal vi ikke oppleve en 
gang til, sier han.

Fra nå av vil han ha større fokus på samar-
beid og utvikle dette positivt.

– Det som har slått meg er at medlemmer 
kan snakke med tillitsvalgte når de trenger 
støtte. Men hvem skal tillitsvalgte snakke 
med? Lette sitt hjerte hos? Bearbeide det vi 
har vært gjennom som tillitsvalgt? Det må vi ta 
med videre. Kanskje vi skulle hatt et fora, der 
tillitsvalgte kan snakke ut? Tillitsvalgte står 
ofte alene, synes Ørjan Kvalvåg.

KULTURSEKTOR FRA PANDEMI TIL STREIK
På Rogaland Teater har NTL-tillitsvalgt Lillian 
Rødsten ansvar for 11 medlemmer. Hun smiler 
når hun forteller at hun begynte i jobben som 

kundeansvarlig for skole og bedrift, så var det 
kun to medlemmer. Slik gikk det til at hun i 
2013 ble tillitsvalgt på vegne av de to, men 
siden den gang har medlemsmassen økt. På 
teatrene er det ellers Fagforbundet, CREO og 
Norsk Skuespillerforbund som organiserer. 

– Her på teatret var vi forut for vår tid. Alle-
rede i februar 2020 hadde vi en kollega som 
mente dette viruset i Kina kunne ramme oss, 
og at vi skulle ha det med i risikoanalyser vi 
jobbet med. Det var noen som lo av dette, men 
den latteren tok brått slutt, ler Rødsten i dag.

Teatrene fikk mange usikre signaler fra sta-
ten i starten, og alle fagforeningene på Roga-
land Teater var i heftige møter med ledelsen, 
der de sto sammen.

– Vi fikk permitteringsvarsler som medførte 
mange diskusjoner. Vi klarte å utsette permit-
teringer til etter påsken 2020, og hadde en god 
ledelse som lyttet. Selv om permitterte fikk 
støtte fra NAV, gikk det jo fra den samme pen-
gepotten, og skapte bare mer kø der. Vi erfarte 
også at NAV var ganske møysommelige greier. 
De hadde ikke trengt å permittere oss, mener 
Rødsten, og forteller at etter en måned i permi-
sjon var de ansatte tilbake på jobb, med unn-
tak av Fagforbundets medlemmer i bar og 
foaje.

LUNSJTURER SAMMEN I NEDTSTENGNING
Hun forteller om mye bekymring, mye prat i 
telefoner. Noen tok det lettere enn andre, men 
når det røyna på, gikk avdelingen på lunsjtur 
sammen.

Etter måneden i delvis permisjon, begynte 
de ansatte å se på alt som burde gjøres på 
teatret de ellers ikke hadde tid til, som vedlike-
hold og ferdigstilling av kulisser, eller loggføring 
av rekvisitter. 

– Administrasjonsledelsen ble satt i en 
smitteverngruppe og hadde mye å gjøre, sier 
Rødsten.

Men også disse havnet etter hvert på hjem-
mekontor, der de holdt fast i hverandre med 
morgenkaffe på teams i starter av hver uke.

FREM OG TILBAKE ER LIKE KORT
Teatrene i Norge ble rammet av hyppige end-
ringer i smittevernsregler, på kort varsel.

– Plutselig skulle de være bare 200 i salen 
på en mandag og 20 på torsdag. Så trakk 
bedriftskundene seg fordi de var redde for 
smitte blant ansatte. Skoleklasser fra andre 
kommuner fikk ikke lov til å reise hit. Det var 
mye rare regler å forholde seg til for oss, vi gikk 
i ball og måtte nøste reglene opp, ler hun, men 
forteller om mye ekstraarbeid.

Hun sier at Rogaland Teater stilte greit i 
møte med pandemien, fordi de har Dramakor-
tet, som 4500 har kjøpt i privat regi, for å 
kunne se så mye teater man vil. 

– Hver gang vi stengte ned fikk de fornyet 
dette. Det reddet oss, sier Rødsten.

Og så kom kulturstreiken
Ikke før hadde samfunnet og kultursektor 

åpnet opp høsten 2021, så kom kulturstrei-
ken. Kampen sto om å innføre livslange og 
kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursekto-

ren fra 1. april 2022. Nær 900 ansatte ved 15 
kulturinstitusjoner var i streik i syv uker.

– Det var helt forferdelig da streiken kom i 
august. Endelig hadde vi begynt å få publikum 
igjen, og det var trasig å bli tatt ut i streik, som 
et av de første teatrene, medgir Rødsten.

Hun sier at det selvsagt var en viktig streik, 
men at det var vanskelig, rett etter pandemien.

– Vi måtte ta ned store forestillinger som 
Brødrene Løvehjerte som mange hadde jobbet 
mye med. Det var tungt å ikke gå inn på 
arbeidsplassen, men vi er et lite miljø og ledel-
sen kom ut og drakk kaffe med oss. Vi 
bestemte oss helt bevisst for ikke å ha steile 
fronter, for tross alt skulle vi snart jobbe 
sammen igjen, sier Rødsten.

Selv fikk hun mye jobb med streikelister, og 
kjente på at streiken var viktig for generasjoner 
etter henne. 

– Vi møtte stor forståelse fra publikum, 
men følte oss litt utenfor det store kulturmiljøet 
vi så for eksempel i Oslo, der det var tog og 
store arrangement. For oss ble det mer kre-
vende å gjøre noe sosialt for å holde motet 
oppe. Syv uker streik er lenge, sier hun.

Nå i ettertid synes Lillian Rødsten at denne 
streiken var tøffere enn pandemien.

– Vi hadde premierer under pandemien og 
vi kunne jobbe. Det var annerledes her enn i 
Oslo som måtte stenge ned mye mer og ikke 
kunne spiller periodevis i det hele tatt, sier 
Rødsten.

TILLITSVALGT I LUFTFARTEN: Ørjan Kvalvåg deler oppfatning med mange andre tillitsvalgte når han sier om sine permitterte: – Vi forsøkte også å argumentere med 

at det var latterlig at staten skulle permittere og overføre statlig ansatte til et allerede overbelastet statlig NAV. Det var ingen logikk i det. FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK

TEATER: Lillian Rødsten forteller at ansatte på Rogaland Teater raskt fant alternative arbeidsoppgaver under pandemien. Da var det nesten verre med kulturstreiken 

som kom rett etterpå: – Det var helt forferdelig da streiken kom i august. Endelig hadde vi begynt å få publikum igjen, og det var trasig å bli tatt ut i streik, som et av 

de første teatrene, medgir Rødsten. FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Og legger til:
– Så penger finnes. Det spørs bare hvilken 

vei vinden blåser.
I mer enn 10 år har Marc Gayorfar vært 

NTLs mann hos FHI, og i årene før denne poli-
tiske beretningen begynner i 2018, sto han 
midt oppe i knallharde runder med oppsigelser, 
gråtende ansatte, søvnløse netter, og en 
ledelse i skvis mellom krav om kutt på en side, 
og krav fra Gayorfar og andre tillitsvalgte på 
den andre.

Gayorfar viser til det ironiske i helsepolitik-
ken når FHI fikk kutt og nedbemanningskrav i 
årene rett før en pandemikrise, og ble «kuttet 
med øks» i årene 2017, 2017 og 2018, som 
han sier. Men over koronanatten fikk de store 
ressurser, som følge av å stå midt i stormens 
øye og i norsk kontekst bli synonymt med kor-
ona. 

– De verste årene for FHI var kuttårene 
2016-2018. I den perioden fikk vi ekstra kutt, 
i tillegg til de såkalte «ostehøvelkuttene» som 
følge av ABE-reformen, som rammet oss i FHI 
hardt, forteller Marc Gayorfar. 

– Sett i forhold til dette, har perioden under 
korona på mange måter vært en positiv ting for 

FHI, en slags påminnelse om viktigheten av 
oss, sier han.

ABE OG KRAV OM KUTT
I årene rett for pandemien slo ned i Norge, i 
mars 2020, hadde Folkehelseinstituttet (FHI) 
opplevd store kutt og nedbemanning som følge 
av blant annet ABE – Avbyråkratiseringsrefor-
men – som Solberg-regjeringen satte i verk. 

– Reformen skulle vise Solberg-regjeringen 
som handlekraftige, mener Gayorfar, og på den 
måten trekke velgere, etter at tall tilsynela-
tende viste at antallet ansatte i helseforvaltnin-
gen i årene før, hadde gått opp. 

– Den allmenne oppfatningen var at staten 
var byråkratisk, og at det med fordel kunne bli 
færre byråkrater. Byråkrater ble nesten et 
skjellsord, husker Gayorfar.

FHIs samlede kutt i løpet av kuttårene var 
på cirka 18 prosent av grunnbevilgningen fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), når 
de holdt de kostnadene de ikke kunne kutte i 
utenfor, som husleie og vaksiner, forklarer Gay-
orfar. Det utgjorde 165 millioner kroner. Dette 
skrev magasinet Khrono om 17. mars 2020, 
og i den forbindelse sa FHI-sjef Camilla Stolten-
berg: 

– FHI er hardere rammet enn andre, og vi 

forstår ikke hvorfor.
 I perioden 2015 til 2019 forsvant 200 års-

verk ved FHI. 

KUTT RAMMET DE SVAKESTE
Gayorfar sier at det naturlig nok ble for mange 
oppgaver fordelt på de ansatte som ble igjen 
etter kuttene. 

– Oppsigelsene rammet etter min mening 
de svakeste ved FHI. Mange av de som kom 
på overtallighetslister var blant de lavest løn-

nede. Men før vi kom så langt i nedbeman-
ningsprosessen, sluttet også en del høyt kom-
petente fagfolk ved å ta frivillige sluttpakker, 
forklarer han og legger til:

– Særlig støttefunksjoner ble lagt ned, som 
betød at fagfolk måtte mange gjøre adminis-
trative oppgaver, som å fylle på papir i kopie-
ringsmaskinen eller hente internpost og 
bestilte varer selv.

Særlig gikk dette utover de ansatte som 
jobbet med smittevern og miljø og helse, der 

det var 404 ansatte i 2015, mens det i dag er 
334 ansatte.

– Dette betød blant annet at da pandemien 
kom, var det krevende å følge opp nødvendig 
smittesporing, når det ikke var nok ressurser 
der til å kunne bistå kommunene med smitte-
sporingsarbeidet av et slikt omfang.

NY REGJERING OG NY STABILITET
Den nye regjeringen har gitt FHI håp om mer 
stabilitet. 

– Nå kommer også Tillitsreformen, og vi har 
tro på den, sier Gayorfar, uten at han synes 
den er konkretisert godt nok enda:

– Men, det sies i alle fall at den skal foran-
kres nedenifra og opp, og ikke bare ovenfra og 
ned, slik den forrige regjering hadde tendenser 
til å gjøre.

Under LO-kongressen i juni skal han pre-
sentere for Jonas Gahr Støre de utfordringene 
som fremdeles finnes i FHI. Og det handler om 
å være føre var, heretter, mener Gayorfar.

FHI I STORMENS ØYE
FHI måtte tåle massive kutt i årene rett før pandemien. 
For NTL-tillitsvalgt Marc Gayorfar var nedbemanningen  
før 2020, en tøffere økt enn arbeidet under korona:  
– Vi fikk plutselig penger og ressurser kastet etter  
oss, sier han.

BILDETEKST: - Under pandemien fikk vi store bevilgninger, som har bidratt til at vi har styrket oss og jobbet godt sammen. Sånn sett har vi på FHI hatt det bra, og helt annerledes enn da det var knuffinger, overtallighetslister og 

sluttpakker før pandemien, sier Marc Gayorfar. FOTO: FHI



NAV UNDER 
KORONAPRESS
Leder for NTL NAV, Elisabeth Steen, opplevde under 
pandemien å høre statsråder på TV snakke om nye 
koronaregelverk NAV-ansatte ikke selv hadde blitt 
informert om. – Vi fulgte med på internett for å 
henge med i de stadig nye reglene, sier hun.

FOTO: HANNA SKOTHEIM
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– Hvor beredt er vi hvis dette eller liknende 
ting skjer igjen? Vet vi godt nok hva pengene 
som ble bevilget fra staten under pandemien 
har gått til? Nå må vi reflektere og lære av det 
vi har vært gjennom, sier Gayorfar. 

Han er imidlertid redd for at den nye krisen 
vi står oppi, krigen i Ukraina, gjør at vi ikke tar 
den nødvendige samtalen om, og oppgjøret 
rundt, alt som skjedde under pandemien.

– Vi så for eksempel under pandemien at 
det største problemet var belastningene på 
sykehusene. De fleste mennesker taklet selve 
sykdommen, men Norge hadde altfor få inten-
sivplasser for de som trengte dem. Helse- og 
omsorgsminister Ingvild Kjerkol har sagt hun 
skal gjøre noe med dette, og bedre beredska-
pen generelt, men hvor er den debatten nå? De 
provisoriske løsningene under pandemien var 
aldri gode nok, minner Gayorfar om.

TRIVSEL PÅ HJEMMEKONTOR
Under pandemien var Gayorfars medlemmer 
som jobbet innen smittevern stort sett på kon-
toret, mens resten jobbet stort sett fra hjem-
mekontor. 

– Mange trives godt med å jobbe hjemme-
fra. Mitt inntrykk er at det fungerte greit. 
Mange ansatte her jobber veldig autonomt i sin 
arbeidshverdag uansett, og likte den nye flek-
sibiliteten uten pendling og mer tid til barna og 

familien.
FHI hadde også gode støtteordninger for 

sine ansatte som jobbet hjemme. For eksem-
pel kunne de som ønsket det få stol og pult. 
Men et minus var at det ikke var mulig for NTL 
å ha medlemsmøter slik de pleide under kor-
ona, og at medbestemmelsen generelt sett ble 
svakere når folk satt hjemme, er min mening.

DEDIKERTE ANSATTE I NASJONAL KRISE
På FHI har Gayorfar og NTL litt over 100 med-
lemmer, nest størst etter Forskerforbundet 
med litt over 300. 

– Vi har fått flere medlemmer under pande-
mien, jevnt og trutt, ikke minst fordi vi har vært 
engasjerte på FHI, og jeg mye i media. I etter-
kant av medieopptredener kommer de ansatte 
bort og vil prate, og da rekrutterer vi flere, sier 
Gayorfar.

Man skulle tro at FHIs ansatte ble slitne og 
syke under pandemien, men Gayorfar forteller 
om en dedikert og engasjert gruppe, som følte 
de bidro i en nasjonal krise. 

Men, det er ikke til å komme vekk fra at 
flere ved FHI jobbet flere overtidstimer enn 
loven tillot, under pandemien. 15. januar 2022 
sa Marc Gayorfar til Dagbladet at FHI bryter 
loven, da det kom frem i avisen at FHI-overlege 
Preben Aavitsland hadde jobbet 1071 overtids-
timer i 2021, mens mange flere var hakk i hæl.

– Det er en grense på maks 300 timer, 
mens enkelte ledere har langt flere, sa Gay-
orfar til Dagbladet den gangen.

Arbeidstilsynet sier på generelt grunnlag at 
hovedregelen er at arbeidstakere kan arbeide 
inntil 200 overtidstimer i løpet av 52 uker.

– FHI har måttet se seg nødt til å bryte 
loven år etter år, uten at politikerne forstår at 
man må planlegge bedre og mer langsiktig i en 
langvarig pandemi. Det er fordi robust og god 
beredskap ikke kan eksistere uten det, sa Gay-
orfar til avisen, og la til:

– I 2021 har 39 medarbeidere i FHI jobbet 
over 300 overtidstimer. Noen har jobbet så 
mye som 1400 timer, 900 timer, 800 timer, 
700 timer og 600 timer overtid. Så det er klart 
at enkelte medarbeidere har ganske horrible 
tall. Ganske mange av dem som har jobbet 
mye overtid i 2021 er gjengangere fra 2020.

– Pengene kom raskt på bordet, og vi flere 
nye ansatte nesten over natten. Men, utfordrin-
gen er å bygge opp igjen etter kompetanse på 
veldig kort tid. Det tar tid å lære opp folk, og å 
få inn riktig kompetanse. Det er ikke bare lett 
å bygge opp når har bygget ned, selv om vi fikk 
penger til det, sier han i dag.

DEBATTERER: Marc Gayorfar er NTLs tillitsvalgte hos FHI. Mens tilværelsen før pandemien var preget av nedbemanninger, har situasjonen endret seg så og si over 

natta. Her fra deltakelse i Debatten 9. mars 2021.  SKJERMDUMP: DEBATTEN / NRK



Da ville arbeidsgiver at Steens medlemmer 
skulle øke grensen for overtid, men svaret var 
tydelig: Det går ikke. 

HJEMMEKONTOR OG DELTE MENINGER
11 000 NAV-ansatte fikk, som mange andre, 
over natten beskjed om hjemmekontor. Steen 
forteller at noen synes det var fint å jobbe 
hjemme og slippe stresset på morgenen.

– Mens for andre var det en ensomhetsfø-
lelse. Særlig hvis man bodde alene og ikke 
hadde familie rundt seg. Under den verste ned-
stengingen skulle man jo ikke ha kontakt med 
folk heller, eller besøk hjemme. Det var en 
belastning for mange, og særlig nyansatte fikk 
det tøft, forteller Steen.

Hun sier at hjemmekontor-ordningen ble 
håndtert forskjellig på ulike kontorer. Noen ste-

der fikk ansatte tilbud om stoler og skjermer 
hjemme, dersom de hadde plass. Mens andre 
ikke fikk tilbud om dette. 

– Hadde pandemien kommet to år før, 
hadde ikke NAV hatt mulighet for å sende folk 
til hjemmekontor i det hele tatt. Da hadde vi 
kun stasjonære maskiner som var umulige å 
ta med hjem, sier hun.

Men ikke alle hadde rukket å gå over til 
bærbar PC i 2020, og Steen forteller at landet 
nærmest «ble støvsugd» for bærbare maskiner 
til NAV-ansatte som enda ikke hadde fått 
dette.

Steen bemerker at før pandemien, under 
Solberg-regjeringen, var NAV pålagt å spare 
penger på bygg. Så allerede før pandemien var 
det NAV-kontorer som hadde begynt med free 
seating. Å ha eget kontor var på vei ut. 

– Hvor effektivt det blir når ansatte må lete 
etter et sted å sitte, og flytte seg rundt enten 
de skulle ta en telefon eller jobbe i fred, lurer 
man jo på, sier Steen. 

– Mangel på areal til å utføre konsentra-
sjonspreget arbeid, fører til at flere ansatte 
foretrekker hjemmekontor, legger hun til. 

NY OG HYBRID ARBEIDSHVERDAG
I dag, etter pandemien, er det en ny og hybrid 
arbeidshverdag som har blitt den nye normalen 
i NAV.

– Nå jobber vi litt på kontor og litt hjemme. 
Det kommer an på arbeidsoppgavene. 

Noen synes denne friheten er fin, det hand-
ler om mange om familiesituasjon eller pend-
ling. Mens for andre er det viktig å kunne være 
mest mulig på arbeidsplassen, sier Steen.

Hun sier at denne nye og hybride modellen 
har blitt til i samarbeid mellom ansatte og 
ledere. 

– For NTL er det viktig å bevare et arbeids-
fellesskap og det kollegiale. Vi utvikler arbeids-
metoder sammen, og det å ha et faglig felles-
skap er viktig. Det er også mer krevende å 
drive fagforening når man ikke treffes, selv om 
vi har blitt eksperter på teams-møter, sier 
Steen.

Nå som ting begynner å stabilisere seg, sli-
ter NAV med etterslep på ting som klagesaker 
og kontrollsaker, som måtte vike da permitte-
ringer og dagpenger tok all tid.

– Vi kommer også til å merke at vi blir færre 
ansatte i år, når de midlertidige forsvinner, sier 
hun.

MED TRO PÅ TILLIT
Med den nye Støre-regjeringen ble det lovet at 
ostehøvelkuttene skal vekk. De har også lovet 
å satse på NAV, og har uttalt at det er NAV som 
skal gå i front på Tillitsreformen. 

– Så lenge denne reformen gjøres rett har 
jeg tro på den. Den kan ikke løse alt, men hvis 
den tar for seg det helt grunnleggende, og gir 
ansatte mer frihet til å gjøre faglige vurderin-
ger, kan det blir bra. Tillitsreformen må også 
kutte kontroll og overvåkning i den grad det 
drives nå, sier Steen, som ser denne som en 
kritikk av mange år med New Public Manage-
ment i det offentlige.

NAV har fått i oppdrag og begynne med 
denne reformen allerede i 2022.

 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Elisabeth Steen ble valgt som leder og hoved-
tillitsvalgt i 2018 og kom rett inn i Solberg-
regjeringens ABE-«reform» med ostehøvelkutt 
og fare for omstillinger og nedbemanninger.

– Mellom 2015 og 2019 fikk NAV såkalte 
effektiviseringskutt tilsvarende 522 årsverk. Vi 
prøvde å skjerme førstelinja, men kuttene ble 
tatt overalt. Det var krevende for oss, sier 
Steen.

I 2019 fikk hun i tillegg Trygdeskandalen i 
fanget: Her kom det frem at minst 80 personer 
hadde blitt uriktig dømt for trygdesvindel, og at 
minst 2400 trygdemottakere urettmessig 
hadde fått krav om tilbakebetaling, etter at 
Stortinget, domstolene og forvaltningen hadde 
tolket EØS-regelverket feil. Det ble i november 
2019 nedsatt et granskningsutvalg som 4. 
august 2020 la frem sin sluttrapport «Blindso-
nen».

NTL er den desidert største fagforeningen i 
NAV, men over 9000 medlemmer, der rundt 
5700 er yrkesaktive. 

ENORM PÅGANG DA PANDEMIEN TRAFF
Mens resten av landet var i kollektivt sjokk 
etter nedstengningen 12. mars 2020, var det 
ingen tid til slikt for Steens folk i NAV.

– Det var umiddelbart en enorm pågang! Vi 
satte nye rekorder i dagpengesøknader. Selv 
om vi fikk ekstra koronapenger fra staten, var 
det ikke bare å hente folk fra gata og sette 
dem på saksbehandling for dagpenger. Dette 
krever opplæring, sier Steen.

Både pensjonister og tidligere ansatte ble 
hentet inn. Ansatte ble omdisponert internt i 
NAV, både til saksbehandling på dagpenger og 
til å besvare telefonen.

Etter en uke med et stengt Norge, hadde 
NAV mottatt 154 200 søknader om dagpen-
ger, noe som utgjør hele 5 prosent av arbeids-
styrken i landet. 142 800 gjaldt dagpenger 
under permittering, som har et ekstra kompli-
sert regelverk. Til sammenligning kom det 48 
000 søknader om dagpenger under permitte-
ring i hele finanskriseåret 2009.

NAV fikk i tillegg, i et forrykende tempo, 
ansvaret for å gjennomføre en haug med krise-
tiltak som innebær endringer i regelverk og 
bedrede ordninger for flere grupper i samfun-
net. For eksempel kom det raskt en ny støtte-
ordning for selvstendig næringsdrivende.

Lovendringer tar normalt flere år. Det tar 
også tid å få lagd regelverksendringene om til 
en håndterbar saksbehandlingsløsning. Men 
nå skulle alt skje med en gang. 

For eksempel besluttet Stortinget flere end-
ringer knyttet til utbetaling av livsoppholdsytel-
ser. Blant annet skulle permitterte sikres full 
lønn i 20 dager. Syke-barn-dagene ble utvidet 

fra 10 til 20 dager. NAV måtte jobbe på spreng 
med å endre IKT-systemene for at de skal 
stemme overens med Stortingsvedtakene

Under pandemien fikk NAV flere midlerti-
dige ansatte som skulle bistå under krisen, 
men disse fases nå ut.

– Vi i NTL mente tidlig at pandemien kom til 
å vare såpass lenge at det ikke var grunnlag for 
kun midlertidige ansettelser, men dette ble 
avvist fordi det ble hevdet å være kortvarig. Det 
skulle vise se at vi fikk rett, sier Steen.

OVERTID OG UTSATTE FERIER
Ansatte i NAV jobbet mye overtid, og partene 
ble enige om utvidet bruk av overtid med 400 
timer på et år. Dette gjaldt særlig ansatte som 
jobbet med nye regelverk, og de som jobbet 
med dagpenger. 

– Men utover våren og sommeren 2020 mer-
ket vi at det ikke gikk lenger. Folk jobbet i påsken 
og under helligdagene i mai. Det ble også jobbet 
ut en avtale om en kompensasjon på 20 000 
kroner per ferieuke, dersom man utsatte som-
merferien til etter 15. september, sier Steen.

Men overtid, utsatt ferie, og sakene som 
tok aldri tok en ende, ble mye for mange NAV-
ansatte. Parallelt måtte Steen lese i mediene 
hvordan arbeidsgiver gikk ut og sa NAV skulle 
komme i mål med oppgaver de ansatte selv 
ikke visste ikke var mulig å få til på så kort sikt. 
De hadde ikke rukket å lære opp nyansatte til 
å behandle de mest krevende sakene. 

– Først meldte man seg til en dugnad. Men 
når 100-meteren viste seg å bli en maraton, da 
blir folk slitne. Vi satte ned foten i august 
2020, sier Steen.

  NAV-TILLITSVALGT: NTL NAVs Elisabeth Steen 

forteller om en stort trøkk på hennes medlemmer 

under pandemien. – Først meldte man seg til en dug-

nad. Men når 100-meteren viste seg å bli en maraton, 

da blir folk slitne, sier hun. FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK
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 ~ NINA HANSSEN OG MERETE JANSEN (tekst)

Til høsten har forbundsleder Kjersti Barsok et 
håp om å se sine tillitsvalgte fysisk igjen. Men 
selv om mange begynner å glede seg over at 
samfunnet åpnes, minnet hun om at NTL fort-
satt har mange permitterte medlemmer i luft-
farten, hestesporten og studentsamskipna-
dene. 

– Jeg kan ikke forestille meg hvor krevende 
det må være å være permittert, men jeg håper 
at situasjonen også for våre permitterte med-
lemmer vil bedre seg så raskt som mulig. Vi 
skal i alle fall gjøre så godt vi kan for å bistå, 
sa hun. 

HJEMMEKONTORDEBATT
Debatten som fulgte dreide seg først og fremst 
om hvordan man på best mulig måte kan orga-
nisere arbeid på hjemmekontor når pandemien 
en dag er over. Det var bred enighet om at 
dette må reguleres, og det på en bedre måte 
en den forskriftsendringen regjeringen har fore-
slått. NTL vurderer å spille inn at arbeidsmiljø-
loven som hovedregel må gjelde for arbeidsmil-
jøet, ikke den betydelig svakere forskriften.

– Vi har en statsråd som i media gir inntrykk 
av at han ser store utfordringer som må løses, 
men som serverer mikroskopiske endringer 

når han sender forskrifta på høring, sa Barsok.
For forbundet har det vært viktig å framheve 

at hjemmekontor både må og skal benyttes 
som en frivillig ordning. Den ansatte må ha et 
reelt valg og ikke bli presset til å jobbe hjem-
mefra.

– Her vet vi at arbeidsgivere allerede er ute 

på byen for å se seg om etter mindre lokaler 
fordi en del skal sitte hjemme, sa hun.

De tillitsvalgte tok ordet både for å snakke 
om behovet for reguleringer og for å dele egne 
erfaringer, positive så vel som negative. 

Tillitsvalgt Ingvild Vaggen Malvik i Riksrevi-
sjonen har medlemmer som av ulike grunner 
ønsker å ha noe hjemmekontor også etter pan-
demien, men mener rammene er viktige.

– Det er viktig at det finnes noen prinsipper, 
slik at det ikke kun blir opp til virksomheten og 
den enkelte leder, sa hun.

– I en normalsituasjon bør det ikke være slik 
at arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor. 
Arbeidssted bør framgå av arbeidskontrakten, 
og dette bør følges av arbeidsgiver, sa hun.

For Bjørn Ove Hersdal og mange av hans 
medlemmer i NTL Skatt, har det vært en stor 

Debatt om hjemmekontor:

MÅ HA KLARE REGLER 
FOR HJEMMEKONTOR
Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL, utelukker ikke 
flere prinsippsaker i rettssystemet etter at den nye stats-
ansatteloven ble iverksatt 1. juli 2017. – Vi er innstilt på å 
kjøre det løpet som trengs, slår hun fast.

fordel å slippe lang reisevei til jobben. Han 
påpekte smilende hvordan adgangen til bruk 
av hjemmekontor brått ble snudd på hodet:

– Før var det ikke snakk om å få sitte 
hjemme, så ble alle plutselig kastet hjem! 

GODT SAMARBEID I BERGEN
Tillitsvalgt Jørgen Melve ved Universitetet i Ber-
gen (UiB) fortalte at de har hatt et godt samar-
beid med ledelsen under pandemien. Han sier 
det ikke har vært lett å drive universitet i spen-
net mellom regler og anbefalinger fra myndig-
hetene og forventningene om mest mulig 
fysisk undervisning.  

– Vi har hatt en felles forståelse med ledel-
sen av at vi må innfri alle regler om hjemme-
kontor og smittevernhensyn, samtidig som vi 
bruker sunt vett. Praktiseringen av dette ned-

over i systemet har likevel variert fra avdeling 
til avdeling. Vi har hatt ansatte som ikke får lov 
å gå på kontoret, selv om de kan sitte alene 
uten smittefare. Andre har blitt sterkt anbefalt 
å møte opp, selv om de ønsker å unngå kol-
lektivtrafikk og kan jobbe godt hjemmefra. 

– Dette har ordnet seg når fagforeningen 
har tatt det opp med ledelsen. Perioden vi har 
bak oss, har vært en tung belastning for stu-
denter, ansatte og ledelse, men viljen til å få til 
ting, har gjort at vi har kommet oss gjennom 
det, sa han.

 REGULERES: Ingvild Vaggen Malvik, tillitsvalgt i 

Riksrevisjonen, har medlemmer som av ulike grunner 

ønsker å ha noe hjemmekontor også etter pande-

mien. Hun vil ha klare kjøreregler for å verne om de 

ansatte. FOTO: OLE PALMSTRØM

UIB-TILLITSVALGT: Jørgen Melve.  FOTO: EIVIND SENNESET
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Guro Vadstein er forbundssekretær i NTL, og 
fikk etter nedstengningen i mars 2020 masse 
å gjøre med arbeidsforhold på hjemmekontor, 
fra sitt eget hjemmekontor. Hun minner om at 
da hjemmekontorene plutselig ble en realitet 
for mange på grunn av pandemien, var det tra-
disjonelle kontorlivet allerede under ombyg-
ging:

– Allerede før nedstengningen var det pro-
sesser på gang med underdekning av kontor-
plasser og såkalt «free seating». Dette betyr i 
praksis at det aldri var plass til at alle ansatte 
skulle være på jobb samtidig. Med andre ord 
så vi en form for nedskalering der målet var å 
spare penger, noe vi også ser i utformingen av 
de nye regjeringskvartalene, for eksempel. 
Løsninger med fortsatt åpne landskaper er 
dermed fremtiden fremdeles, for mange i 
offentlig sektor, forklarer Vadstein.

Likevel var tanken rundt underdekning før 
pandemien, at deler av arbeidsflokken alltid 
var utenfor huset på reise eller på møter, og 
ikke at de satt hjemme på eget kjøkken og 
jobbet. 

– Vi ser nå, på vei ut at pandemien, at 
enkelte arbeidsgivere er skeptiske til fortsatt 
bruk av hjemmekontor, og føler litt på mangel 
på kontroll, mens andre arbeidsgivere er åpne 
for å la dette fortsette fremover, sier Vadstein. 

For NTL er det viktig å lytte til medlemmers 
ønsker og erfaringer, men også ha et fagfore-
ningsblikk på utfordringer med hjemmekontor 
den enkelte ansatte ikke umiddelbart er opp-
merksom på.

Å JOBBE OPPÅ HVERANDRE I EN ETTROMS
I koronaforskriftene, forklarer Vadstein, står 

det at arbeidsgiver pålegges å sørge for at de 
som må jobbe hjemmefra gjør det - av smitte-
vernhensyn. I smittevernloven kan man, som 
vi vet i dag, nekte folk å gå av huset slik at de 
faktisk ikke kommer seg på jobb. 

Men derfra, til å si til folk at de må jobbe 
hjemmefra når de nektes å gå til jobben, er et 
stort hopp, understreker Vadstein.

Vadstein fikk under pandemien mange 
spørsmål fra medlemmer som plutselig måtte 
jobbe hjemmefra. 

Mye var knyttet til tilrettelegging, som hvis 
man var gravid og hadde trengt en god stol, 
eller om man bodde i en ettroms leilighet med 
kjæresten og begge jobbet i staten der den 
ene hadde taushetsplikt, for eksempel. 

Det var også enkelte arbeidsgivere som tok 
for gitt at så lenge man hadde PC og nett 
kunne man vel jobbe, uavhengig av om man da 
måtte jobbe i sengen eller på barnerommet.

– Når du kom på arbeidsplassen før pande-
mien, hadde det ikke noe å si om du kom fra 
en liten leilighet der du sover i stua, eller fra en 
stor villa. På arbeidsplassen er man like. Men 
i det øyeblikket man skal jobbe hjemmefra blir 
disse ulikhetene veldig tydelige, sier Vadstein.

Denne tydeligheten ble ekstra synlig når 
alle, inkludert sjefen, fikk innblikk i hverandres 
hjemmelige sfærer, via jobbmøter over nettet, 
legger hun til. 

– Den raske overgangen til hjemmekontor 
ble tilpasset en virkelighet mange ikke lever i. 
For eksempel er det slik at de som jobber i 
staten har en yrkesskadeforsikring som Sta-
tens pensjonskasse håndterer, der man kun er 
dekket i det rommet hvor arbeidsutstyret er 
satt opp. Passer godt i villa, men ikke for alle 
andre, sier Vadstein, og forteller om medlem-
mer som hadde møter i bilen, eller fra badet, 

eller fra barnerommet. Tross alt hadde noen 
både barn med hjemmeskole, og partnere som 
jobber hjemme i samme bolig, og mange slet 
med å finne en rolig PC-plett.

PROBLEMATISK FORSKRIFT
For Vadstein og NTL ble det derfor en utfordring 
å få arbeidsmiljøloven til å fungere i møte med 
hjemmekontorene. For etter loven har arbeids-
giver plikt til å tilrettelegge, skaffe utstyr og ta 
ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

– Fra høsten 2020 mente myndighetene at 
forskriften om arbeid i arbeidstakers eget hjem 
skulle gjelde for alle som var havnet hjemme 
på grunn av pandemien. Jeg må få lov å si at 
denne forskriften er keiserens nye klær. Den 
var ikke egnet for situasjonen vi var i under 
pandemien. I sum ender denne forskriften fak-
tisk med å gi dårligere vern, fordi den setter til 
side mange av de viktige vernebestemmelsene 
vi har i arbeidsmiljøloven, for eksempel 
arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge ved ned-
satt arbeidsevne, forklarer Vadstein.

Når hjemmekontor skal diskuteres med 
moderorganisasjonen LO, har NTL måttet være 
både diplomatiske og mindre diplomatiske, for 
få dem med på et felles mål. Da forslaget til ny 
forskrift om arbeid i arbeidstakers eget hjem 
kom på høring våren 2021, innga LO og forbun-
dene godt harmoniserte høringsinnspill. 

– Denne nye regjeringen skjønte at dette 
var en brennbar sak, sier Vadstein.

Ny forskrift om arbeid som utføres i arbeids-
takers hjem ble fastsatt 18.3 2022, og trer i 
kraft 1.7 i år. 

DEBATTEN ER IKKE FERDIG
Vadstein er sikker på at debatten rundt hjem-
mekontor, og ulike meninger rundt denne løs-
ningen kommer til å pågå også etter pande-
mien. NTL vil at alt fra verneregler, til at arbeids-
giver dekker utgifter, til regler rundt yrkesska-
deerstatning må på plass før arbeidsgivere og 
arbeidstakere kan bli enige om utvidet bruk av 
arbeid hjemmefra i en post-corona-situasjon. 

– Vi kan i teorien si at hjemmekontor skal 
være reelt frivillig valg etter pandemien, men 

dette henger tett sammen med den nevnte 
arbeidsplassutformingen som allerede er på 
gang. Hvis det faktisk ikke er plass til deg på 
jobben til enhver tid, hva gjør du da, om du ikke 
trives med, eller om du finner det praktisk kre-
vende å jobbe hjemme, spør Vadstein. 

Hun forteller om eksempler på at ansatte 
som ble igjen på arbeidsplassene under ned-
stengningen i ettertid har meldt om økt trivsel 
på grunn av mer ro og større plass. 

– De statlige virksomhetene har vært ram-
met av ABE-kutt i åtte år, der det har vært 
påkrevd harde sparetiltak. Dette gjør at 
arbeidsgiverne blir kreative, og stadig flere ser 
på kutt i utgifter til arbeidsarealer som en måte 
å spare penger på. Hvis denne utviklingen ikke 
snus, vil stadig flere havne hjemme – og i rea-
liteten finansiere arbeidsgivers plassbehov 

med eget boliglån, sier Vadstein.

MER «OSS» OG MINDRE «JEG»
Vadstein synes hjemmekontordebatten har 
blitt for individualisert, og at NTL må ta ansvar 
for å ha et overordnet blikk utover hva enkelt-
medlemmer ønsker og vil. 

– Samtalen om hjemmekontor handler for 
mye om hva du liker, hva som er din personlig-
het, eller samtaler om man er introvert eller 
ikke. Men vi glemmer det store bildet. En ting 
er at fellesskapet og fagforeningsmøter pulve-
riseres. Men hvis noen ansatte hele tiden er 
hjemme, eller hvis man ender opp med helt 
ulike arbeidstider, hva skjer da med for eksem-
pel den unge som gjerne skulle fått tips og råd 
fra en seniormedarbeider? Og seniormedarbei-
dere trenger også faglig oppdatering, selv om 

de ikke alltid er klar over det selv. Mange er 
også vant til å jobbe tett med andre, og har slitt 
i koronaperioden. Hva med dem nå, om dette 
blir en vane?

Vadstein, som selv synes det var deilig med 
hjemmekontor i starten, merket fort at noe for-
svant, for eksempel evnen til å komme på 
gode ideer eller være kreativ, som hun synes 
var krevende over skjerm. I dag er hun glad for 
å være tilbake på kontoret.

LO har i dag, etter press fra blant andre 
NTL, satt ned en gruppe som jobber med hjem-
mekontor, der Vadstein inngår som en delta-
ker. Gruppen skal se på avtaleverk, og ta opp 
hjemmekontorpolitikk med statsråden. Blant 
arbeidergiverne er det i dag delte meninger 
rundt hvor mye de skal ta ansvar for når 
ansatte arbeider hjemmefra, sier Vadstein.

BILDETEKST: Guro Vadstein fikk i 2020 masse arbeid med ansatte som plutselig fikk hjemmekontor: - Det er klart at hjemmekontor er inngripende for noen. De fær-

reste har et kontor hjemme. De ulikhetene arbeidslivet visker ut, forsvant under pandemien, sier hun. FOTO: PRIVAT

HJEMMEKONTOR TIL 
GLEDE ELLER SORG?
Med pandemien kom nye arbeidsforhold, der særlig hjem-
mekontor med ett ble etablert som en ny løsning for 
mange ansatte i offentlig sektor. Med det kom også nye 
utfordringer – og gleder?
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Det viktigste anliggende har gjennom hele 
koronakrisen vært å sikre arbeidstakernes 
interesse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Under pandemien har LO jobbet aktivt for 
å sikre tilstrekkelige støtteordninger, både for 
enkeltmennesker og bedrifter som rammes, 
sier Følsvik.

KAMPEN FOR DE PERMITTERTE
I innledning til LOs beretning for 2020, er det 
fokus på det samme som innledet pandemien 
for mange ansatte: Redselen for å bli permit-
tert og tap av inntekt på grunn av det.

I beretningen står det:
«Det har vært spesielt nødvendig for LO å 

presse på for å sikre nødvendige bedringer av 
inntektssikringsordningene for permitterte, 
arbeidsledige og syke. I starten av pandemien 
fikk LO gjennomslag for en forhøyet dagpenge-
sats for ledige og permitterte, og at lærlinger 
som mister lærlingplassen eller blir permitterte 
gis en inntektssikring på nivå med lærlingløn-
nen.»

– Da regjeringen la fram sin første krise-
pakke i mars 2020, lå det an til at en ekstra-
regning for de to første ukene måtte tas av 
arbeidstakerne. En vanlig ansatt lå an til å tape 
rundt 7200 kroner på regjeringens forslag til 
nye permitteringsregler, sier Følsvik.

LO måtte kjempe for å sikre at de permit-
terte fikk kompensert dette fra staten. Det 
viste seg også at det ikke var gode systemer 
for å sikre at de permitterte fikk pengene de 
hadde krav på innen rimelig tid. 

– LO har i mange omganger måttet kjempe 
for å løse dette, både gjennom midlertidige 
løsninger som at folk kunne få forskudd, og for 
å få regjeringen til å prioritere disse proble-
mene høyere, sier Følsvik.

Andre akutte saker i pandemiens første 
fase, som LO måtte gripe fatt i, var blant andre:

 ~ Behovet for utvidet omsorgslønn under 
nedstengningen.

 ~ Å forlenge de midlertidige ordningene 
med dagpenger og arbeidsavklaringspen-
ger så lenge krisen varer. 

 ~ Å utvide permitteringstiden. 
 ~ Lønnsstøtteordning for å ta permitterte 
tilbake i jobb og kontantstøtten for 
bedrifters faste kostnader. 

 ~ Midler til kommunene for å sette i gang 
med investeringsprosjekter som kan 
sikre arbeidsoppdrag for lokale bedrifter. 

 ~ At det skulle bli enklere å ta utdanning 
mens man mottar dagpenger.

 ~ Å få på plass støtteordninger for å sikre 
selvstendige ved inntektstap, samt end-
ring av sykepengeregler for denne grup-
pen. 

DIGITALE LØSNINGER OGSÅ FOR LO
Også LO måtte ty til det digitale da vi alle var 
lukket inne hjemme under pandemien. Møter i 
sekretariatet hver mandag ble opprettholdt på 
Teams, med koronasituasjonen som første 
punkt på dagsordenen. 

Beretningen for 2020 beskriver hvordan det 
ble opprettet en egen e-postkasse der forbun-
dene kunne sende inn hastesaker for oppføl-
ging fra LO. For å ha kapasitet til å håndtere 
sakene raskt og effektivt, ble det etablert en 
ressursgruppe av rådgivere på Teams. 

– Forbundene fikk tilsendt ukentlige oversik-
ter over saker som var brakt inn for myndighe-
tene. Fram til sommeren ble det nesten daglig 
sendt ut samlet oversikt over alle myndighete-
nes krisetiltak til forbundene og regionene. 
Videre delte beredskapsledelsen i LO informa-
sjon, anbefalinger og retningslinjer med forbun-
dene, sier Følsvik.

2021: NORGE HADDE KLART SEG GODT
– I 2021 innså vi at selv om pandemien ennå 
ikke er over, har Norge klart seg godt gjennom 
krisen, mye takket være et veletablert treparts-
samarbeid og tverrpolitisk innsats som har 
sikret at vi har god oppslutning om nødvendige 
tiltak, sier Følsvik.

LO mener at en robust velferdsstat med 

universelle ordninger og en evne til å tilpasse 
nye og eksisterende ordninger når situasjonen 
har krevd det, har fungert som en ytterligere 
buffer mot fallet i økonomien som pandemien 
har forårsaket. 

– Norge har brukt av fellesskapets penger 
for å sikre inntekten, og dermed også kjøpe-
kraften, til de ansatte og unngå konkurser i 
privat sektor. Offentlig sektor har i tillegg til å 
levere livsviktige tjenester også fungert som en 
motor for økonomien. Aller mest har imidlertid 
krisen illustrert to ting: at finanspolitikk virker 
effektivt for å bremse sysselsettingsnedgan-
gen i nedgangstider, og at velferdsstaten ikke 
hindrer oppgangen som kommer etter, mener 
Følsvik.

Ved utgangen av 2021 ble en ny smitte-
bølge møtt med smittevernstiltak. 

I beretningen for 2021 står det om dette: 
«Fornyede tiltak kom på plass for å møte 

utfordringene dette ga nærings- og arbeidsliv. 
I tillegg til at helsetjenester og undervisning ble 
sterkt påvirket, ble igjen overnatting og serve-
ring, kulturlivet og deler av transportbransjen 
rammet. Det ble etter påtrykk fra LO gjennom-
slag for en lønnsstøtteordning som la til rette 
for å holde arbeidstakerne i jobb med vanlig 
lønn framfor å permittere. Det ble også tatt 
grep fra myndighetene for å redusere belast-
ningen de økte strømprisene ga husholdnin-
gene.»

– I løpet av pandemien har mange arbeids-
takere opplevd i hovedsak å måtte jobbe fra 
hjemmekontor. Dette har hatt stor påvirkning 
på ergonomiske og psykososiale forhold, samt 
muligheten til samhandling og arbeidstaker-
medvirkning på arbeidsplassen, sier Følsvik.

LO har i samarbeid med forbundene enga-
sjert seg i å sikre viktige arbeidsmiljørettighe-
ter i forbindelse med regjeringens høring om 
forslag til endringer i forskriften om arbeid i 
arbeidstakers hjem. I tillegg har LO jobbet for 
en egen forskrift for hjemmekontor i kriser/
pandemi.

PROSJEKTER BLE SATT PÅ PANDEMI-VENT
Covid-19 har lagt hindringer i veien for flere av 
prosjektene som var på trappene i 2020, blant 
annet produksjonen av informasjonsfilmer for 
utenlandske arbeidere. FU-prosjektet «ABE-
reformen og kampen mot arbeidslivskriminali-
tet» ble forsinket på grunn av pandemien, og 
det samme er intervjuundersøkelsen blant pol-
ske og litauiske arbeidsinnvandrere. En egen 
veileder for innkjøp av renholds- og transport-

tjenester er utsatt, dels som følge av pande-
mien, dels som følge av Norsk Arbeidsmands-
forbunds langvarige streik høsten 2020.

– Uten tvil har covid19-pandemien ført til 
store utfordringer for arbeidslivet, fagbevegel-
sen og arbeidstakere globalt. Konsekvensene 
for helse, sysselsetting og velferd, i Norden, i 
Europa og globalt, er store. Nedstengingstiltak 
for å bekjempe smittespredning har ført til 
økende ledighet, og store næringer har mer 
eller mindre kollapset, sier Følsvik.

Økonomiske og sosiale utfordringer og ulik-
het vokser på grunn av pandemien. Ifølge ILO 
har lønnsveksten i løpet av året falt eller stop-
pet opp for 2/3 av arbeidstakerne globalt. For 
den resterende 1/3 har lønnsveksten kommet 
som en effekt av at lavlønnsgruppene har mis-
tet jobbene sine, og ikke lenger er en del av 
tallgrunnlaget. Det anslås også at godt over 
200 millioner årsverk har gått tapt, og nedsten-
gingstiltakene skaper en ekstra utfordring for 
migrantarbeidere som er avhengige av mobili-
tet for inntekt. 

– Covid-19-pandemien har i 2021, som 
foregående år, ført til store utfordringer for 

arbeidslivet, fagbevegelsen og arbeidstakere 
globalt. Konsekvensene for helse, sysselset-
ting og velferd er store. Antall mennesker som 
lever i fattigdom har økt under pandemien. Det 
samme har ulikhet både internt i land og mel-
lom land. Nedstengningstiltak for å bekjempe 
smittespredning har ført til høy ledighet, og 
enkelte næringer har mer eller mindre kollap-
set, sier Følsvik.

ILO anslår at rundt 140 millioner årsverk har 
gått tapt. Pandemien har rammet kvinner, 
minoritetsgrupper og lavinntektsgrupper har-
dest.

MEDLEMSVEKST TROSS PANDEMI
Til tross for pandemien har det vært stor kor-
onakreativitet forteller Følsvik. Organiseringen 
av nye medlemmer har foregått på alternative 
måter, ofte på digitale plattformer. Det er opp-
rettet LO-kontor på Gardermoen, med fokus på 
å være serviceorgan og gi bistand til tillits-
valgte og medlemmer i en vanskelig situasjon. 
Det er dannet nettverk for tillitsvalgte, og webi-
nar med jobbsøkerkurs i fire moduler.

– Selv om året har vært preget av pandemi, 

konkurser, oppsigelser, permitteringer og gene-
rell nedlukking av samfunnet, har flere forbund 
opplevd en medlemsvekst, sier Følsvik. 

ETTER PANDEMIEN OG VEIEN VIDERE
– Pandemien og lærdommen av denne viser 
hvor sårbare selvstendige næringsdrivende og 
frilansere er, og at det blir viktig å se på hvor-
dan vi bedre kan sikre denne gruppen i framti-
den. LO inngikk et samarbeid med Fafo i 2021 
for å se nærmere på velferdsordninger for selv-
stendig næringsdrivende – utfordringer og 
mulige tilpasninger. Rapporten vil bli levert fra 
Fafo i første semester 2022, og vil være et 
godt grunnlag for videre arbeid for å se på løs-
ninger for denne gruppen, sier Følsvik.

Hun viser til at folk med nedsatt arbeids-
evne som strevde før pandemien, står enda 
svakere nå.

–  En aktiv arbeidsmarkedspolitikk er viktig 
for å hjelpe flere tilbake i jobb, blant annet gjen-
nom kompetansehevende arbeidsmarkedstil-
tak, tett oppfølging og jobbformidling, sier hun.

LO NORGE BERETNING 2020 OG 2021

LO UNDER KORONA
Da pandemien rammet i mars 2020 måtte LO kaste seg rundt 
og håndtere nye kamper, en ny hverdag og arbeid for nytt lov-
verk. I to beretninger fra LO, fra 2020 og 2021, er alle aspekter 
av arbeidet, enten det er lokalt eller internasjonalt, faglig eller 
organisatorisk, preget at nedstengninger og Covid-19.
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I perioden har forbundet arbeidet med å defi-
nere innholdet i en tillitsreform i egen organisa-
sjon, og i samarbeid med LO og andre LO-for-
bund som organiserer i offentlig sektor.

Tiden er overmoden for en ny styring av sta-
ten – og resten av offentlig sektor. I NTL ville vi 
være klare til å starte dette arbeidet dersom 
det ble rødgrønt stortingsflertall – og ny regje-
ring etter stortingsvalget høsten 2021. 

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen 
høsten 2021 at den vil innføre en tillitsreform 
i offentlig sektor.

NTL gjennomførte en høringsrunde med 
organisasjonsleddene i 2021. I tillegg utarbei-
det De Facto rapporten «Tillit og medbestem-
melse i staten» i samarbeid med referanse-
gruppe med sentrale tillitsvalgte og gruppein-
tervjuer med tillitsvalgte og medlemmer. Den 
inkluderte også tiltak og beskrivelser fra rap-
porten «Tillitsreform – mer enn ord», som 
DeFacto utarbeidet på oppdrag fra NTL-foren-
ingene i forsknings- og utdanningssektoren.

Reformen må medføre et brudd med mar-
kedsstyringen da denne står i veien for en 
ledelse og styring basert på faglighet og med-
bestemmelse. 

Markedsstyringen av statlig sektor har de 
siste ti-årene vært preget av styrings- organisa-
sjons- og ledelsesformer som har ført til min-
dre autonomi for arbeidstakerne, mer kontroll 
av den enkelte og undergraving av partsamar-
beidet. Sammen med kutt i virksomhetenes 
budsjetter har dette svekket statens mulighet 
til å oppfylle samfunnsoppdraget og gitt dårli-
gere tjenester til innbyggerne. Målet med til-
litsreformen må være å revitalisere medbe-
stemmelsesordningene, gi ansatte mer tillit og 

autonomi i arbeidshverdagen og sikre en 
demokratisk ledelse i staten. For å oppnå 
dette må mål- og resultatstyringen og andre 
markedsløsninger må avvikles og erstattes 
med styringssystemer basert på tillit.  

Med utgangspunkt i vårt prinsipp- og hand-
lingsprogram, svarene fra høringsrunden og 
rapporten fra De Facto utarbeidet NTL våre 
krav til en tillitsreform i staten som ble behand-
let av vårt landsstyre i februar 2022 og vedtatt 
av forbundsstyret i mars 2022.

Tiltakene NTL har utarbeidet må inngå i en 
tillitsreform for statlig sektor. Regjeringen har 
ansvar for finansering, organisering og styring 
av staten. Den har også ansvar for arbeidslivs-
politikken for 160 000 statsansatte. Regjerin-
gen sitter på virkemidlene og på ansvaret for å 
gjennomføre reformen. Tiltakene må derfor 
følges opp politisk og overfor de enkelte virk-
somhetene. Partssamarbeidet er utgangs-
punktet for medbestemmelse på arbeidsplas-

sen. Tillitsreformen må omfatte tiltak som gjør 
at statlige arbeidsgivere etterlever Hovedavta-
len som er inngått mellom staten og hoved-
sammenslutningene. 

Etter mange år med svekkelse av medbe-
stemmelsen anser NTL at det nå er nødvendig 
at regjeringen tar ansvar for å påse at arbeids-
givers representanter i de enkelte virksomhe-
tene oppfyller sine forpliktelser etter Hovedav-
talen. Tiltakene NTL fremmer vil revitalisere 
medbestemmelsesordningene, blant annet 
satsning på fellesskolering. Skal vi lykkes med 
tillitsreformen må de tillitsvalgte på arbeids-
plassene og ha medbestemmelse på sentralt 
nivå involveres. 

TILLITSREFORM

NTL KREVER AT TILLITSREFORMEN MÅ INNEBÆRE Å: 

 ~ Revitalisere medbestemmelsen, med 
bedre skolering, tilstrekkelig til utøvelse 
av vervet og klarere avgrensning mot poli-
tiske beslutninger

 ~ Erstatte mål- og resultatstyringen med  
styring som sikrer at overordnede politiske 
målsettinger nås, og som legger til rette 
for medbestemmelse og økt faglighet

 ~ Avvikle de flate budsjettkuttene som  
Solbergregjeringen innførte

 ~ Utføre arbeidet i offentlig regi med egne 
faste ansatte i fulle stillinger

 ~ Gjennomgå oppgavefordelingen mellom 
statens forvaltningsnivåer med mål om å 
styrke medbestemmelsen

 ~ Utvikle en ny lederplattform i staten 
basert på statens særpreg, verdigrunnlag 
og overordnede mål

(utdrag fra heftet NTLs «Krav til tillitsreform i staten)
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 Fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og 
effektivitetsmål. 

 Sikre at statlige og kommunale anbud er utformet slik at lokale og regionale 
leverandører kan delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget.  

 Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og 
kommunene. 

 Jobbe for at offentlige virksomheter går foran og arbeider aktivt for rekruttering av 
ansatte med flerkulturell bakgrunn. 
Teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler for fornyelse i offentlig sektor. 

Tillitsreform  
En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler 
om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett 
samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige 
virksomheter. Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante. 

Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør 
førstelinja og ryggraden i velferdsstaten, som for eksempel lærerne, sykepleierne, 
politibetjentene og fastlegene. Tillitsreformen innebærer at regjeringen ikke vil sette i gang 
sentraliserende reformer som skaper store enheter med lange ansvarskjeder fra 
beslutningstaker til de som står i klasserommet eller på sykehjemmet for å utføre jobben. 
Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de 
viktigste tjenesteyterne.  

Regjeringen vil: 

 Legge frem en strategi for offentlig sektor som tar brukerorganisasjonene, de 
tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende 
prosess for hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område med følgende 
formål: 

 Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten. 
 Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige 

prosesser, både i staten og i kommunene.  
 Sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre måte 

basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse i 
egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester.  

 Sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og 
trepartssamarbeidet. 

Det offentlige som arbeidsgiver 
De ansatte er vår viktigste ressurs for å gjøre offentlig sektor enda bedre. Gjennom 
skolering, tillit og inkluderende rammebetingelser vil vi invitere alle offentlig ansatte med i 
dette arbeidet. Endringer skal skje i kontakt og samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner.  

Regjeringen vil: 

 Begrense midlertidighet og bruk av deltid i offentlig sektor. 
 Sikre betingelsene for at god tillitsstyring er til stede, blant annet gjennom stedlig 

ledelse. 
 Lage nye retningslinjer for lederlønninger og andre typer godtgjøring for ledere i 

staten, som bidrar til reduserte lønnsforskjeller. 

Krav til 
tillitsreform 
i staten

NTL_krav_tillitsreform_2022.indd   1NTL_krav_tillitsreform_2022.indd   1 31.03.2022   09:4631.03.2022   09:46
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– NTL har jobbet med styringsproblematikk i 
mange år. Vi har lenge fått tilbakemeldinger om 
at de tillitsvalgte ikke får tatt ut medbestem-
melse, og at de ansatte ikke får brukt sin fag-
lige kompetanse på arbeidsplassen. Skyldes 
dette lokale forhold, eller en og annen leder? 
spør Ellen Dalen. 

Og svarer selv:
– Nei. Hovedproblemet er måten offentlig 

sektor styres, organiseres, finansieres og 
ledes, på et overordnet plan. Løsningen ligger 
derfor også overordnet. Tillitsreformen kan bli 
en slik løsning, sier Dalen.

NTL VIL AVVIKLE MÅL- OG RESULTATSTYRING
Ellen Dalen sier at det ikke trengs mer arbeid 
for å identifisere hva problemet med man-
glende medbestemmelse på den enkelte 
arbeidsplass handler om. Det vet vi, mener 
hun. Det handler blant annet om mål- og resul-
tatstyring, et ledd i New Public Management 
(NPM), som har preget arbeidslivet i snart 30 
år.

– Vi i NTL ønsker å fjerne markedsstyringen 
helt.  Utfordringen er at selv om alle tilsynela-
tende er enige i problembeskrivelsene, er ikke 
alle enige om tiltakene og hva som må avvikles 
eller endres. Der har vi en jobb foran oss, sier 
Dalen.

For NTL er det et gjennombrudd at en til-
litsreform nå ligger på bordet. Både regjeringen 
og LO-forbundene i offentlig sektor er enige om 
at det må på plass et alternativ til markeds-
tenkning.

– Markedstenkningen har ført til mer byrå-
krati, målforskyving og kontroll over ansatte. 
Produktivitetslogikken, den økonomiske logik-
ken, har ikke ført til bedre kvalitet i offentlig 
sektor, slår Dalen fast.

Hun sier at det er viktig for NTL å avvikle 
mål- og resultatstyringen helt, så man ikke 
ender opp med færre mål, men under samme 
logikk.

– At Hurdalsplattformen til Støre-regjerin-

gen slår fast en tillitsreform er kjempebra! Vi 
har ikke sett denne type oppgjør med mar-
kedslogikken før. Under Solberg-regjeringen 
var det umulig å få gjennomslag for vår kritikk, 
sier hun.

Nå står kampen for å få denne reformen til 
å bli konkrete endringer ute på arbeidsplas-
sene der folk jobber.

– Det er den vanskelige jobben som må 
skje der ute. En potensiell fallgruve er dersom 
reformen blir hvilende på skuldrene til lokale 

ledere og tillitsvalgte. For problemet skyldes 
ikke lokale, men sentrale forhold, sier hun.

KREVER POLITISK MOT
Dalen mener at det er på tide å anerkjenne at 
staten har samfunnsoppdraget som mål, og at 
man må styre etter kvalitet og ikke kvantitative 
tall. Men, sier hun, det krever politisk mot å stå 
for en styring som ikke kan telles og måles.

– Vi forventer sterke og tydelige grep. Dette 
betyr mer politisk ansvar fremover, fremfor at 

MED TILLIT TIL TILLITSREFORMEN
Ellen Dalen, 2.nestleder  
i NTL, er fornøyd med at NTLs 
arbeid mot markedsstyring  
i statlig sektor resulterte i at 
Tillitsreformen ble erklært i 
Hurdalsplattformen.

markedet skal bestemme, sier Dalen.
Hun forteller at Arbeids- og Inkluderingsde-

partementet er i gang med Tillitsreformen, og 
har sendt en tydelig bestilling til NAV, og det er 
NTL glade for. Det viser tydelige ambisjoner om 
å bedre NAV ved hjelp av de ansattes kunn-
skap. Kunnskapsdepartementet er også i 
gang, forteller Dalen, og går i front med refor-
men.

– Men det er viktig at Finansdepartementet 
tar grep. Det er de som sitter med ansvaret for 

finansieringssystemet og statens økonomire-
glement. Med andre ord har de ansvaret for 
pengestrømmen, og økonomistyringen er en 
viktig del av Tillitsreformen, sier hun.

MINDRE KONTROLLREGIMER I HVERDAGEN
Dalen mener at Tillitsreformen må gi NTLs 
medlemmer færre rapporteringer og kontrollre-
gimer i hverdagen, slik at de får større frihet til 
å jobbe etter faglige vurderinger, og bruke erfa-
ring og egen kunnskap.

– Det blir interessant å følge Kunnskapsde-
partementet, som har fått forslag til endringer 
i finansieringssystemet fra Hatlen-utvalget. 
Høyskolene- og universitetene har fått deler av 
sin finansiering på bakgrunn av enkelte produk-
tivitetsmål, og Hatlen-utvalget foreslår å fjerne 
seks av åtte indikatorer, forteller Dalen.

 For NTL er dette en riktig retning, men 
mener regjeringen må gå lengre enn det Hat-
len-utvalget foreslår. 

– Så lenge systemet beholdes, vil logikken 

RAPPORT  6:2021 

 

 

 

 

 

O 

 
 

 
Roar Eilertsen og Paul Bjerke 
 

Tillit og med-
bestemmelse 
i Staten 
 
 

 

  

BILDETEKST: - Tillitsreformen betyr mer 

politisk ansvar fremover, og politisk mot, 

fremfor at markedet skal bestemme, sier 

2. nestleder i NTL, Ellen Dalen.

42 43



litsvalgte representerer deg, og alt LO og NTL 
jobber med i det daglige. 

– Dette har gått noe ned, sier Falkum. 

LITE PANDEMIPÅVIRKNING
I 2020 var Medbestemmelsesbarometret fer-
dig den 10. mars, to dager før alt stengte ned. 
Da kastet AFI seg rundt og gjorde en egen pan-
demiundersøkelse rett etter påske samme år. 
På kort tid viste tall av tilliten til ledelsen hadde 
økt med 20 prosent, etter en drøy måned med 
koronatiltak.

– Det var det samme vi så i undersøkelser 
om tillit mellom folk og politikere tidlig i pande-
mien; det skåret veldig høyt. Folk flokker seg 
om det kjente i unntakstilstand. Vi gjentok 
undersøkelsen i 2021. Da hadde tilliten på 
arbeidsplasser gått noe ned, men ikke så langt 
ned som i ordinære år, sier Falkum.

Ikke overraskende fant Falkum og AFI at til-
liten hadde gått mest ned hos de som sagt 
opp, eller blitt permitterte. 

– Mens de som har hatt hjemmekontor opp-
levde mer innflytelse på eget arbeid og egen 
situasjon, sier han.

Likevel har Falkum og hans kolleger lurt om 
de som forskere kan ha et metodeproblem. For 

i det store og hele fant de ikke markante end-
ringer hos arbeidere tross pandemi. Litt rart, 
syns han. 

– Hvorfor svarer folk stort sett det samme, 
tross enorme endringer i det daglige? Kan det 
være fordi folk i en unntakstilstand svarer hvor-
dan det var før, men ikke akkurat nå? Kan det 
være fordi vi som forskere fanger opp et skjevt 
utvalg? 

Falkum medgir at fleste som svarer på Med-
bestemmelsesbarometret har høyere utdan-
ning, og at det er flere fagorganiserte som 
svarer, enn motsatt. Det er vanskeligere å få 
dem med midlertidig arbeidsavtale eller som 
jobber deltid, til å svare. 

Det er en utfordring som har blitt tydeligere 
for Falkum under pandemien, og som for-
skerne nå ønsker å se nærmere på.

Annet som kom frem i rapporten for 2021, 
var at digitale verktøy og målstyring skapte 
press og svekket statsansattes medbestem-
melse over egen arbeidshverdag. 

Frifagbevegelse.no skrev 22. februar 2022 
at ansatte som jobber med brukerkontrakt i 
staten, opplever at digitale verktøy skaper frykt 
for overvåking i arbeidshverdagen. 

Frifagbevegelse.no skriver videre hvordan 

forskernes informanter i ytterste konsekvens 
opplevde det vanskelig å ta pauser, og å gå på 
do i løpet av arbeidsdagen, for å kunne holde 
tritt med måltallene og lange telefonkøer. «De 
er så opptatt av telefonsamtaler i etaten at det 
er helt vilt, prosenten de har satt er det viktig-
ste i hele verden,» uttalte en informant til for-
skerne.

MED TILLIT TIL TILLITSREFORMEN
Å styrke demokratiet på arbeidsplassen er et 
verktøy for å øke tillit mellom ledelse og 
ansatte, for å få til reelle diskusjoner, og for å 
åpne opp om rundt faktiske ting man er uenig 
om, sier Falkum.

Han har derfor håp om at Tillitsreformen, 
slik regjeringen beskriver den i Hurdalserklæ-
ringen, nettopp skal bidra til å styrke dette, når 
det står i dokumentet at man skal styrke opp-
læring på partssamarbeid og medbestem-
melse. 

– Man kan håpe vi har lykkes fra forsknin-
gen, og vi er litt av grunnen til at dette har 
kommet med, sier han.

Falkum tror ganske sikkert at Tillitsreformen 
er en kritikk av New Public Management, selv 
om regjeringen ikke sier dette rett ut.

 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Et resultat av mer standardisering på 
arbeidsplassen, advarer forsker Eivind Fal-
kum. 

Nå setter han sin lit til Tillitsreformen for 
demokratisk bedring.Hvert år, siden 2016, 
har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) målt 
opplevelsen av demokrati på norske arbeids-
plasser, gjennom det som heter Medbe-
stemmelsesbarometret. Fra 2018 har dette 
vært i form av kvantitative og kvalitative 
undersøkelser annethvert år. I 2022 er det 
kvalitativ runde. 

De store spørsmålene barometret måler 
gradene av, er: 

Hvordan fungerer egentlig medbestem-
melse på arbeidsplassen, i praksis? 

Hvordan praktiseres demokratiet på 
arbeidsplassen?

NTL har fra starten av inngått i partner-
skapet rundt Medbestemmelsesbarometret.

DEMOKRATI UNDER PRESS
– De siste årene har vi i hovedsak funnet at 
bedriftsdemokratiet er under press. Dette 
skyldes i hovedsak liberaliseringen av øko-
nomien som startet helt tilbake på 1990-tal-
let, som igjen betød innføring av New Public 
Management på arbeidsplasser, forteller 
Eivind Falkum, som siden starten har vært 
ansvarlig for disse undersøkelsene på AFI. 
Med denne liberaliseringen kom målstyring 
og overvåkning i sterkere grad inn i arbeids-
dagen til folk.

Falkum minner om hvorfor demokratiet 
på arbeidsplasser har blitt svekket ved å vise 
til eierskapsrevolusjonen som skjedde på 
1990-2000-tallet, der flere store statlige 
aktører som Statoil, Posten og jernbanen, 
blant andre, ble del- eller helprivatiserte. 

– Det som lå innbakt i dette skiftet var at 
direktørene mistet makt til fordel for aksjeei-
erne. Privatiseringen medførte i tillegg at 
tunge fagforeninger ble svekket. Jeg misten-
ker at disse tingene er årsakene til en lavere 
opplevelse av medbestemmelse, sier Falkum. 

Noen bedrifter fikk også nye utenlandske 
eiere.

– Et at våre Medbestemmelsesbarometre 
fant ut at utenlandske selskaper har alt 
regelverk korrekt på plass, men de praktise-
rer det annerledes enn de norske, sier Fal-
kum.

En av undersøkelsene viste også at der 
statlige selskaper hadde blitt privatisert, 
hadde medbestemmelsen går ned.

FORSKJELL PÅ MEDBESTEMMELSE OG 
MEDVIRKNING
De siste fire årene har Medbestemmelses-
barometret vært opptatt av å se på ulike 
styringsformer. 

– Medbestemmelse og medvirkning er to 
ulike styringsformer som brukes. I de virk-
somhetene der demokrati brukes som en 
ressurs, vil medbestemmelse nettopp være 
et kjennetegn på styringsformen. Mens i 
bedrifter, inkludert i offentlig sektor, som 
styres av kontroll og lydighet, oppleves med-
bestemmelse naturlig nok lavere. Her er det 
medvirkning som gjelder, sier Falkum. 

Han legger til at det finnes arbeidsplas-
ser hvor disse to er godt blandet. 

– Vi finner at opplevelsen av medvirkning 
øker mens medbestemmelse står konstant. 
Dette tolker vi som et resultat av at standar-
disering på arbeidsplasser vokser. Når dette 
skjer, blir den enkeltes utdanning mindre 
verdt. Rutiner blir viktigere med standarder, 
ikke hva den enkelte kan faglig sett. Relasjo-
ner mellom ansatte og ledere blir også min-
dre viktig. Det kan oppleves som om man 
knapt trenger en leder når standarder tar 
mye plass. Da kan det også oppleves som 
om man har innflytelse på arbeidsplassen, 
uten at man i praksis har det, forklarer Fal-
kum.

Dermed opplever mange at de har sterkere 
medvirkning, fordi de ikke har så mye kontakt 
med ledelsen. Men medbestemmelse har de 
nødvendigvis ikke at den grunn:

Medbestemmelse, det er i større grad 
knyttet til partsamarbeidet, hvordan den til-

JOBBDEMOKRATI 
UNDER PRESS
Opplevelsen av medbestemmelse på arbeidsplassen er 
konstant, mens opplevelsen av medvirkning øker. Dette 
viser tendensen i Medbestemmelsesbarometret de 
siste fire årene.

Forsker Eivind Falkum. FOTO: WERNER JUVIK

om at det som telles er det som teller. Og det 
er denne styringslogikken vi vil bort fra i Tillits-
reformen. Samfunnsoppdraget i offentlig sek-
tor kan ikke reduseres til kvantifiserbare indi-
katorer. Det finnes andre og bedre måter å 
finansiere særskilte tiltak, mener Dalen.

FRA DE FACTO-RAPPORT TIL HURDAL
I 2021 skrev De Facto en rapport om Tillitsre-
formen som het «Tillit og medbestemmelse i 
staten», i samarbeid med en referansegruppe 
i NTL. Her intervjuet De Facto lokale tillitsvalgte 
og ansatte, og fikk beskrivelser på manglende 
medbestemmelse fra dem som faktisk kjenner 
på det i arbeidshverdagen sin. 

I rapportens konklusjon står det blant 
annet:

«Samlet sett peker informantene på svært 
mange ulike problemer knyttet til

organisasjon, styring og finansiering som 
har betydning for tillit og mulighet til

tillitsreform. Dette skyldes at dagens for-
valtningssystemer påvirker en rekke sider ved

ansattes medbestemmelse og at disse i 
liten grad kan løses gjennom små, lokale

endringer. Det kreves først og fremst større 
endringer på felles nasjonalt, politisk nivå.»

De Facto foreslår en rekke konkret tiltak 
som kan vise vei mot en annen måte å styre 
på.

– Mye av dette finnes vi igjen i Hurdalsplatt-
formen. Jeg opplever at regjeringen virkelig vil 
dette, og at det legges opp til prosesser på 
arbeidsplasser. Men, utforming og ansvar må 
komme ovenfra. Dette er spennende, avslutter 
Ellen Dalen.
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De Facto foreslår en rekke konkret tiltak som kan vise 

vei mot en annen måte å styre på. Mye av dette finner 

vi igjen i Hurdalsplattformen, mener Ellen Dalen.
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 ~ ERLEND TRO KLETTE (tekst)

Ansatte som jobber med brukerkontrakt i sta-
ten, opplever at digitale verktøy skaper frykt for 
overvåking i arbeidshverdagen. Flere mener 
målstyring og kortsiktig tenkning hindrer dem i 
å utføre samfunnsoppdraget sitt.

Det kom fram da Arbeidsforskningsinstitut-
tet (AFI) presenterte Medbestemmelsesbaro-
meteret 2021, der måling og styring av arbeids-
tid var tema. Forenklet forklart er barometeret 
en årlig undersøkelse om ansattes muligheter 
til å påvirke egen arbeidshverdag.

I ett kapittel er medlemmer av NTL som 
jobber i førstelinjetjenesten blitt intervjuet, 
altså personer som jobber med brukerkontakt 
i staten, samt tillitsvalgte og mellomledere.

MÅL FUNGER I PRAKSIS SOM KRAV
Digitaliseringen av statens systemer for bruker-
kontakt gjør at data om ventetid, samtalers 
varighet og svarprosent kan måles og kartleg-
ges helt ned på individnivå.

Så når ledelsen tallfester mål om svarpro-
sent på telefon og påloggingstid i detalj, lurte 
forskerne bak rapporten på hvordan de ansatte 
i statens førstelinje reagerer. 

Det korte svaret er, ifølge seniorforsker Per 
Bonde Hansen og medforfatter av kapittelet 
om førstelinjen, at ledelsens mål i praksis fun-
gerer som krav.

– Det skaper helt klart et høyt arbeidspress, 
og en kultur der man strekker seg langt, både 
personlig og organisasjonsmessig, for å gjøre 
unna arbeidet, forklarer Hansen.

«PROSENTEN ER DET VIKTIGSTE»
I ytterste konsekvens opplevde forskernes 
informanter det vanskelig ta pauser og å gå på 
do i løpet av arbeidsdagen, for simpelthen å 
kunne holde tritt med måltallene og lange tele-
fonkøer.

I tillegg fant forskerne at de ansatte og til-
litsvalgte i liten grad hadde mulighet til å 
påvirke disse målene og dermed egne arbeids-
hverdager.

«De er så opptatt av telefonsamtaler i eta-

ten at det er helt vilt, prosenten de har satt er 
det viktigste i hele verden,» uttalte en infor-
mant til forskerne.

– Løper man hele tiden etter mål som van-
skelig kan innfris, skapes det situasjoner der 
man konstant er på etterskudd, som går utover 
situasjonen til ansatte, mener Hansen.

– HINSIDES ALL FORNUFT
Selv om tilgang på målbare forhold kan gi 

fordeler for ledelsen i en resultatstyrt offentlig 
sektor, er skyggesiden at muligheten for over-
våking av ansatte aldri har vært høyere.

– Lederne sa at de ikke fulgte med på hva 
jeg gjorde. Samtidig kunne jeg få en epost om 
at jeg hadde vært lenge borte fra telefonen, 
gjenfortalte Hansen fra en av sine informanter 

under presentasjonen av rapporten.
Slik de ansatte i førstelinjen formulerer det, 

ligger kontrolleffekten først og fremst i visshe-
ten om at ledere kan hente ut data på individ-
nivå.

Funnene i AFIs rapport overrasker ikke Ellen 
Dalen, 2. nestleder i NTL. Fagforeningen er en 
av fem oppdragsgivere for barometeret.

– Graden av kontroll over de ansatte er hin-
sides all fornuft, mener hun. 

UNDERGRAVER MEDBESTEMMELSE
For det er ikke bare i førstelinjen at de proble-
matiske funnene gjør seg gjeldende, ifølge 
Dalen.

Rapportens resultater reflekterer tilbake-
meldinger NTLs ledelse får «over hele linja,» at 

ANSATTE FØLER SEG OVERVÅKET AV STATEN
Digitale verktøy og målsty-
ring skaper press og svekker 
statsansattes medbestem-
melse over egen arbeids-
hverdag, ifølge rapport.

digitale systemer undergraver medbestem-
melse i alle NTLs virksomheter.

Hun viser til hovedavtalen, som sier at til-
litsvalgte skal ha medbestemmelse på alt som 
har betydning for de ansattes arbeidssitua-
sjon.

– Ansatte og tillitsvalgte opplever at de digi-
tale systemene legger sterke premisser for hva 
de kan og ikke kan gjøre. Det er dessverre 
gjengs, forteller hun.

Dessverre er problemene med målstyrin-
gen og den økende bruken av digitale verktøy, 
slik NTL-nestlederen ser det, langt større enn 
at tillitsvalgte og ansatte kan fikse dem på 
eget initiativ.

– Hvis det bare var en enkelt virksomhet 
kunne det blitt løst lokalt, men vi ser at de 

disse føringene er generelle. Den overordnede 
styringslogikken i staten må endres, vi må bort 
fra en ren økonomisk logikk. Samfunnsoppdra-
get handler om mye mer enn at regnskapet 
skal gå opp, understreker hun.

TILLITSREFORMEN BLIR SENTRAL 
Når vi kritiserer kontroll og overvåking av 
ansatte, sier Dalen, så må vi se i hvilken kon-
tekst systemene er innført. Hun sikter til mar-
kedsrettingen av offentlig sektor over mange 
år, og til oppdraget om å utføre flest mulig opp-
gaver på kortest mulig tid.

– Staten må styres ut fra andre målsettin-
ger. Hvis vi skal ha økt faglighet og økt medbe-
stemmelse, må vi avvikle mål- og resultatsty-
ringen. Når det gjelder digitale systemer må de 

utvikles lokalt, med eierskap til de som skal 
bruke systemene.

Med så omfattende forandringer på ønske-
listen, mener NTL-nestlederen at løsningene 
først og fremst er nødt til å komme ovenfra. 
Nettopp derfor sier hun at arbeidet med tillits-
reformen er av største betydning.

– Problembeskrivelsene og kravene om 
endring kommer nedenfra. Oppgaven vår i NTL 
er å fortsette å jobbe for gjennomslag hos 
regjeringen, sørge for mer enn ord og enkelt-
stående tiltak, og en gjennomgående tillitsre-
form.

Og sist, men definitivt ikke minst, under-
streker Dalen:

– Velferden må finansieres. I dag er det for 
mange oppgaver og for lite folk.

 MÅLSTYRING: Ellen Dalen, 2. nestleder i Norsk 

Tjenestemannslag, mener de negative funnene rundt 

digitalisering i førstelinjesektoren er gjeldende hos 

alle NTLs medlemsvirksomheter. FOTO: OLE PALMSTRØM

RAPPORTEN: 

«Måling og styring av arbeidstid.»
Medbestemmelsesbarometeret 2021 er 
en kvalitativ studie av arbeidstid, 
arbeidstidsordninger og erfaringer i fem 
bransjer.

Arbeidsforskningsinstituttet har gjort 
casestudier med medlemmer i de fem 
fagforbundene som er med i Partnerska-
pet for Medbestemmelsesbarometeret. 
Tema er arbeidstidsordninger og digitali-
sering i arbeidslivet. 

Forfatter/e: Ida Drange, Eivind Falkum, 
Per Bonde Hansen, Tereza Østbø Kuldo-
va, Elin Moen Dahl, Bitten Nordrik, 
Anders Underthun og Christin Thea 
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POLITISK BERETNING 2018–2021 Norsk
Tjenestemannslag

BEREDSKAP
Den siste landsmøteperioden har NTL jobbet 
målrettet med å fylle ordet totalberedskap 
med innhold. Samfunnssikkerhet og bered-
skap handler om folks muligheter til å ferdes, 
leve og jobbe trygt. NTLs medlemmer sørger 
daglig for denne tryggheten, gjennom sine job-
ber for sikkerhet i lufta og på sjøen, trygge 
veier, sikring av arbeidsplasser, stabil energi-
forsyning, brann, redning, politi og justis, kom-
petanseheving og videreutdanning. Det hand-
ler om etater som jobber når krisa har rammet 
og etater som skal bidra til at kriser ikke ram-
mer. I tillegg kommer det direkte arbeidet med 
å forebygge og avverge terrorhandlinger. 

Forrige landsmøte stilte krav til regjeringen 
om at arbeidet med å sikre ressursene våre 
måtte tas på alvor. Vi opplevde statsbudsjett 
på statsbudsjett med kutt i offentlig sektor, og 
en regjering som i tillegg mente at denne ned-
byggingen av offentlig sektor var for å gjøre 
oss mer effektive og bedre rustet til å håndtere 
kriser. Solbergregjeringens kutt gikk direkte ut 
over viktige samfunnsoppgaver og bidro verken 
til bedre eller bredere beredskap. 

Dette var noe av bakteppet for at NTL i 
2019 vedtok først å delta i forprosjektet Trygg-
het og sikkerhet 2021 i regi av Tankesmien 
Agenda og deretter i hovedprosjektet1.  Gjen-
nom prosjektet Trygghet og totalberedskap 
2021 har Tankesmien Agenda utgitt tre delrap-
porter om beredskap med konkrete politiske 
forslag for å styrke totalberedskapen. Disse 
tre rapportene har tre konkrete beredskapsut-
fordringer som utgangspunkt: naturhendelser, 
matsikkerhet og digital sårbarhet.

«Notatet om naturhendelser tar utgangs-

1 Prosjektet er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda, Fagforbundet, Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, Norges offisers- og spesialistforbund, LO og LO Stat.
2 Kilde: https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/medias/prinsipper_for_styrket_totalberedskap__1611051041842.pdf 
3 https://tankesmienagenda.no/post/nye-agenda-notater-om-koronaberedskap/details

punkt i at klimaendringene gir mer uforutsig-
bart vær og hyppigere ekstremvær, og tar til 
orde for tiltak for nærberedskap, samvirke og 
klimatilpasning i møte med dette. Notatet om 
matsikkerhet oppsummerer hvor vår matforsy-
ning er mest utsatt, og peker på både struktu-
relle grep og konkrete beredskapstiltak for å 
sikre både matforsyning og matprodusentene 
som beredskap i andre typer kriser. Notatet 
om digital sårbarhet oppsummerer hvordan 
trender innen digitalisering gjør oss mer sår-
bare, og kommer med tiltak som svarer på 
denne sårbarheten. De grunnleggende struk-
turene i samfunnet blir fundamentalt avhen-
gige av digitale løsninger. Samtidig preges 
digitaliseringen av økende kompleksitet, lange 
verdikjeder og tjenesteutsetting.»2 Prosjeketet 
oppsummeres i konkrete politiske forslag for 
å styrke totalberedskapen. Noen av de viktig-
ste forslagene handler om å styrke finansierin-
gen av den kommunale beredskapsplikten, 
finansiere de statlige beredskapsaktørene 
bedre ved å fjerne ostehøvelkuttene og priori-
tere tydeligere, ruste Sivilforsvaret for fram-
tida, styrke de frivillige beredskapsorganisasjo-
nene, kritisk gjennomgå mål- og resultatstyrin-
gen med mål om å fjerne mål som hindrer 
samarbeid og ikke minst sette i verk ulike tiltak 
for å styrke beredskapsaktørenes mulighet til 
å samarbeide og øve sammen. Alle de 36 for-
slagene kan leses i notatet Prinsipper for styr-
ket totalberedskap. 

Mange av NTLs tillitsvalgte har bidratt i Tan-
kesmien Agendas arbeid med rapportene. 
Gjennom dette arbeidet har vi bidratt til å breie 
ut beredskapsdiskusjonene og synligjøre våre 

medlemmers viktige bidrag til samfunnssikker-
heten. 

Det er myndighetenes ansvar å sikre at vi i 
krisesituasjoner har god nok tilgang til vann, 
energi og mat - både til folk og til husdyra våre. 
Koronapandemien viste også med all tydelig-
het hvor viktig det er med beredskapslagre og 
selvforsyning av medisiner og smittevernut-
styr. Dette ble også dokumentert gjennom 
Tankesmien Agendas notater om koronabered-
skap som NTL bidro til3. 

Det er ingen tvil om at vi må ha bedre 
beredskap i møtet med klimaendringene. 
Ekstremvær skaper flom, skred, stormer og 
tørke, og landet må blir bedre rustet til å møte 
dette. Behovet for klimaforebygging- og klima-
tilpasning er stort og økende. NTL er fornøyde 
med at Regjeringen i Hurdalsplattformen sier 
den vil styrke klimaberedskapen. Det er helt 
nødvendig. 

Norge må fortsatt ha bedre beredskap mot 
terror. Nok ressurser på rett sted og til rett tid 
er helt avgjørende. Det trengs både økonomisk 
handlingsrom, tid til øvelse og trening og ikke 
minst nok folk på jobb for at viktige beredskap-
sinstitusjoner skal kunne trå til dersom det 
oppstår alvorlige krisesituasjoner. 

I en stadig mer usikker verden, og med den 
fryktelige krigen i Ukraina langt framme i med-
iebildet i 2022, vil sikkerhetspolitikken og 
beredskap knyttet til krig og ustabilitet fortsatt 
ha mye oppmerksomhet. Like viktig som nok 
ressurser til forhøyede beredskapsnivåer, er 
ressurser til de som arbeider for fred og ned-
rustning. NTL er veldig glade for å ha bidratt til 
at LO vedtok omfattende og god politikk på 

dette området på den utsatte kongressen som 
ble avholdt i 2022: LO mener at Norge må 
arbeide aktivt for kjernefysisk nedrustning (..) Og 
LO ber regjeringen tilrettelegge for at vi fortsatt 
har et levende sivilsamfunn som er engasjert i 
og mobiliserer til nedrustning. 

NTL mener at samfunnssikkerhet og bered-
skap er det offentliges ansvar, og at det derfor 
er det offentlige som må løse og utføre disse 
oppgavene. Utskilling, privatisering og resultat-
styring bidrar til fragmentering og gjør god 
samhandling mellom etatene og forvaltnings-
nivåene vanskeligere. 

Regjeringen Støre har nedsatt en totalbe-
redskapskommisjon skal vurdere hvordan 
samfunnets totale ressurser best mulig bør 
innrettes. Den skal levere sitt arbeid i juni 
2023 og NTL deltar indirekte i dette arbeidet 
gjennom arbeidsgrupper i LO. 

I Hurdalsplattformen skriver også regjerin-
gen at den vil styrke den nasjonale datalag-
ringsevnen og den digitale beredskapen og 
utrede etableringen av en datalagringstjeneste 
i offentlig regi der data som krever god sikker-
het kan oppbevares. Dette er et viktig arbeid 
som vi i NTL har store forventninger til. Vi 
bidrar selvsagt! 

ILLU
S

TR
A
S

JO
N

: M
E
TTE M

A
R

IE K
R

E
B

S

5150



 ~ AXEL FJELDAVLI (tekst)

Hvor ofte bekymrer du deg 
for om det er trygt i nabolaget 
ditt? Eller om det er trygt på 
vei til jobb? Eller om landet 
vårt er trygt? 

Er du skrudd sammen 
som meg, tenker du av og til 
«hva hvis». Hva hvis politiet ikke rekker fram i 
tide. Hva hvis det går et jordras der ved E6. Hva 
hvis barna blir alvorlig syke. Etter angrepet på 
Ukraina har nok flere også tenkt at en invasjon 
av Norge ikke lenger er fullstendig utenkelig.

Pandemien og invasjonen av Ukraina har 
lært oss at egenberedskap ikke er dumt. Myn-
dighetene har rådet oss til å ha en god dunk 
rent vann og medisiner du er avhengig av lig-
gende hjemme – blant annet. 

Men i det store bildet er det staten som tar 
ansvaret for å forberede oss på kriser, på å 
tenke «hva hvis». Det betyr at du og jeg slipper 
å være såkalte dommedagspreppere fra en 
amerikansk zombie-film. Vi har prepper-staten 
i stedet.

Det er ikke tilfeldig at mange nordmenn føler 
trygghet i hverdagen. Vi har en samfunnsmodell 
med små forskjeller og en sterk velferdsstat 
som står der hvis ulykka treffer. Den høye tilliten 
gjør at vi stiller opp for naboen, for bygda og for 
landet, men det sterke fellesskapet kan ikke 
tas for gitt. Samfunn med små forskjeller har 
høyere tillit mellom folk. En sterk offentlig sektor 
som gjør jobben sin kompetent og uten usaklig 
forskjellsbehandling har høyere tillit. Politiske 
valg kan styrke eller svekke tilliten.

Men ikke alt er som det burde være i bered-
skapssystemet vårt. De siste årene har NTL, 
Tankesmien Agenda og en rekke andre LO-
forbund samarbeidet tett om totalberedskap. 

NTL, har med sine mange beredskaps-hoder 
og -hender i alt fra Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, Statens vegvesen, 
Forsvaret og Politiet, har spilt en viktig rolle.

Gjennom flere Agenda-notater har vi beskre-
vet hull og mangler, og utviklet politikkforslag 
for hvordan beredskapen kan styrkes. Vi har 
blant annet gjort spørreundersøkelser blant 
lokalpolitikere, intervjuet tillitsvalgte innen 
beredskapsapparatet og forskere på feltet.

I Agenda-notatene peker vi på to overord-
nede utfordringer: At nærberedskapen ikke er 
god nok og at styringen av beredskapen ikke 
klarer å få til koordineringen og samarbeidet vi 
er avhengig av når krisa rammer. Og dessuten 
hvordan uvettig privatisering og svært detaljert 
mål- og resultatstyring gjør det hele enda van-
skeligere.

Etter terrorangrepet på Utøya og regjerings-
kvartalet 22. juli 2011 kom det knallhard kri-
tikk av evnen beredskapsapparatet hadde til 
samarbeid og koordinering. «Ressursene som 
ikke fant hverandre» ble stående som en over-
skrift. Den forrige regjeringen var en hårsbredd 
unna å bli felt av mistillit til Stortinget i 2018, 
etter en knusende dom fra Riksrevisjonen om 
beredskap, blant annet knyttet til samordning. 
Uten trykk fra sentral samordning og koordine-
ring, klarer ikke beredskapsaktører å gjøre job-
ben sin på en god måte. De ulike etatene og 
kompetansemiljøene er avhengige av hveran-
dre. Fordi alle sitter på verdifull kunnskap og 
fordi de færreste kriser kan løses i en sektor. 
Derfor handler beredskap om hva vi får til 
sammen.

Det er liten tvil om at involvering av private 
aktører i beredskapen på en uklok måte kan 
svekke samordningen som er viktig for god 
beredskap. Oppsplitting gjør nettverkene som 
skal samarbeide mer komplekse, og det blir 
mer uoversiktlig hvem som har ansvaret. Et 
offentlig utvalg om akuttmedisin beskrev i 
2015 på en god måte hvordan anbud kan 
virke: «Det er en fare for at operatørbytte ved 
inngåelse av nye kontrakter bryter en god sam-
handling som opparbeidet mellom operatør og 
helseforetak gjennom flere år». Dette var et av 

hovedpoengene i diskusjonen om anbud innen 
luftambulanse i Finnmark i 2018 og 2019. 
Samtidig kan oppsplitting i bestiller-utfører-
modeller skape et helt håpløst kontrollbyrå-
krati, som da privatiseringen av renhold i For-
svaret gjorde at innleide renholdere måtte 
fotfølges av Securitas-vakt. 

En viktig del av 22. juli-kommisjonens kri-
tikk av Politiet var kritikken av målstyringssys-
temene. Omfattende mål- og resultatstyring 
bidrar til å legge press på beredskapen. Over 
tid er antallet styringsmål på samfunnssikker-
hetsområdet økende, med en tydelig vekt på 
detaljorienterte prosessmål, heller enn resul-
tatmål. Detaljnivået i rapporteringskravene tar 
tid fra det praktiske beredskapsarbeidet. Det 
rammer samordning og samvirke, fordi rappor-

Det offentlige tenker på det 
verste som kan skje, så du 
slipper. Men hva skjer når 
den trygge staten glipper?

KRISEBEREDSKAPEN 
MÅ STYRKES

teringskravene i egen sektor vil prioriteres over 
samordningsoppgaver uten rapporteringsplikt. 

Et annet viktig funn i våre undersøkelser er 
at nærberedskapen er for dårlig. Distriktspoli-
tikken var det området flest mente at Solberg-
regjeringen hadde gjort en dårlig jobb, ifølge 
forrige velgerundersøkelse. Noe av dette hand-
ler om at folk føler på utrygghet når offentlige 
tjenester der de bor ikke har de ressursene de 
trenger. 

Dette ser vi også på beredskapsområdet. 
Mange kommuner, som har ansvar for alt fra 
rørsystemer til brannvesen, bryter statlige mini-
mumskrav til øvelser og planer. Politiet er min-
dre til stede lokalt enn før. Gjennom den 
såkalte ABE-reformen har alle statlige bered-
skapsaktører fått flate ostehøvelkutt, også 

aktører som jobber operativt med beredskap 
over hele landet – som Sivilforsvaret og NVE. 

Evnen til å møte særlig de store krisene er 
for tynn. 

Vi trenger folk, materiell og ressurser i 
beredskapens ytre ledd. Samtidig må vi hegne 
om gode, fullstendige lokalsamfunn. Rammer 
krisen trengs det lokalkunnskap, folk som kan 
stille opp i den frivillige beredskapen og virk-
somheter med utstyret og maskinene som 
trengs.

Nå må beredskapen styrkes. Jeg er glad for 
flere av lovnadene fra regjeringen knyttet på 
beredskapsområdet – som å stoppe privatise-
ringen av drift og vedlikehold innen jernbane og 
av renhold i forsvaret, å gjennomføre tillitsre-
form, stoppe ostehøvelkutt og å styrke finansi-

eringen av kommunene. Men vi i den brede 
arbeiderbevegelsen fortsetter å legge press på 
at dette må prioriteres videre. 

Samarbeidet vi har hatt, og initiativet til 
Forsvarslinjer-rapporten fra NTL Forsvar og NOF 
forut for det igjen, har bidratt til at totalbered-
skapen har blitt viet en egen kommisjon ned-
satt av regjeringen. LO-familien står sterkt når 
man samarbeider om et tema på tvers av for-
bund. 

Ustabiliteten i Europa etter invasjonen av 
Ukraina og den økte risikoen for klimarelaterte 
naturhendelser viser hvordan beredskap bare 
blir et viktigere tema framover.

Kriser inntreffer når vi minst venter det. 
Men vi kan likevel velge hvor godt forberedt vi 
vil være.

TOTALBEREDSKAP: – Samarbeidet vi har hatt, og initia- tivet til Forsvarslinjer-rapporten fra NTL Forsvar og NOF forut for det igjen, har bidratt til at totalberedskapen har blitt viet en egen kommisjon nedsatt av regjeringen. LO-

familien står sterkt når man samarbeider om et tema på tvers av forbund, skriver Axel Fjeldavli i Tankesmien Agenda. FOTO: SIW PESSAR
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Men en ting vil ha legge til: At sivilforsvaret 
krymper foran øyene våre, og at norske politi-
kere ikke forstår alvoret.

Strand er i dag frikjøpt slik at han kan jobbe 
for NTL tre dager i uken, når han ikke er øko-
nom i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) i Tønsberg.

NTL har mange medlemmer innen Sivilfor-
svaret, som er ment å være nødetatenes og 
kommunenes forsterkningsressurs under 
alvorlig krise, både i freds- og krigstid. 

– Spesialoppgaven til Sivilforsvaret i krigstid 
er å ivareta sivilbefolkningen, i form av å lese 
dem til tilfluktsrom og sørge for mat. I fredstid 
handler det om å bistå i skogbrann, leirras eller 
andre naturkatastrofer, og under pandemier, 
forklarer Strand.

EN SKYGGE AV SEG SELV
I dag, mener Strand, er Sivilforsvaret en skygge 
av seg selv. Og det handler om kampen om 
pengene:

– Under den kalde krigen ble Sivilforsvaret 
bygget opp for å trygge sivilbefolkningen i tilfelle 
krig. Men så falt Berlinmuren, og som ressurs 
har Sivilforsvaret deretter blitt bygget ned. Det 
er lett å kutte i beredskap i fredstid, men når 
krisen kommer blir man et lett bytte, sier Strand.

Sivilforsvaret hadde en gang 50-60 dis-
triktslokasjoner, mens de i dag kun har 19, noe 
som betyr at flere steder i Norge er responsti-
den lang.

– Et ganske nytt eksempel på der Sivilfor-
svaret var høyt og lavt var kvikkleireskredet i 
Gjerdrum, natt til 30. desember 2020. Vi var 
spent til bristepunktet under den tragedien, og 
det ble tydelig at vi ikke hadde klart en krise til 
samtidig, sier Strand.

Et annet sted Sivilforsvaret står konstant 
stasjonert, er under fjellet Veslemannen i 
Rauma kommune, som raste i 2019, men der 
man forventer at det raser mer.

– Det har også blitt mer vanlig med skog- og 
lyngbranner, og flom, der vi forsterker brannve-
senet, sier han. Det er også Sivilforsvaret som 
går manngard når folk forsvinner. 

KUTT FØR PANDEMIEN RAMMET
Under Solberg-regjeringen ble det også gjort 
ABE-kutt innen beredskap. Beredskap har tra-
disjonelt vært skjermet for kutt i budsjett, men 
det var det slutt på nå. Så kommer pandemien.

– Da var det Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) som skulle organi-
sere digitale løsninger, sette opp karanteneho-
teller og lage digitale løsninger for dem. Vi 
hadde ansvaret for smittetelt, sluser av folk og 
beredskapstelefoner. Likevel fikk vi ikke ekstra 
ressurser, eller nytt budsjett, men i stedet 
såkalte «belastningsfullmakter», det vil si at 
alle regninger direkte knyttet til dette arbeidet 
ble tatt hånd om, sier Strand.

DBS fikk med dette ikke flere ansatte, men 
derimot mye ekstraordinær arbeidstid og påføl-
gende overtid.

– Jeg hadde medlemmer som meldte om 
for lite ressurser, og at folk ble brukt uforsvarlig 
hardt. Nøkkelpersonell måtte jobber døgnet 
rundt. Vi var totalt underdimensjonerte

Han synes det er vanskelig å si noe om hvor 
mange sykemeldinger de fikk, for mens mange 
satt på hjemmekontor ble dette ikke godt doku-
mentert, da de fleste klarte å plukke opp en PC 
om de måtte.

«DA RINGER VI BARE SIVILFORSVARET»
Are Strand kan bli provosert over politikere 
som litt for lett antar det bare er å kontakte 
Sivilforsvaret under en krise, uten samtidig å 
støtte opp rundt å forsterke dem.

– Folk og kommuner aner ikke hvor dårlig 
stelt det er med oss, mistenker Strand. Det 
hjelper heller ikke, sier han, at også Forsvaret 
er bygget ned.

– Vi har lullet oss inn i at det ikke er farlig i 
Norge lenger.

Han forteller at de ble livredde hver gang 
Solberg-regjeringen holdt pressekonferanse 
under pandemien, og statsministeren sa ting 
som «da ringer vi bare Sivilforsvaret».

– Regjeringen hadde åpenbart altfor lite 
kunnskap, sier han.

INGEN STREIK FOR BEREDSKAP
Strands medlemmer innen beredskap blir ikke 
prioritert i streik, fordi argumentet «fare for liv 
og helse» uansett hadde tvunget dem til å 
snarlig avbryte streiken. 

Han våger seg likevel på en behersket opti-
misme nå som det er en ny regjering på plass, 
selv om det også nå er mange som kjemper 
om de samme midlene.

– Vi må få en dypere erkjennelse av viktig-
heten av beredskap, og må igjen skjerme vår 
sektor budsjettmessig. I verdens rikeste land 
burde vi ha god beredskap. Dessverre kan det 
virke som om det er litt for lett å spare penger 
på forebygging, sier Are Strand.

For eksempel er noe de dyreste hans folk 
driver med øvelser i felt, som i skogbrann, og 
at det her kuttes kraftig uten å ta innover seg 
at det kun er øvelse som gjøre mester.

TRENGER IKKE SKRIKE HØYT LENGER
Før pandemien og krigen i Ukraina opplevde 
Are Strand at han ble anklaget for å skrike for 
høyt og bruke for store ord.

– Men på står alle og nikker og berømmer 
meg for å være forutseende, ler han.

Fremover er det arbeid med det nye nødnet-
tet som står på dagsorden. De jobbes på 
spreng med dette.

– Litt flaut at vi i rike Norge ikke har dette 
enda. Vi burde være først ute, synes Strand.

– SIVILFORSVARET ER EN SKYGGE AV SEG SELV
– Jeg er veldig godt fornøyd med rapportene om beredskap fra 
Tankesmien Agenda, som vi også har spilt inn til underveis, sier 
til leder i NTL Samfunnssikkerhet og beredskap, Are Strand. 

BEREDSKAP: – Det er lett å kutte i beredskap i fredstid, men når krisen kommer blir man et lett bytte, sier 

til leder i NTL Samfunnssikkerhet og beredskap Are Strand. FOTO: OLE PALMSTRØM

KAP 5
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POLITISK BERETNING 2018–2021 Norsk
Tjenestemannslag

Landsmøteperioden 2018 til 2021 har vært 
turbulent for NTLs overenskomstområde.

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår har 
vært sterkt utfordret av Solbergregjeringens 
politiske prosjekt i perioden 2018 til 2021. 
Ostehøvelkuttene gjennom ABE-reformen har 
skapt trangere budsjetter for virksomhetenes 
evne til å løse sine ulike samfunnsoppdrag. 
Oppgavene som skal løses har blitt flere og 
mer omfattende, samtidig som finansieringen 
har blitt svekket. Dette har ført til vesentlig 
større arbeidspress, merarbeid og gjennomgå-
ende dårligere vilkår for å utføre arbeidsoppga-
vene. Ulike enkeltvirksomheter som Arbeidstil-
synet, Folkehelseinstituttet og Den Norske 
Opera & Ballett opplevde rene budsjettkutt, 
både som følge av endrede politiske prioriterin-
ger og ABE-kutt. De ansattes arbeidsvilkår har 
som følge av dette blitt mer anstrengt og kre-
vende.

Covid 19-pandemien brøt ut i mars 2020 og 
viste med all tydelighet hvor viktig det er med 
en sterk offentlig sektor for å kunne håndtere 
omfattende kriser. Samtidig viste unntakstil-
standen med skremmende tydelighet hvor lite 
forberedt landet var på en slik håndtering. For-
bundets medlemmer i både staten og overens-
komstsektoren ble sendt hjem fra sine arbeids-
plasser på ubestemt tid. Arbeid hjemmefra ble 
praktisert fra 13. mars 2020 som en form for 
dugnad uten at vesentlige arbeidsvilkår som 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirknin-
ger var på plass. Virksomhetenes allerede 
hardt prøvde ressurser måtte løse formidable 
og uforutsette mengder med arbeidsoppgaver 
og nye problemstillinger. NTLs medlemmer i 
NAV opplevde en eksplosjonsartet inngang av 
dagpengesøknader, Skatteetaten måtte uten 
forvarsel kaste seg om og konstruere nye til-
skuddsordninger og system for utsettelse av 

skatteinnbetaling med marginale tidsfrister, 
mens Helsedirektoratet og Folkehelseinstitut-
tet blant mange andre statlige virksomheter 
brøt alle regler for arbeidstid for å oppfylle sitt 
samfunnsoppdrag med allerede desimerte res-
surser som følge av langvarige budsjettkutt. 
Medlemmenes arbeidsvilkår i stort har kanskje 
aldri tidligere vært under så hardt press eller 
radikale endringer som i pandemisituasjonen.

Gjennom langvarige perioder med vekslende 
restriksjoner jobbet NTL med å bedre arbeids-
vilkårene for våre medlemmer. Unntakstilstand 
krever unntaksbestemmelser, men ikke på 
ubestemt tid. Å la unntaksforskriften til 
arbeidsmiljøloven om arbeid som utføres i 
arbeidstakers hjem være gjeldende for den 
enorme dugnadsinnsatsen som ble nedlagt i 
medlemmenes hjem, samtidig som skoler og 
barnehager måtte holde stengt, var aldri et 
godt alternativ. Forbundets holdning om at 
slike forskriftsmessige unntak må være avta-
lebasert og frivillig var førende gjennom påvir-
kningsarbeidet som ble gjort gjennom LO Stat 
og LO.

Pandemisituasjonen rammet særlig hardt for 
NTLs medlemmer i overenskomstsektoren. 
Særlig gjaldt dette studentsamskipnadene, 
luftfarten og kultursektoren. Luftfarten klarte 
seg dog uten store permitteringer og oppsigel-
ser, og kan kanskje derfor i ettertid vise at 
dette var den riktige måten å håndtere dette 
på, sett i lys av luftfartskaoset på europeiske 
lufthavner som oppstod da reiseaktiviteten tok 
seg opp igjen i 2022. Dette kaoset skyldtes 
manglende bemanning som følge av masse-
permitteringer og masseoppsigelser.

Noe annet må kunne sies om studentsamskip-
nadene. Når alle studenter ble sendt hjem fra 
studiestedene, stod det etter hvert dårlig til 

med inntjeningen og økonomien i samskipna-
dene. Det ble et voldsomt trykk på permitterin-
ger og etter hvert også oppsigelser. Dette var 
enormt tøffe og ressurskrevende prosesser for 
alle berørte.

Kultursektoren ble helt nedstengt og opplevde 
en krise større enn de aller fleste. I tillegg gikk 
NTL, CREO og Fagforbundet høsten 2021 
sammen ut i streik i kultursektoren for en livs-
lang, kjønnsnøytral pensjon. Streiken varte i 
hele 52 dager. Partene kom til slutt til enighet 
om innføring av ny livsvarig og kjønnsnøytral 
pensjon fra april 2022. Prosessen partene 
hadde frem til resultatet var lærerikt for alle 
parter. 

Tariffoppgjørene i 2020 ble utsatt til etter som-
meren. Mange forhandlinger måtte håndteres 
digitalt eller med mindre forhandlingsdelega-
sjoner enn til vanlig. Det var en ny og langt fra 
optimal situasjon. Koronapandemien utløste 
usikre økonomiske utsikter, samtidig som 
omfang og varighet skulle vise seg å være 
høyst uforutsigbar. Disse forholdene la en kraf-
tig demper på lønnsoppgjøret i 2020, noe som 
resulterte i svært moderate oppgjør i forbun-
dets tariffområder. Redusert økonomisk inntje-
ning som resultat av inngående og langvarige 
restriksjoner på reiser, handel, kultur og 
ansamlinger skapte et tilsvarende utfordrende 
utgangspunkt for forhandlingene i 2021.

Lønnsvilkårene til statsansatte har siden 2016 
vært fastsatt i to ulike lønnssystem og av to 
parallelle forhandlingsløp. Våre medlemmer i 
staten får sin lønn fastsatt i lønnstrinn og 
lønnsjusteringer skjer som en kombinasjon av 
sentrale og lokale tillegg, mens Akademikerne 
siden 2016 har forhandlet all lønn lokalt. Tode-
lingen er unødvendig arbeidskrevende og ska-
per utilsiktede forskjeller i lønnsvilkår basert på 

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
medlemskap i fagforening. Staten som 
arbeidsgiver har i landsmøteperioden styrket 
sine krav om at all lønnsdannelse skal skje 
lokalt for alle statsansatte, uten streikerett. 
NTL har kjempet for størst mulig avsetning av 
forhandlingspotten til sentralt avtalte tillegg, 
men registrerer at de to andre hovedsammen-
slutningene med likelydende hovedtariffavtale 
som vår har hatt en større tilbøyelighet til å 
avsette større andeler til lokale forhandlinger. 
Selv om våre tariffpolitiske mål i staten har blitt 
underminert av for store avsetninger til lokale 
forhandlinger i landsmøteperioden, har fors-
kning utført av FAFO vist at våre lokale tillits-
valgte som forhandlere ivaretar medlemmenes 
lønnsvilkår på en svært god måte.

Lønnssystemet, og i all særdeleshet systemet 
for ansiennitetsopprykk, har lidt under man-
glende vilje til vedlikehold fra staten som 
arbeidsgiver. Systemet er en avgjørende faktor 
for å ivareta medlemmenes lønnsvilkår. Det 
har i landsmøteperioden vært jobbet i parts-
sammensatte grupper i variabelt tempo og 
grad, et arbeid som ble intensivert høsten 
2020 frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.

I 2021 kulminerte en langvarig konflikt ved den 
spanske ambassaden med at NTL, med 
bistand fra LOs juridiske avdeling, gikk til søks-
mål for retten til feriepenger for 15 av medlem-
mene. NTL vant frem med sitt syn i saken da 
Oslo tingrett til slutt slo fast at de 15 ansatte 
skal få utbetalt feriepenger for de siste 5 
årene. Det var en viktig seier for våre medlem-
mer som i lang tid har vært under et hardt 
press, og et prinsipielt viktig gjennomslag for 
at norske lønns- og arbeidsvilkår også gjelder 
for lokalt ansatte ved utenlandske ambassa-
der i Norge.
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tross for at dette er førende for både arbeids-
giver og arbeidstakerorganisasjoner når det er 
tariffavtalt.

KONSEKVENSER AV STATSANSATTELOVEN 
INNFØRT I 2017
Ny lov for statsansatte trådte i kraft i juli 2017. 
Vår erfaring er at stillingsvernet for arbeidsta-
kerne har blitt svekket, og den varslede inn-
strammingen av midlertidige ansettelser har 
uteblitt. Dette er dessverre i tråd med det NTL 
advarte mot på forhånd. Vi advarte også mot 
at den uryddige lovprosessen fram mot vedtak 
i Stortinget ville skape uklarhet i lovforståelsen 
og et svekket stillingsvern. At forarbeidene til 
statsansatteloven er uklare, medvirker nok til 
at både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisa-
sjonene kvier seg for å ta saker for retten. 
Dette gjør at det er relativt få dommer å støtte 
seg på, noe som gjør rettspraksis mangelfull.

Et eksempel er spørsmålet om i hvilken 
grad reglene om virksomhetsoverdragelse gjel-
der innad i staten. Sommeren 2016 ble 
ansatte i DSS overført til DFØ. To medlemmer 

saksøkte arbeidsgiver DSS og hevdet at de 
hadde valgrett. I september 2018 falt retts-
kraftig dom i Borgarting lagmannsrett. Staten 
anførte at arbeidstakere i staten var pliktig å 
følge med arbeidsoppgavene sine etter tjenes-
temannsloven § 12 (nå statsansatteloven § 
16). NTL sin anførsel var at medlemmene 
hadde reservasjonsrett og valgrett jfr. arbeids-
miljøloven § 16-3, slik at de kunne bli igjen hos 
den gamle arbeidsgiveren. NTL fikk medhold i 
Borgarting lagmannsrett om at reglene om virk-
somhetsoverdragelse gjaldt fullt ut i staten, 
også internt mellom statlige virksomheter. 
Dette likte staten dårlig. I april 2021 ble det 
vedtatt i forskrift at statsansatte ikke lenger 
hadde rettigheter etter arbeidsmiljøloven § 
16-3.

Et annet eksempel gjelder avskjæring av 
domstolenes mulighet til å vurdere en oppsi-
gelse i staten i sin fulle bredde, slik de kan ved 
oppsigelser ellers i arbeidslivet. På slutten av 
lovprosessen ble det innført en bestemmelse 
i loven om at domstolene ikke kan overprøve 
interesseavveiningen som de lokale ansettel-

sesrådenes skal foreta ved nedbemanning. 
Ansettelsesrådene skal foreta en interesseav-
veining mellom virksomhetens behov for opp-
sigelse av en arbeidstaker og konsekvensen 
dette vil ha for arbeidstakeren. Denne unntaks-
bestemmelsen i statsansatteloven er en reell 
svekkelse av stillingsvernet for statlig ansatte.

 
FORLIKSFORHANDLINGER
NTL har som hovedmål å sikre medlemmer 
arbeid, men hvis medlemmer ønsker å avslutte 
arbeidsforholdet, bistår vi medlemmene i 
sluttavtaleforhandlinger med gode resultater. 
NTL ønsker også å forlike saker hvor medlem-
mene fortsetter arbeidet i virksomheten, even-
tuelt med andre arbeidsoppgaver. De fleste 
saker løser seg derfor gjennom fremforhand-
lede avtaler i virksomhetene, eventuelt i retts-
mekling før hovedforhandling (rettssaken) hvis 
saken overtas av advokatene i LO. Det er nå 
hovedregelen at det forsøkes rettsmekling før 
en rettsak avholdes. Svært mange saker løses 
i rettsmekling. 

SIKKERHETSKLARERINGER
NTL anerkjenner at en del virksomheter har 
behov for å sikkerhetsklarere alle eller deler av 
arbeidstakerne, men vi opplever at bruken av 
sikkerhetsklareringer utvides til nye stillings-
grupper og virksomheter. Sikkerhetsklarering 
er en ekstra byrde for arbeidstakerne, og NTL 
mener det er viktig at stillingsvernet oppretthol-
des i den grad det er mulig. Det har vært en 
praksisendring hvor kravene til å få sikkerhets-
klarering har blitt innskjerpet. Dette kan skape 
uheldige konsekvenser for både karriere og 
stillingsvern. Sikkerhetsklareringer kan trekkes 
tilbake av grunner de ansatte ikke kan råde 
over, blant annet hvilke land som anses som 
«vennligsinnet» til enhver tid, om man selv eller 
nære relasjoner kommer fra et land som har 
registeropplysninger 10 år tilbake osv. Vi opp-
lever at sikkerhetsmyndighetene i en del tilfel-
ler gjennomfører sjablonmessige vurderinger, 
og at saksbehandlingstiden på klager er gjen-
nomgående svært lang. Det er også viktig at 
arbeidsgivere som krever sikkerhetsklarering 
tar høyde for at en ansatt kan miste denne 
klareringen, slik at de uheldige konsekvensene 
for arbeidstakeren minimeres. I april 2019 
arrangerte NTL en stor sikkerhetsklarerings-
konferanse for å skolere deltakere og diskutere 
temaets konsekvenser for arbeidstakerne. Vi 
hadde innledere fra blant annet sikkerhetsmyn-
digheter, regjering og Stortingets EOS-utvalg, 
og responsen fra deltakerne var meget god.  

NTL organiserer medlemmer i både statlig og 
privat sektor, og det er fortsatt hyppig bruk av 
midlertidige ansettelser. Vi opplever også at 
arbeidsgiver sjelden initierer den pålagte drøf-
ting av midlertidighetsbruken i sin virksomhet; 
som oftest må de tillitsvalgte kreve at dette blir 
avholdt.

Etter det vi observerer, er det forholdsvis 
liten bruk av arbeidsmiljøloven 14-9 (2) f) som 
åpner for midlertidig ansettelse inntil 12 måne-
der uten begrunnelse, og statsansatteloven § 
9 (1) e) inntil seks måneder når det har opp-
stått et uforutsett behov.

Midlertidig ansettelse i reelle vikariater er 
ofte uproblematiske, mens midlertidig anset-
telse «når arbeidet er av midlertidig karakter» 
brukes overdrevent mye av arbeidsgiver, til dels 
misbrukes.

Vi ser også at arbeidstakere arbeider over 
lengre tid i samme virksomhet på midlertidige 
kontrakter som er vekselsvis er innleie fra 
bemanningsbyrå og midlertidige ansettelser i 
selve virksomheten.

NTL vinner frem i de aller fleste saker som 
gjelder krav om fast ansettelse, men vi er i stor 
grad avhengig av at medlemmer tar kontakt og 
ber om bistand.

Arbeidstakere på midlertidige kontrakter er 
i en sårbar posisjon siden de er prisgitt arbeids-
givers velvilje for å få fortsatt arbeid. Mange 
kvier seg for å ta opp mulighet for forlengelse 
eller fast stilling, og venter til like før kontrakten 
utløper. I realiteten oppleves dette ofte som en 
urimelig lang prøvetid der det «ordner seg» for 
noen, mens andre må fratre.

I enkelte sektorer, for eksempel universi-
tets- og høgskolesektoren som har høy grad av 
ekstern finansiering, er det fortsatt flere mid-
lertidige ansettelser enn ellers i arbeidslivet. Vi 
erfarer at arbeidsgiver velger å gi midlertidige 
kontrakter i både hel- og deltidsstillinger i ste-
det for å ansette fast. Medlemmer går i årevis 
fra det ene engasjementet til det andre samti-
dig som arbeidsoppgavene ofte ikke endrer 
seg. I noen tilfeller legger arbeidsgiver inn «luf-
tepauser». NTL må ofte på vegne av sine med-

lemmer kreve fast ansettelse etter treårsrege-
len, eller på grunn av midlertidig ansettelse 
uten lovlig hjemmel. I mange saker er det åpen-
bart at medlemmet har krav på fast stilling, og 
at arbeidsgiver tar lite ansvar for å rydde opp. 
De sitter på gjerdet og venter på at det skal 
komme et krav fra fagforeningene.

NTL har også lagt merke til at arbeidsgivere 
ofte ikke er bevisst at fast ansatte i deltidsstil-
linger har fortrinnsrett til utvidet stilling når en 
stilling skal lyses ut. Tillitsvalgte har en rekke 
ganger stoppet arbeidsgiver i ansettelsespro-
sesser fordi arbeidsgiver ikke har sjekket med 
egne ansatte om noen ønsker større stil-
lingsandel. NTLs tillitsvalgte når ofte gjennom 
med sine krav på vegne av medlemmene, men 
vi forventer at arbeidsgivere på eget initiativ tar 
større ansvar for å følge regelverket.

NTL holder ofte kurs om reglene rundt mid-
lertidig ansettelse. NTL har hatt en midlertidig-
hetsaksjon i samarbeid med NTL Ung i perio-
den, og anser at dette kan gjentas hyppig for 
å skolere både medlemmer og tillitsvalgte.

«JUSIFISERING»
Etter NTLs oppfatning, har arbeidsgivere varier-
ende kunnskap om arbeidsrettslovgivningen, 
noe som kan være en av grunnene til at de i 
større utstrekning enn tidligere hyrer inn 
eksterne advokater. Dette skjer både i store og 
små virksomheter, og særlig i de individuelle 
stillingsvernsakene.

At arbeidsgiver møter opp med ekstern 
advokat tidlig i saker, vanskeliggjør konstruk-
tive løsninger på sammensatte problemer som 
med fordel kunne vært løst gjennom parts-
samarbeidet. Enkelte virksomheter outsourcer 
tilsynelatende de vanskelige delene av leder-
rollen. Sakene individualiseres i stor grad, og 
styrkeforholdet mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver forrykkes enda mer. Det oppleves 
som arbeidsgiver «bygger saker» mot arbeids-
taker med tanke på oppsigelse. Tilsvarende 
trend ser vi i de såkalte faktaundersøkelser, 
der konklusjonen ofte er sort-hvit, og hvor pro-
blemet plasseres på en eller flere personer og 

det sjelden gjøres en kritisk vurdering av 
arbeidsorganisering, lederstil eller om det er 
strukturelle forhold som skaper konflikter. 
Mange saker kunne vært løst gjennom mekling 
og konflikthåndtering i stedet for rettslignende, 
lokale prosesser utført av eksterne advokater 
eller mer eller mindre kompetente faktaunder-
søkere.

STORT PRESS PÅ HELT ELLER DELVIS 
SYKEMELDTE ARBEIDSTAKERE
Det er tydelige signal fra store deler av NTLs 
organisasjon at arbeidsgivere presser arbeids-
takere som har gått over på arbeidsavklarings-
penger (AAP) (fra NAV) til å si opp hele eller 
deler av stillingen. Mange arbeidsgivere – ikke 
minst i staten – har ikke tålmodighet til å vente 
til at arbeidstakere blir helsemessig i stand til 
å gjenoppta arbeidet helt eller delvis. De pres-
ser på for å få arbeidstakeren til å si opp sin 
stilling mens vedkommende ennå ikke har fått 
avklart sin arbeidsevne. NTL har gitt bistand til 
mange medlemmer i slike saker. Det er også 
vår oppfatning at mange arbeidsgivere unnlater 
å gi tilstrekkelig tilrettelegging i arbeidsforhol-
det slik at arbeidstakeren kan returnere til 
arbeidslivet helt eller delvis. NTL registrerer at 
det fra politisk hold uttrykkes ønske om å få 
flere inn i arbeidslivet, samtidig som mange 
private og statlige virksomheter dessverre stø-
ter ut sykemeldte ansatte og over på offentlige 
stønader.

OMSTILLINGER
Omstillingstakten er stor i arbeidslivet. Det har 
vært mange nedbemanninger og omorganise-
ringer som har berørt våre medlemmer. Det har 
i statlig sektor vært en trend å gjennomføre 
parallell nedbemanning og omorganisering av 
virksomheten, noe som gjør prosessen uforut-
sigbar for de ansatte. I disse sakene har 
arbeidsgiver i hovedsak vektlagt «kompetanse» 
som kriterium for nedbemanningen, delvis 
begrunnet med statens «kvalifikasjonsprin-
sipp». Kvalifikasjonsprinsippet, hvor den best 
kvalifiserte skal ansettes, skal følges ved 
ansettelser, men når det foretas en nedbe-
manning skal stillingsvernreglene følges. Den 
praktiske konsekvensen av denne feilslutnin-
gen hos arbeidsgiver, er ofte at eldre arbeids-
takere med lav formell utdanning og lang real-
kompetanse blir overtallige. I en del omstillin-
ger har arbeidsgiver også sett bort fra de 
ansattes faste kontrakter, og bedt arbeidsta-
kerne søke på stillinger i det nye organisasjons-
kartet. Også utenfor statlig sektor er det stort 
press på å fravike «ansiennitetsprinsippet», til 

– At arbeidsgiver møter opp med ekstern advokat tidlig i saker, vanskeliggjør konstruktive løsninger på sam-

mensatte problemer som med fordel kunne vært løst gjennom partssamarbeidet, sier Heidi Hoksnes Sørli. 

FOTO: TOVE L. GRANLI, NTL

TRENDER I PERSONALSAKER
Mange arbeidsgivere – ikke minst i staten – har ikke tål-
modighet til å vente til at arbeidstakere blir helsemessig i 
stand til å gjenoppta arbeidet helt eller delvis. De presser 
på for å få arbeidstakeren til å si opp sin stilling mens ved-
kommende ennå ikke har fått avklart sin arbeidsevne. NTL 
har gitt bistand til mange medlemmer i slike saker.
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 ~ KATHARINA DALE HÅKONSEN (tekst) 

I et år har Lidia M. Santamaría Fernández (35) 
jobbet som husholderske i residensen til den 
spanske ambassadøren i Norge. Det hele star-
tet bra. Lidia er et arbeidsjern og likte å ha det 
øverste ansvaret for boligen. 

Men i september endret arbeidsdagen seg 
totalt. Den tidligere, enslige ambassadøren 
hadde dratt tilbake til Spania. Inn i residensen 
flyttet en ambassadør med kone og tre barn i 
skole- og barnehagealder. Like etter ankomst 
gikk de fra å være tre ansatte i residensen til 
å bli to – samtidig som arbeidsmengden økte 
etter at en småbarnsfamilie på fem personer 
hadde flyttet inn. Ikke nok med det, ambas-
sadøren forventet ifølge Lidia, at hun og kolle-
gene delte på arbeidsoppgavene og slik at det 
alltid var noen på jobb fra mandag til søndag 
– uten ekstra betaling. De nektet. 

– Jeg vil ikke jobbe kvelder og helger uten 

overtidsbetaling. Jeg betaler skatt til Norge. De 
kan ikke behandle meg på denne måten, sier 
NTL-medlemmet.

Alle ansatte i Norge, også de som jobber for 
utenlandske arbeidsgivere, har rett på overtids-
betaling for kvelds- og helgejobbing, ifølge 
Arbeidsmiljøloven. 

Lidia har en årslønn på 239 000 kroner før 
skatt, under halvparten av hva en gjennomsnitt-
lig industriarbeider tjener i Norge. Innimellom 
jobber hun et par kvelder i måneden, men uten 
ekstrabetaling. For at 35-åringen skal overleve i 
Norge, sender faren, som er pensjonist i Spania, 
600–700 euro til henne hver måned.

– UMENNESKELIG FORHOLD
I kontrakten til Lidia står det ingenting om 
arbeidstid. Men allerede under intervjuet til stil-
lingen som husholderske, avtalte hun og 
arbeidsgiver en fast arbeidstid fra klokka halv 
ni til klokka fire på ukedagene. 

Lidia er alenemamma og avhengig av å ha 
fri på kvelder og i helger for å være sammen 
med sønnen på ti år. 

– Den nye ambassadøren sa at det ville få 
konsekvenser om vi ikke jobber når han ønsker 
det. Det begynte å bli umenneskelige arbeids-
forhold ved residensen.

Jobben til en husholderske består av å ren-
gjøre huset på 1500 kvadratmeter, vaske og 
stryke klær, lage frokost og servere ved målti-
dene. Hun fikk også beskjed om å rydde rotet 
til barna. Når ambassadøren og kona ønsket 
at Lidia skulle komme til dem, brukte de en 
ringeklokke. 

Etter et par uker med den nye ambassadør-
familien, begynte 35-åringen å få vondt i skul-
dre, rygg og hode.

– Jeg var utslitt, mentalt og fysisk. Det er 
tungt for kroppen å jobbe med renhold, og 
samtidig veldig stressende å ikke ha tid til å 
sitte ned i fem sekunder, sier Lidia.

FÅR IKKE JOBBE 50 PROSENT
Legen ville sykmelde husholdersken, men det 
hadde hun ikke tid til. Det var jo så mye å gjøre 
ved residensen. Lidia fortsatte å gå på jobb i 
fem dager. Til slutt verket hele kroppen.

– Jeg gråt og gråt da jeg var hos legen. Jeg 
følte at de behandlet meg som en slave.

Siden 22. oktober har 35-åringen vært 
sykemeldt. Nå føler hun seg bedre. Legen har 
foreslått at Lidia M. Santamaría Fernández 
begynner å jobbe 50 prosent, men ambassa-
den nekter. Enten så må hun jobbe fulltid eller 
ingenting, viser e-postkorrespondansen som 
NTL-magasinet har fått tilgang til.

Dette er ulovlig, hevder forbundssekretær 
Tove Helvik i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Arbeidsgiver har ikke rett til å nekte ansatte 
delvis sykemelding og har plikt til å tilrettelegge 
for at Lidia kan jobbe 50 prosent, sier Helvik.

Hun lover at NTL kommer til å stå på for å 
få arbeidsgiver til å rette seg etter norsk lov. 

Det er flere sider ved arbeidsforholdene Helvik 
reagerer på.

– Lønna til de aller fleste ved ambassaden 
er en skam. Den ligger under fattigdomsgrensa 
i og OECD-land. Noen ansatte hadde ikke hatt 
lønnsøkning på 16 år, men de fikk en liten 
økning i 2019, sier forbundssekretæren. 

FÅR IKKE FERIEPENGER 
Ikke nok med at lønna er lav. I tillegg betaler 
ikke arbeidsgiveren feriepenger, ifølge NTL. 16 
NTL-medlemmer har stevnet ambassaden for 
retten og krever tilbakebetaling av feriepenger. 
Rettssaken finner sted i Oslo tingrett fra 25. til 
28. mai. Husholdersken skal vitne i rettssa-
ken, men hun er ikke en del av søksmålet 
siden hun startet i jobben etter at søksmålet 
ble fremmet. Men heller ikke Lidia får utbetalt 
feriepenger, konstaterer Tove Helvik som har 
studert lønnsslippene hennes.

– Hver måned trekker de 10,2 prosent av 
lønna til Lidia for at de skal utbetale henne ferie-
penger i juni neste år. Det er feil. Den spanske 
ambassaden stjeler fra henne, sier Helvik.

Feriepenger skal regnes ut etter bruttolønn 
og erstatte lønna i ferieukene. Det skattes litt 
ekstra hver måned for at man ikke skal betale 
skatt på feriepengene.

– Nå skal jeg undersøke hvilken lønn syke-
pengene til Lidia regnes ut fra. Det er mye 
mulig at hun skulle hatt sykepenger basert på 
19 900 kroner i måneden og ikke 16–17 000 
som hun får utbetalt.

I mars i 2020 ble David Gómez Fernández 

(31) permittert fra jobben som oppvaskhjelp 
ved Hotel Continental i Oslo.

Istedenfor å være arbeidsledig og bare 
motta penger fra Nav, begynte han som renhol-
der ved ambassaden, med en årslønn på 225 
000 kroner.
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• KATHARINA DALE HÅKONSEN (tekst og foto)
katharina@lomedia.no

– Vi skatter til Norge, er lokalt ansatte og en del 
av den norske folketrygden. Vi har også rett på 
feriepenger, sier markedsansvarlig Trine Peder-
sen ved den spanske ambassadens turistkontor.

Hun er en av 16 ambassadeansatte som går 
rettens vei for å få utbetalt feriepenger i tråd med 
ferieloven i Norge. I hele 22 år har Pedersen job-
bet ved ambassaden. Like lenge har arbeidsgive-
ren latt være å betale henne feriepenger.

Rettssaken finner sted i Oslo tingrett mellom 
25. og 28. mai. Pedersen er optimist.

– Det er klart at vi har en god sak. Det er 
egentlig ganske enkelt, ifølge norsk lov.

Flere millioner
 LO-jurist Katrine Rygh Monsen fører saken på 
vegne av de ansatte. 

– Vi argumenterer prinsipielt. Basert på for-
muleringer i kontraktene skal ambassadean-
satte ha lønn i tolv måneder. Ifølge norsk lov har 
de rett på feriepenger som er 10,2 prosent av 
lønna, sier Monsen.

Det står i avtalen at arbeidsgiver skal følge 
lokale lover. 

Avhengig av årslønna til de ansatte – som 
varierer fra 230 000 til 452 000 kroner – skal 
hver ansatt få utbetalt mellom 50 000 og 100 000 
kroner om de vinner fram. På grunn av foreldel-
sesfristen kan en bare kreve utbetaling av ferie-
penger tre år tilbake i tid. 

To utfall av rettssaken
Manglende utbetaling av feriepenger er bare ett 
av flere kritikkverdige forhold ved ambassaden. 
Da forbundssekretær Tove Helvik i Norsk Tje-
nestemannslag startet å jobbe for å bedre 

arbeidsvilkårene, manglet ansatte også yrkes-
skadeforsikring. Det kom på plass etter et møte 
med arbeidsgiver. Fortsatt får ikke arbeidsta-
kere overtidsbetaling, godtgjørelse for kveld- og 
helgejobbing og lønnsjustering. Lønna er også 
veldig lav. En renholder tjener under den all-
menngjorte tariffavtalen, Norges svar på min-
stelønn i den bransjen.

NTL og LO-juristene kunne gått rettens vei 
med flere av de kritikkverdige forholdene, men 
valgte uteblivelse av feriepenger fordi det er godt 
dokumentert, ifølge Helvik. 

Saksøkerne ser for seg to utfall av rettssak. 
Enten får de ansatte lønn i tolv måneder og ferie-
penger i tillegg eller så ender de med å få lønn i 
elleve måneder og feriepenger på toppen. Det 
siste er vanlig i det norske arbeidslivet. 

16 ansatte ved den spanske 
ambassaden i Oslo går rettens 
vei for å få utbetalt feriepenger. 

" Det er klart at vi har en 
god sak markedsansvarlig Trine Pedersen

SAKSØKERE: – Vi har retten på vår side, sier Trine Pedersen (t.h.). Forbundssekretær Tove Helvik i NTL har jobbet for å bedre de ansattes arbeidsforhold i mange år.

– Vi har rett på feriepenger

• Saksøker ambassaden
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 • KATHARINA DALE HÅKONSEN (tekst) IRATI AYERZA (foto)
katharina@lomedia.no

– Jeg jobbet ofte ti-femten timer i strekk, sier 
Olatz Trojaola (51).  

Ambassadører inviterer jevnlig til mottagel-
ser i residensen. Der møtes diplomater i mer 
uformelle settinger, de nyter kanapeer og viktige 
kontakter knyttes. Men sammenkomstene har 
en bakside. I fem og et halvt år var dette hverda-
gen til den tidligere husholdersken Trojaola. For 
etter at gjestene og de innleide kelnerne hadde 
reist hjem – noen ganger så seint som ved mid-
natt –, måtte hun og kollegene vaske og rydde 
residensen. Når jobben var unnagjort et par 
timer senere, hadde ofte den siste bussen hjem 
gått.  

– Vi hadde egne soverom i kjelleren hvor vi 
overnattet. Jeg har ikke tall på hvor mange gan-
ger jeg har sovet der, sier husholdersken.  

Mye overtid
Neste morgen var det på’n igjen. Klokka ni star-
tet arbeidsdagen med å servere frokost til diplo-
maten. For Trojaola ble det til slutt mange, 
mange timer ekstraarbeid. Til sammen over 700 
timer overtid i løpet av tre år.   

– Det er helt utrolig. Jeg har det svart på hvitt 
at jeg jobbet masse overtid. Og jeg fikk ikke 
ekstra betaling, sier Trojaola.   

I et anbefalingsbrev skriver en tidligere 
ambassadør at Olatz Trojaola viste så stor inter-
esse for å lykkes i jobben at hun «... exceed her 
working hours, reaching more than 700 hours 
of overtime in these three years».  

– Det er forferdelig, et skikkelig misbruk av 

makt. Ambassadørene har masse diplomatiske 
privilegier ved å bo i Norge, men de interesserer 
seg ikke for at vi som jobber for dem, skal ha det 
bra. Det er trist.   

NTL-magasinet har stilt ambassaden spørs-
mål om overtid, overnatting på ambassaden og 
påstander om misbrukt av makt, men arbeidsgi-
ver ønsker ikke å svare. 

I en tidligere artikkel har ambassaden avvist 
at de har bedt ansatte jobbe helger uten ekstra 
betaling. Men arbeidsgiver innrømmer også at 
ansatte av og til må jobbe utenom normal 
arbeidstid på mottagelser eller middager på resi-
densen. Ambassaden understreker at de følger 
loven.

 
Har mareritt om jobben
NTL-magasinet har snakket med en annen per-
son som også har jobbet ved residensen. Ved-
kommende vil være anonym, for hun er redd for 
reprimander. Men hun bekrefter at lønna var lav, 
at de innimellom jobbet fra tidlig morgen til 
klokka ett-to om natta, at de sov over i residen-
sen – av og til to ganger i uka – og at de aldri fikk 
ekstrabetaling. 

– Det var ydmykende at de hyret inn kelnere 
som de betalte 400 kroner i timen, mens vi som 
var fast ansatt, fikk dårlig lønn og ingen overtids-
betaling.

Vedkommende måtte også slutte i jobben på 
grunn av helseproblemer. Hun er fortsatt syk og 
forteller at hun har mareritt om opplevelser i 
residensen.

– Etter å ha fortalt dette til deg, gjenopplever 
jeg det helvete jeg levde i da jeg jobbet ved resi-
densen.

Jobbet 700 
timer overtid 
uten ekstra 
betaling
I løpet av tre år jobbet Olatz Trojaola over 700 timer overtid ved 
residensen til den spanske ambassadøren i Oslo.  
Hun fikk aldri ekstra betaling.

HÅPET PÅ EN LØSNING: – Det verste var lønna og alle timene jeg måtte jobbe. Jeg hadde hele tida et håp om at lønnsnivået ville øke, sier Olatz Trojaola. 

 • ARBEIDSFORHOLDENE VED DEN SPANSKE AMBASSADEN   

Har fortsatt vondt i kroppen
Vi har tidligere skrevet om husholderske Lidia 
M. Santamaría Fernández som arbeidet ved den 
samme residensen. Hun tjente 239 000 i året, ble 
bedt om å jobbe kvelder og ble nektet gradert 
sykemelding. Det samme opplevde Olatz Troja-
ola da hun ble syk.   

Etter tre-fire år i en jobb hvor hun sto og gikk 
mye rundt i den 1500 kvadratmeter store resi-
densen og annekset, fikk husholdersken vondt i 
det ene kneet. Smertene forplantet seg raskt til 
ryggen. I februar 2017 sykemeldte legen henne. 
Etter en stund følte Trojaola seg bedre. Hun ville 
gjerne jobbe et par dager i uka.  

– Legen min foreslo gradvis sykemelding, 
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ifølge Arbeidstilsynet. Det er en timebetaling 
Olatz Trojaola og de andre ansatte ved residen-
sen ikke var i nærheten av å oppnå. Med en års-
lønn på 228 000 kroner og 700 timer i ekstraar-
beid i løpet av tre år, ble timebetalingen til Tro-
jaola 122 kroner, to-tredjedeler av dagens min-
stelønnssats.  

Men ambassadeansatte er ikke beskyttet av 
allmenngjøringen, mener Arbeidstilsynet.

– Norsk arbeidsmiljølovgivning gjelder ikke 
for ambassader i Norge. Arbeidstilsynet har ikke 
myndighet til å føre tilsyn på utenlandske 
ambassader, som regnes som fremmed territo-
rium, skriver seksjonsleder Tonje Faanes i 
Arbeidstilsynet.

Forbundssekretær Tove Helvik er uenig og 
mener at også ambassadeansatte er omfattet av 
arbeidsmiljølovgivningen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Arbeidstilsynet 
drar den konklusjonen. De har ikke tilsynsret-
tigheter ved ambassader fordi det er en annen 
stat, men arbeidsmiljøloven og norsk lovgivning 
gjelder for de lokalt ansatte som betaler skatt til 
Norge og er medlem av folketrygden i Norge.  

Folkeretten styrer forhold mellom land, og 
ifølge folkeretten skal det landet som har best 
kompetanse, ivareta rettighetene til arbeidsta-
gere, ifølge NTL.

– Når det gjelder de lokalt ansatte ved ambas-
sadene, så er det norsk lov som må gjelde, sier 
Helvik. 

Tidligere har ambassaden svart FriFagbeve-
gelse at lønna ved ambassaden varierer, reflek-
terer markedet og er en del av statsbudsjettet i 
Spania.

Til sammenligning har husholdersken ved 
residensen til den britiske ambassadøren en års-
lønn på 396 000 kroner, ifølge en utlysning på 
finn.no.

Tar ambassaden til retten
Det er flere element knyttet til de ansattes 
arbeidsforhold som tolkes ulikt. Det første punk-
tet NTL og LOs advokater går løs på, er feriepen-
ger. 

Nesten to år etter at NTL stevnet den spanske 
ambassaden, skal Oslo tingrett mellom 25. og 28. 
mai avgjøre om 16 ambassadeansatte og med-
lemmer av NTL har rett på feriepenger. 

HÅPET PÅ EN LØSNING: – Det verste var lønna og alle timene jeg måtte jobbe. Jeg hadde hele tida et håp om at lønnsnivået ville øke, sier Olatz Trojaola. 

STÅR PÅ: Tove Helvik i NTL jobber for at ansatte ved 
ambassadene skal få bedre arbeidsforhold. 
FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK

men det godtok ikke ambassaden. De ville ha 
meg fulltid eller ingenting og truet med å si meg 
opp, sier Trojaola, som er medlem av Norsk Tje-
nestemannslag (NTL).  

  Etter et år som sykemeldt, var husholder-
sken tilbake igjen i en 100 prosent stilling. Nå 
med en ny ambassadør i residensen. Trojaola 
opplevde at arbeidsgiver ikke tok hensyn til helsa 
hennes. Hun fikk stadig mer å gjøre. Når kolle-
ger var syke, måtte husholdersken også utføre 
deres arbeidsoppgaver. Det gikk ikke mange 
månedene før helseplagene kom tilbake. Om 
høsten blir hun så sykemeldt igjen, og våren 2019 
sier hun opp. Hun begrunner oppsigelsen med at 
hun ikke klarte å utføre arbeidsoppgavene på 

grunn av helsa. Det bekreftes i et brev fra legen 
hennes. 

– Jeg har fortsatt vondt i kneet og ryggen. Jeg 
kan ikke være sikker på at jeg fikk helseplagene 
bare av jobben ved ambassaden, men jeg var 
frisk og rask i alle årene før jeg begynte å jobbe 
der.  

I dag bor hun i Bilbao i Spania, hvor hun fort-
satt går til behandling for smertene.  

Hun tjente 122 kroner i timen
For å hindre at utenlandsk arbeidskraft har dår-
ligere lønns- og arbeidsvilkår i Norge, er lønnin-
gene i enkelte bransjer allmenngjort. Minste-
lønna for en renholder er 187,66 kroner i timen, 

– JEG BLE 
BEHANDLET
SOM EN SLAVE 
Husholderske Lidia (35) tjener 239 000 
kroner brutto i året. Likevel forventer den 
spanske ambassaden at hun arbeider om 
kveldene og i helgene uten ekstra betaling.

Ambassade-saken:

VIL HA BEDRE ARBEIDSFORHOLD: – Det 

eneste jeg forventer er høyere lønn og fast 

arbeidstid på dagtid i ukedagene, sier Lidia 

M. Santamaría Fernández. FOTO: OLE PALMSTRØM
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon 
sikrer at også yngre årskull kan få en god pen-
sjon, sier forbundssekretær i NTL Ingerid Marie 
Utvik. 3. mars 2018 signerte LO avtale om ny 
offentlig tjenestepensjon for 800 000 ansatte 
i stat og kommune.

Den nye avtalen betød en omlegging av 
hele pensjonssystemet i offentlig sektor, og var 
definitivt det viktigste som skjedde på pen-
sjonsfronten for NTLs medlemmer i denne 
perioden sier Utvik.

I over tre uker før avtalen ble signert satt 
partene i offentlig sektor sammen for å komme 
til enighet om hvilke prinsipper som skulle 
gjelde for fremtidens offentlige tjenestepen-
sjon, og avtalefestet pensjon (AFP). 

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsord-
ninger som kommer i tillegg til folketrygden. 
Den er opprettet for ansatte i staten, kommu-
nene, helseforetak eller bedrifter med tilknyt-
ning til det offentlige.

DEN VANSKELIGE LEVEALDERSJUSTERINGEN
Utvik forklarer at modellen i den nye folketryg-
den der man tjener opp penger i en såkalt 
beholdning og fritt kan kombinere arbeid og 
pensjon bryter med den opprinnelige tanken 
om hva pensjon skulle være.

– Den gamle tanken rundt pensjon, var den 
samme tanken man hadde rundt sykepenger 
eller arbeidsledighetstrygd; man skulle få noen 
penger å leve av når lønn bortfalt fordi man 
ikke kunne jobbe. Man skulle ikke være avhen-
gig av sparepenger eller familie, men få statlig 
hjelp. Den gamle AFP-ordningen var i tråd med 
dette: De såkalte «sliterne» som ikke orket stå 
til 67 år skulle ha mulighet til å pensjonere seg 
før og kunne leve av pensjonen, og årene med 
AFP skulle ikke påvirke nivået på den livsvarige 
alderspensjonen sier Utvik.

Men da pensjonssystemet ble lagt om fra 
2011, tenkte man annerledes om helheten. 
Nå skulle det ikke lenger handle om bortfall av 
inntekt, men om at pensjonen din i stedet var 
en slags «sparekonto», der du hadde en tenkt 

beholdning oppspart gjennom yrkeslivet. Pen-
gene du hadde spart opp kunne du velge å ta 
ut når du gikk av med pensjon, men du kunne 
også velge å ta ut pensjon samtidig som du 
jobbet videre. I tillegg ble det for å spare pen-
ger innført en ordning med såkalt levealders-
justering, som betyr at yngre årskull må jobbe 
litt lenger enn tidligere årskull, fordi de forven-
tes å leve lenger.

– Levealdersjustering betyr i praksis at det 
året du fyller 61 år, så ser myndighetene på ditt 
årskull, og regner ut hvor lenge dere i gjennom-
snitt statistisk sett skal leve. Så blir «sparekon-
toen» fordelt utover de årene du er forventet å 
leve, fra de øyeblikket du tar ut pensjon. Levere 
du kortere går pengene tilbake til fellesskapet, 
lever du lenger beholder du den beregna pen-
sjonen livet ut forklarer Utvik.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, 
ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor 
etter at forhandlingene om offentlig tjeneste-
pensjon strandet i møte med Stoltenberg-
regjeringen i 2009. I mellomtiden har ordnin-
gen blitt stadig dårligere for de yngre årskul-
lene, på grunn av levealdersjusteringen.

– Vårt klare krav var at også fremtidige 
generasjoner skal ha krav på to tredeler av løn-
nen ved fylte 67 år. Dagens unge lå an til å få 
langt under 50 prosent av lønnen før vi fikk 
signerte den nye ordningen i 2018, sier Utvik. 
Og ulempen med at man i den gamle AFP-ord-
ningen ikke tapte pensjonsnivå på å gå av før 
man fylte 67, var at man heller ikke kunne 
begynne å kompensere for levealdersjuste-
ringa før man hadde fylt 67. Det betød at unge 
i offentlig sektor måtte jobbe veldig lenge før 
de kunne oppnå målet om to tredeler av lønn.

Den nye offentlige tjenestepensjonen blir 
en påslagsmodell. Det vil si at en viss prosent 
av det du tjener, blir spart i en pensjonsbehold-
ning. Som arbeidstaker bidrar du med noen 
prosent av bruttoinntekten din hver måned, det 
samme gjør arbeidsgiveren din. I den forrige 
modellen, en såkalt ytelsesbasert modell, 
beregnes ut fra dine beste 30 år i jobb. Den 
nye påslagsmodellen blir annerledes. Her byg-
ges pensjonsbeholdningen din opp år for år. 

Alle år i jobb teller med i pensjonsgrunnlaget.
I den nye offentlige tjenestepensjonsord-

ninga er det også slutt på AFP som en ren tid-
ligpensjonsmodell. AFP blir lagt opp etter 
modell av privat AFP og vil gi et livsvarig tillegg. 

– AFP i privat sektor hadde for mange hull, 
og det var derfor et viktig krav for organisasjo-
nene å få på plass en ordning for dem som av 
en eller annen grunn ikke kvalifiserer til AFP. 
Det fikk vi til med den såkalte betingede tje-
nestepensjonen som sikrer et livsvarig tillegg 
også for dem som ikke får AFP, forklarer Utvik

Den nye offentlige tjenestepensjonsordnin-
gen gjør at også yngre generasjoner nå kan 
oppnå bedre pensjon. Selv om det før vedtaket 
var livlige diskusjoner om endringene i NTL, 
handlet det mer om metode enn om mål.

Vi var i hovedsak enige om målene; en god 
pensjonsordning også for yngre årskull og hen-
synet til dem som ikke klarer stå lenge i jobb. 
At de også skulle få en god pensjon fra den 
dagen de måtte tre ut av yrkeslivet. 

Hun tror noe av debatten i forkant at avta-
len, også i NTL, var at noen håpet på et folkelig 
oppgjør mot hele levealdersjusteringen som 
ide. Det forstår Utvik. 

– Man kaller levealdersjusteringen nøytral, 
men det er den jo slett ikke, vi vet at ulike grup-
per i samfunnet har ulik levealder, sier hun.

OGSÅ «SLITERNE» SKAL IVARETAS
AFP var opprinnelig en førtidspensjonsordning 
for dem man ofte definerte som «sliterne».

– I dag er AFP egentlig to forskjellige ordnin-
ger. I det offentlige er det enn så lenge en ord-
ning som lar folk gå av med pensjon tidligere, 
dersom de trenger det. Men denne ordningen 
skal endres, og gjelder bare fram til 2024 og 
for de som er født senest i 1962. Jobber du i 
privat sektor, er AFP rett og slett enda en pott 
med penger som du får i tillegg til folketrygden. 
Og fra du fyller 62 år, kan du ta ut AFP samtidig 
som du jobber, dersom du ønsker det. For å ha 
rett til AFP, må du ha en tariffavtale som sier 
at du skal ha denne ordningen, forklarer Utvik.

Resultatet av avtalen fra 2018 betyr at hvis 
du er født i 1962 eller før, vil du få offentlig 
tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) 
etter den gamle modellen. Det vil si den du 
kjenner som garanterer minst 66 prosent av 
sluttlønna hvis du har 30 års opptjening eller 
mer, selv om levealdersjusteringa gjør at garan-
tien ikke gjelder fullt ut for de yngste årskullene 

– Men hvis du er født i 1963 eller senere, 
blir tjenestepensjonen din beregnet delvis etter 
dagens ordning og delvis etter den nye. Her vil 

TRE STORE PENSJONSSAKER I PERIODEN
Det har skjedd mye på pensjonsfeltet i denne perioden, 
sier forbundssekretær i NTL Ingerid Marie Utvik. De tre 
største sakene er nok omlegginga av pensjonsordninga i 
offentlig sektor, forhandlingene knytta til særaldersgrenser 
og pensjonskampen i kultursektoren.

det komme overgangsordninger fordi disse 
ansatte har opptjening i begge ordningene, sier 
Utvik, som innrømmer at dette er kompliserte 
saker. 

Den nye offentlige tjenestepensjonen vil 
gjelde fullt ut for dem som går av med pensjon 
om mange år, tidligst langt ut på 2040-tallet.

Et av de spørsmålene som ikke ble løst 
med pensjonsavtalen i 2018 var den framti-
dige løsninga for personer i stilling med særal-
dersgrense. Avtalen forutsatte at arbeidet med 
en slik løsning skulle starte umiddelbart etter 
at den nye offentlige pensjonsordninga var god-
kjent. De nye reglene skulle i henhold til avta-
len virke fra 1. januar 2020. Dessverre har vi 
ikke klart å komme i mål med en løsning her. 
På tross av to forhandlingsrunder med Sol-
bergregjeringa har det ikke vært mulig å få 
myndighetene med på en akseptabel pen-
sjonsløsning for disse medlemmene. I tillegg 
til at vi opplevde liten forhandlingsvilje fra 
arbeidsgiversida har vi opplevd at regjeringa 
har gått utenom den avtalte prosessen og gått 

direkte til Stortinget med forslag som vi og de 
andre organisasjonene har vært svært uenige 
i, forteller Utvik. Vi opplever det som klare 
brudd på pensjonsavtalen. Forhåpentligvis 
betyr bytte av regjering at vi kan komme i mål 
med en god løsning i neste landsmøteperiode.

Kampen for en livsvarig og kjønnsnøytral 
pensjon i kultursektoren har vært lang og hard. 
Helt siden det i 2014 ble inngått avtale om en 
midlertidig innskuddspensjonsordning i sekto-
ren, har våre medlemmer sammen med med-
lemmene til Fagforbundet og CREO kjempa for 
en ny varig ordning som sikrer medlemmene 
en pensjon å leve av i hele pensjonisttilværel-
sen, sier Utvik. Høsten 2021 førte det til at 
medlemmene våre i opera, teatersektoren og 
orkestrene ut i streik for å få på plass en varig, 
kollektiv pensjon som virker likt for kvinner og 
menn. Streiken varte i hele 52 dager. Natt til 
25. oktober kom partene til enighet om at det 
skulle innføres en ny livsvarig og kjønnsnøytral 
pensjon i sektoren fra 1. april 2022, og strei-
ken var dermed over.

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 

Offentlig tjenestepensjon er pensjons-
ordninger for ansatte i offentlig sektor 
og for noen andre yrkesgrupper der det 
har vært behov for egne lovregulerte 
pensjonsordninger. Offentlig tjeneste-
pensjon samordnes med folketrygden.

Offentlig tjenestepensjon er en ytelses-
basert ordning. Det betyr at nivået på 
pensjonen din er avtalt på forhånd. Ytel-
sen skal utgjøre 66 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget hvis du har full opptje-
ning og har arbeidet i full stilling, men 
pensjonen blir levealdersjustert.

Kilde: Frifagbevegelse.no

DEN NYE AVTALEN: – Den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon sikrer at også yngre årskull kan få en god pensjon, sier forbundssekretær i NTL Ingerid Marie 

Utvik. FOTO: OLE PALMSTRØM
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 ~ ANDERS HAUGE-ELTVIK (tekst)

Torsdag ettermiddag marsjerte flere hundre 
kulturarbeidere fra Operaen til Nationaltheatret 
i Oslo for å markere sin kamp for en kjønnsnøy-
tral og livsvarig pensjon for ansatte i teatre, 
orkestre og operaer.

For en uke siden endte meklingen mellom 
Spekter og LO Stat i streik, og nå streiker over 
400 ansatte i kultursektoren.

Streikende medlemmer fra NTL, Creo og 
Fagforbundet stilte mannsterke til avgang fra 
operaen.

En gruppe streikende fra Nationaltheatret 
gikk ut i streik onsdag, og er ved godt mot.

– Moralen er høy, fastslo Kato Adolfsen, 
Kari Nordberg Svendsby, Hilde Innerby, Monica 
Lindanger, Hanne Marte Griffiths, Ida Kristine 
Høgbakk og Johann Neergard, som jobber i 
Operaen.

LO-LEDEREN STILLER SEG FULLT UT BAK 
STREIKEN
LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte de strei-
kende før avgang, og synes det var veldig fint 
å møte de streikende.

– Her er det god stemning og godt humør, 
og på toppen av det et fantastisk vær, sier hun.

Men at det skulle være nødvendig å streike 
synes hun er rart.

– Det burde vært helt unødvendig. Det 
handler om et helt rettferdig krav, og er egentlig 
en sak det er lenge siden man ble enige med 
arbeidsgiver om å diskutere. At livslange, 
kjønnsnøytrale pensjoner, etter en velkjent 
modell, burde ikke være nødvendig å streike 
for, og i alle fall ikke i Spekter, sier hun.

Hessen Følsvik leder selv en stor virksom-
het som har innført hybridpensjon. Hun avviser 
at det er dyrt.

– Det er en annen modell, men det er ikke 
store prisforskjeller på innskudd. Men det er 
en stor forskjell for de som skal leve av pensjo-
nen, og spesielt kvinner som i gjennomsnitt 
lever lenger enn menn, sier hun.

MELDER OM GOD STEMNING
NTL-leder Kjersti Barsok og 1. nestleder 

Fredrik Oftebro melder om god stemning blant 
sine streikende medlemmer.

– Det har gått veldig bra, og de streikende 
får mye støtte fra folk. Likebehandling mellom 
menn og kvinner er et budskap som går hjem 
blant de aller fleste, sier Oftebro.

Barsok er enig:
– De streikende møtes med velvilje. jeg har 

sett mange måpende fjes når de forteller hva 
streiken handler om. De sier «Streike for dette 
i 2021?». Det er veldig rart, sier Barsok.

Barsok og Oftebro avviser at man bruker 
forventet levealder basert på andre faktorer 
enn kjønn når man diskuterer pensjonsordnin-
ger, som det har kommet fra arbeidsgiversida.

– Det er en pussig argumentasjon som 
umulig kan ligge til grunn for hvilken pensjons-
ordning man skal ha. Det må løses på helt 
andre måter, sier Oftebro.

Barsok er helt tydelig på at en hybridpen-
sjon, som LO-forbundene ønsker, er den beste 
løsningen.

– Jeg ser motparten og arbeidsgivere har 
vørt ute med ulike tilnærminger og snakker opp 
den ordningen som de har i dag, og sier hybrid 
er en dårlig ordning. Vi ville aldri har streiket for 
en dårligere ordning. Vi streiker for bedre ord-
ninger for medlemmene, sier hun.

– DETTE MÅ VINNES
Nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet 
understreker at denne kampen er fundamental:

– Dette er en stor dag. Vi kjenner trøkket fra 
hele LO-familien og alle andre i fagbevegelsen 
som virkelig støtter kampen for pensjon til kul-
turarbeiderne.

Han er klar på at de skal ende opp en livs-
varig og kjønnsnøytral pensjonsordning.

– Dette er en viktig kamp for kvinners pen-
sjon. Dette må vi vinne, det er helt avgjørende, 
sier han, og la til i sin appell:

– Jeg garanterer at Spekter må gi seg.

– VI STÅR STØTT I VÅR SAK
Nestleder Christine Thomassen i Creo mener 
også denne streiken er uforståelig.

– Vi krever ikke noe annet enn det det var 
enighet om i 2016. Etter 1,5 år med nedsten-
ging var det ingen som ønsket denne situasjo-
nen, og når det likevel ble streik er det er et 
uttrykk for hvor viktig denne saken er, sier hun.

Streikende kulturarbeidere marsjerte gjennom Oslos gater 
torsdag ettermiddag.

KULTURARBEIDERE 
MARSJERTE FOR 
PENSJONEN SIN

Thomassen sier de kun gikk med på den 
midlertidige pensjonsordningen i 2016 med 
forbeholdet om å få på plass en ny ordning, for 
å hjelpe økonomien til kulturinstitusjonene.

– Det er skuffende. Dette er medlemmer 
som er glade i virksomhetene og som virkelig 
har bidratt. Vi står støtt i vår sak, sier hun, og 
legger til at de også er trygge på at hybridord-
ningen er god for alle deres frilansmedlemmer.

– VÅRT KRAV ER MELLOMLØSNINGEN
Forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat synes 
streiken har gått fint så langt, men mener det 
hadde vært fint med en løsning på problemet.

– Det er ingen antydning til å snakke 
sammen. Jeg ser i medier at Spekter venter på 
at vi skal ta kontakt. Men jeg er ikke sikker på 
hva jeg skal si. Har de noe å melde? Vi har gått 
til streik for å få gjennomslag for det kravet vi 

har, og det kommer vi til å stå på, sier hun.
Olsen bekrefter at de er forberedt på at 

dette kan ta lang tid, men at de står på sitt.
– Det vi krever er egentlig mellomløsningen, 

så det er ikke noe å gå på fra vår side, sier hun.
Olsen avviser også at det er dyrt for bedrif-

tene å innføre hybrid, og sier de har tilbudt seg 
å være med på å spleise på det kvinnetillegget 
som kreves av innbetalinger i ordningen.

– Jeg synes også virksomhetslederne i sek-
toren kunne tatt ansvar. Om de synes dette er 
fælt kan de bare ta kontakt med Spekter og 
innfri kravet, sier hun.

OPPFORDRER FOLK TIL Å HOLDE SEG 
BORTE FRA KULTUR
Stortingskandidat, og tidligere HK-leder, Trine 
Lise Sundnes for Ap deltok også i marsjen, og 
holdt appell sammen med SVs Kari Elisabeth 

Kaski og Rødts Marit Sneve Martinussen.
– Jeg har full forståelse for at folk er for-

banna. Det burde ikke være nødvendig å gå til 
dette skritt, sier hun.

Hun mener det er ganske tullete at damer i 
2021 må være avhengige av at mennene 
deres må dø tidlig for å få en god pensjon, med 
henvisning til at de etterlatte får resten av pen-
sjonsbeholdningen til enkeltpersonene i en 
innskuddspensjonsordning.

– Det er litt sånn «sliten mann med dårlig 
odds for langt liv søkes». Jeg anbefaler arbeids-
giverne å gå tilbake til forhandlingsbordet, og 
oppfordrer alle til å holde seg unna kulturinsti-
tusjonene til konflikten har funnet sin løsning, 
sier hun.

STÅR SAMMEN: De streikende fra Creo, NTL og Fagforbundet forsikrer om stor streikevilje. Fra høyre: Johann Neergard, Kato Adolfsen, Kari Nordberg Svendsby, Hilde Innerby, Monica Lindanger, Hanne Marte Griffiths, og Ida Kristine Høgbakk.
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Vi trodde saken var løst etter streiken i 2021, 
men måtte dessverre ta en ny runde med 
Spekter i mars 2022, sier nestleder i NTL, 
Fredrik Oftebro. 

Kampen i 2021 sto om å innføre livslange 
og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursek-
toren, fra 1. april 2022. 900 ansatte ved 15 
kulturinstitusjoner var i streik i syv uker før de 
vant frem med sine krav.

Men det måtte bli 5. mai i år før NTL og 
Creo ble enige med Spekter om pensjonsavta-
len. Fagforbundet kunne ikke akseptere akku-
rat denne avtalen, og skilte lag med de andre 
fagforeningene og fortsatte meklingen mot 
fristen 10. mai. Fagforbundet kom til enighet 
med Spekter 11. mai.

SIKRET EN HYBRIDPENSJON 
Den nye pensjonsavtalen betyr innføring av en 
hybridordning som NTL anbefaler og innfører 
som standard ordning. Men det er likevel mulig 
for de som ønsker å fortsette i den midlertidige 
innskuddspensjonsordningen som gjelder fra 
før. Det er i tråd med lovens krav når det er 
flere pensjonsordninger i samme virksomhet. 

– Med hybridordningen har vi sikret våre 
medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pen-
sjon, sier Fredrik Oftebro. 

Han mener innskuddsordningen medførte 
at kvinner kom dårligere ut enn menn. 

– Hybridpensjon er et bedre sikkerhetsnett 
enn innskuddsordningen, i og med at det spa-
res mer for kvinner enn for menn i den, den er 
kollektiv og arbeidsgiver må dekke mer av kost-
nadene. Til sammen gir dette en høyere pen-
sjon for alle, sier Oftebro.

For å få pensjon til å bli livsvarig, må ordnin-
gene inneholde en forsikring som sikrer utbe-
taling til dem som lever lenge. Det gir en hybrid-
pensjon, som gjør det mulig for folk å plan-
legge egen levestandard om man er heldig og 
får leve lenge. 

LANG DAGS FERD MOT RETTFERDIG PENSJON
Etter streiken i 2021 var partene enige om en 
livsvarig kjønnsnøytral pensjon. En mekler 
skulle avklare uavklarte ting og få ordningen på 
plass til 1. april. Men da fristen nærmet seg 
kom Spekter plutselig opp med en ny ordning 
som besto av en innskuddspensjonsordning 
ingen har i dag, og som NTL mente hadde 
store mangler.

– Tilbudet gjorde det for eksempel umulig 
for oss å regne ut hva den enkelte vil få i pen-
sjon. Denne nye konstruksjonen av en pen-
sjonsordning var vi uenige i, sier Oftebro.

Dermed måtte NTL måtte varsle om en 
mulig ny streik, før riksmekler Mats Ruland 
raskt kom på banen og inviterte alle parter til 
frivillig mekling. Det ble mange meklingstimer 
før Ruland landet en løsning for Creo, NTL og 
Spekter i løpet av en drøy uke, og Fagforbundet 
få dager senere. 

EN GRUNNLEGGENDE INTERESSEKONFLIKT
Striden om pensjonsordningene i kultursekto-
ren har bakgrunn i påstander fra arbeidsgiver 
før 2016 om at pensjonsordningene var for 
dyre og truet arbeidsplasser. Oftebro sier i dag 
at dette hadde et snev av saklighet i seg. 

– Vi var innstilt på å finne løsninger og kom 
frem til en midlertidig ordning i 2016 som 
endte i streiken i 2021 og løsningen i 2022. I 
disse årene har de lokale direktørene vært 
ivrige på å forherlige innskuddsordningen for 
sine ansatte, sier han. 

Oftebro sier at det var en grunnleggende 
interessekonflikt mellom Spekter og fagfore-
ningene som var årsaken til den årelange mid-
lertidigheten:

– Spekter hadde et styrevedtak på at de 
ikke skulle ha hybridpensjon, som var det vi 
ønsket. Og vi kunne ikke gi oss før vårt krav var 
innfridd. Dermed presset konflikten i 2021 seg 
frem.

NTL sin posisjon var at kravet om hybridpen-
sjon var en måte for fagforeningene å komme 
arbeidsgiverne i møte på, fordi hybriden løser 
virksomhetenes problem med uforutsigbare 
høye fremtidige pensjonsutgifter i regnska-
pene. 

– Ekspertene er entydige i at hybridpensjon 
gir virksomheten forutsigbarheten de etter-

NTL ENDELIG I MÅL MED KULTURPENSJON
Høsten 2021 var det streik for NTLs medlemmer i kultur-
sektoren, etter åtte år med forhandlinger for en kjønns-
nøytral pensjon. Streiken endte i seier og fagforeningene 
trodde det hele var i boks. Men det måtte strafferunder til 
våren 2022 før NTL, Creo og Fagforbundet endelig kunne 
underskrive en avtale med Spekter. 

spør. Med hybridordningen tar de ansatte sin 
del av ansvaret, mener Oftebro.

Det som sto på spill for Spekter, var en red-
sel for at det skulle bli store uforutsigbare kost-
nader for arbeidsgiver hvis de må forsikre pen-
sjonen for arbeidstakere sier Oftebro. 

– Det var sikkert en reell frykt, men det 
gjaldt ikke den ordningen vi fremmet krav om 
for kultursektoren, sier Oftebro, som også tror 
Spekter var redde for at denne ordningen 
skulle spre seg til andre områder.

Oftebro forteller at NTL endte opp med 
omtrent den ordningen de hadde krevd.

– Men det er alltid et «men, sier han:
– Vi endte opp med to parallelle ordninger. 

Innskuddsordningen Spekter ønsket ble videre-
ført, men vi fikk også en hybridpensjon vi ønsket. 
Det er litt spesielt. Vi anbefaler våre medlemmer 
denne, og er du ung er det ingen tvil om at denne 
er best. Men våre medlemmer kan altså gjøre 
et valg for seg selv, sier Oftebro.

Dermed var Spekter fornøyde med å få 
beholde innskuddsordningen, mens NTL er for-

nøyde med at de kan tilby alle medlemmene 
sine hybridordningen.

STOR STØTTE BLANT MEDLEMMER
Samholdet blant tillitsvalgte i NTL, og mellom 
dem og kollegene i Fagforbundet og Creo ble 
sterkt under streiken. 

– Mange lærte å kjenne kolleger de ellers 
aldri møter, fordi noen kun jobber dagtid i admi-
nistrasjon på teatrene, mens andre jobber på 
eller bak scenen på kvelden. Det hendte de tok 
på seg hverandres fagforeningsvester under 
streiken for å vise fellesskap, sier Dag Agledal, 
som er forbundssekretær i NTL, og har mye 
kontakt med tillitsvalgte ute på arbeidsplasser 
i det daglige. 

Det hadde han også under kulturstreiken.
– Vi sto sammen for å finne løsninger, og 

fikk forståelse for hverandres arbeidsfelt, sier 
Agledal.

NTL fikk en tydelig «ja!» fra sine medlemmer 
på denne ordningen. De lokalt tillitsvalgte var 
utelukkende positive, sier Agledal.

Selv om flere av de som hadde streiket høs-
ten 21 var oppgitte da løsningen viste seg å 
ikke komme på plass påfølgende vår, har ikke 
Agledal hørt om noen som er misfornøyde med 
løsningen man endte opp med til slutt.

– Utholdenheten vår seiret, sier han.
Den endelige avtalen kommer på plass høs-

ten 2022 men har tilbakevirkende kraft til 1. 
april samme år.

 – Spekter hadde et styrevedtak på at de ikke skul-

le ha hybridpensjon, som var det vi ønsket. Og vi 

kunne ikke gi oss før vårt krav var innfridd. Dermed 

presset konflikten i 2021 seg frem, forteller nestleder 

i NTL, Fredrik Oftebro. FOTO: TONJE K. PETTERSEN, NTL

– Utholdenheten vår seiret, sier Dag Agledal, forbunds-

sekretær i NTL. FOTO: OLE PALMSTRØM

FAKTA OM HYBRIDPENSJON 

Fram til 2014 hadde vi to hovedretninger 
av tjenestepensjon i Norge:

 ~ Ytelsespensjon: Ansvar ligger på 
arbeidsgiver og forsikringsselskap.

 ~ Innskuddspensjon: Ansvar ligger på 
arbeidstaker.

Fra 2014 fikk Norge «lov om tjeneste-
pensjon» (hybrid tjenestepensjon) som 
det tredje alternativet. I motsetning til 
innskuddspensjon, fordeler hybriden risi-
koen mellom forsikringsselskapet, 
arbeidsgiver og arbeidstaker: 

Viktige kvaliteter med hybrid tjeneste-
pensjon:

 ~ Livsvarig: Hybrid tjenestepensjon skal 
som hovedregel være livsvarig. Inn-
skuddspensjon opphører som hoved-
regel ved 77 år. 

 ~ Likeverdig for kvinner og menn: Kvin-
ner lever i snitt 3 år lengre enn menn. 
For å sikre kjønnsnøytralitet i en livs-
varig pensjon, kan innskuddet i hybri-
den være høyere for kvinner enn for 
menn. 

 ~ «0-garanti» for pensjonskapitalen: I 
en hybrid pensjonsordning kan det 
etableres en garanti for at pensjons-
kapitalen ikke faller under det nivået 
den hadde ved starten av året. Dette 
kalles en ”0-garanti”, og det er forsi-
kringsselskapet som garanterer dette 
og arbeidsgiver betaler en premie for 
garantien.
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

– Denne metoden utfordrer hele det norske 
arbeidslivet som vi kjenner det, sier Kuldova.

Sammen med Biten Nordrik har Kuldova 
skrevet boken «Faktaundersøkelser, et «hybrid 
konfliktvåpen» på norske arbeidsplasser». I 
boken kommer forfatterne med en kraftig 
advarsel: Tillitsvalgte mister makt, mens 
arbeidsgiveren får styre alt selv. På bekostning 
av arbeidstakerne. 

Faktaundersøkelser kan komme inn på din 
arbeidsplass om det oppstår et problem der. 
Kanskje noe som har pågått over tid, kanskje 
noe akutt. Istedenfor dialog og involvering av 
tillitsvalgte, bestemmer arbeidsgiver seg for å 
hyre inn noen eksterne til å gjennomføre en 
såkalt faktaundersøkelse for å komme til 
bunns i konflikten.

ANSATT BLIR PROBLEMET
– Slike faktaundersøkelser kommer fra mana-
gement-litteratur i USA og Australia, der det 
nettopp ikke finnes en sterk fagbevegelse, sier 
Tereza Østbø Kuldova, som jobber som forsker 
ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Oslo-
Met.

– Når nesten ingen ansatte på en arbeids-
plass er organiserte, og man får en individuali-
sert arbeidsplass, skapes det rom for bruk av 
faktaundersøkelser dersom det oppstår en 
konflikt, forklarer Kuldova.

I et organisert arbeidsliv legger hovedavta-
len premisser for håndtering av konflikter. I teo-
rien trenger man således ikke en ekstern fakta-
undersøker. Så hvorfor kommer de likevel?

– Dette blir solgt inn på norske arbeidsplas-
ser av konsulenter, sier Kuldova, som forklarer 
at internasjonale trender i arbeidslivet kan 
komme til å overstyre praksis om man ikke er 
beredt og klar over det.

– De tillitsvalgte kan bli maktesløse, og det 
kan bli vanskelig å få kontroll etter at undersø-
kelsene er i gang, sier hun.

Her må man også vurdere kritisk om det å 
lære opp og sertifisere HR-personell i metoden 
kan ses som en måte å omgå de tradisjonelle 
spillereglene på. 

Styringslogikken i en faktaundersøkelse 
utgår fra en ovenfra-og-ned tenkning. Kritikk 
blir individualisert, man mister det store bildet, 
som dermed gjør det krevende for tillitsvalgte 
å se organisatoriske eller strukturelle proble-
mer. I stedet blir problemet «en problematisk 
person», som kanskje blir beskrevet som 
«dronningen» eller som «en giftig person». 

– Alt blir psykologisert. Dette henger 
sammen med en managementkultur der lede-
ren ikke nødvendigvis er faglig tung, men er 
profesjonalisert innen ledelse, sier Kuldova.

Denne logikken skiller seg fundamentalt fra 
den vi forbinder med den norske modellen, 
hvor det i stor grad handler om å balansere 
makt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for-
klarer Kuldova. 

Hun minner om at slike faktaundrsøkelser 
ble utviklet for alvorlige trakasseringssaker, 
eller mobbing, men at det nå også brukes i 
saker av mindre alvorlig karakter, som for 
eksempel kritiske ytringer mot ledelsen.

– Da handler det plutselig om person og 
ikke om sak, og det ender med å handle om 
karakter, oppførsel og om at noen har hevet 
stemmen. Men, det som kan glippe, er hvorfor 
en person har hevet stemmen, sier Kuldova. 

Det som startet som en arbeidsmiljøutfor-
dring, eller underbemanning, faglig uenighet eller 
krysspress for ansatte, kan dermed reduseres 
til en personalsak gjennom faktaundersøkelser.

Konsulentene som kommer for å under-
søke, kan være både psykologer, jurister og 
advokater. Kuldova mener at noen av disse 
kan ende opp med å tre ut av sin profesjonelle 
rolle når de tar et slikt konsulentoppdrag, 
betalt av et firma, det vil si arbeidsgiver. 

– Det har hendt at disse konsulentene nær-
mest har imitert politiet, sier hun, ved for 
eksempel å innhente vitner, og dermed være 
både politi og dommer i ett.

– Mange tror fakta er ufarlig i seg selv, men 
slik er det aldri. Faktaundersøkelser opererer 
etter private retningslinjer, i en uregulert bran-
sje der mye er overlatt til faglig skjønn. Det er 
veldig problematisk sier hun, og legger at til 
forskerne har fåt advokatforeningen til å ta 
dette seriøst. 

SELVMORDSTANKER OG DEPRESJON
Kuldova og hennes kolleger på OsloMet har 
sett eksempler på hvordan faktaundersøkelser 
har ødelagt livet til mange folk. I et intervju i 
HK-Nytt 27.4 2021, forteller Kuldova og med-
forfatter Bitten Nordrik om ansatte som har 
slitt med selvmordstanker, depresjon og post-
traumatisk stresslidelse. I boka har de to inter-
vjuet 31 personer i 22 caser av faktaundersø-
kelser. En av personene beskriver det sånn:

«Jeg lå der dag og natt, ungene gikk rundt 
der, [ektefellen] min kommer med mat og satte 

NÅR FAKTAUNDERSØKELSER B LIR EN MINIDOMSTOL
Når konsulenter ankommer arbeidsplassen din og sier at de 
skal gjøre en såkalt faktaundersøkelse, da ber OsloMet-forsker 
Tereza Østbø Kuldova tillitsvalgte være på vakt. Plutselig står 
man ovenfor konsulenter på millionlønn, når en konflikt på 
arbeidsplassen skal gås i sømmene av noen utenfra.

det foran meg og tvang meg til å spise. Jeg 
levde nede i den stua i ett år, sov når jeg klarte 
å sove, var våken når jeg klarte det. Visste ikke 
hvor redd [ektefellen] var før hen sa til meg 
‘vær så snill å ta med telefon’, da jeg gikk ut og 
satt litt i hagen. Hen var livredd for at jeg gikk 
ut og tok livet av meg.»

Forskerne dette er en konsekvens av per-
sonifiseringen som kommer av metoden, for-
teller de til HK-nytt:

– Om tre stykker sier at Bitten har Alzheimer 
så fastslås det som sannhet, så lenge flere eller 

flertallet hevder det. Det er helt grenseløst hva 
faktaundersøkerne og dermed arbeidsgiverne 
kan bruke som håndplukkede bevis, sa Nordrik 
til magasinet.

UTFORDRER ARBEIDSMILJØLOVEN
Arbeidsmiljølovens bestemmelser snus på 
hodet når faktaundersøkelser kommer på 
banen, da dette brukes for å styrke arbeidsgi-
ver. Kuldova forklarer at dette er et gjennomgå-
ende trekk ved metoden.

- Under henvisning til at arbeidsgiver er 

ansvarlig for arbeidsmiljøet, blir det opp til 
arbeidsgiver å iverksette og utforme mandat. 
Med henvisning til ansattes medvirkningsplikt 
tvinges ansatte inn i en prosess de hverken 
informeres om, forstår eller gis reell anledning 
til å ruste seg for, foreller hun.

Dette strider med det norske bedriftsdemo-
kratiet og det tradisjonelle samarbeidet om 
arbeidsmiljøforhold. 

– Det er oppsiktsvekkende at arbeidsmiljø-
loven som ble vedtatt for å verne den svake 
part i arbeidsforholdet, nå brukes som argu-

ADVARER: Forsker Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi. FOTO: WERNER JUVIK
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DOM OM UTILBØRLIG 
OPPTREDEN MOT TIL-
LITSVALGT - DELTE 
SAKSOMKOSTNINGER
Trøndelag tingrett har i dag avsagt dom om 
at Tina SA har utsatt en tillitsvalgt for util-
børlig opptreden ved oppfølging av varsling 
fra HR-sjef, og at Tine SA dermed brøt 
arbeidsmiljølovens krav om et forsvarlig 
arbeidsmiljø. 

Tingretten uttaler seg kritisk om Tine SA sitt valg 
om å gjennomføre en ekstern granskning, såkalt 
faktaundersøkelse. Varslingen fra HR-sjefen gjaldt 
særlig samarbeidet mellom meierisjefen og den 
tillitsvalgte. Tingretten uttaler at varselet burde ha 
vært behandlet i andre fora enn i form av grans-
kning, og viser til at tvisten burde vært håndtert 
etter reglene i Hovedavtalen. Tingretten uttaler 
blant annet:

«Retten legger til grunn at ved å behandle et 
slikt spørsmål i form av en faktaundersøkelse i ste-
det for gjennom prosedyrene i Hovedavtalen, flyt-
tes tvisten bort fra en prosess hvor tillitsmannsap-
paratet og ledelse med støtte av arbeidsgiverorga-
nisasjoner opptrer som likeverdige parter og over 
til en prosess hvor arbeidsgiver innenfor en påbe-
ropt styringsrett gransker en tillitsmann/tillits-
mannsapparatet. At en slik dreining av fokus frem-
står som uhensiktsmessig for å avklare brudd på 
Hovedavtalen er retten enig med [arbeidstaker] i.»

Tingretten kritiserer Tine SA for manglende 
involvering og manglende innsyn under selve pro-
sessen.

Tingretten trekker også frem at bruk av faktaun-
dersøkelser innebærer store personlige belastnin-
ger på de involverte, og uttalte:

«Svært mange av de uheldige virkningene av en 
faktaundersøkelse som det pekes på ovenfor i sita-
tene fra teorien har vist seg å slå til, både belast-
ningen for de involverte og at selve problemet ikke 
ble løst av granskingen.»

Tingretten kom altså til at Tine SA hadde opp-
trådt klanderverdig, men likevel ikke grovt uakt-
somt, og Tine SA ble derfor frifunnet for krav på 
oppreisningserstatning.

Den tillitsvalgte hadde under prosessen vært 
bistått av LO-advokat Rune Lium. Tingretten kom til 
at Tine SA var forpliktet til å betale kostnadene for 
rettshjelp under en slik faktaundersøkelse etter 
advokatforeningens regler for privat granskning.

Den tillitsvalgte krevde å få innsyn i alle doku-
menter utarbeidet under granskningen. Tingretten 
uttalte at Tine SA burde ha vurdert å gi mer innsyn, 
men at Tine SA ikke hadde en rettslig plikt til å gi 
innsyn. Tine SA ble frifunnet for krav om både inn-
syn og sletting.

mentasjon for å styrke den sterke part, 
avslutter hun.

KRITIKK KOMMER
Heldigvis har Kuldova de siste årene sett en 
viss endring etter at det har kommet kritikk 
av faktaundersøkelser i flere saker, og at 
det har blitt hakket mindre akseptert enn før 
å bruke dette. Men tillitsvalgte må være obs 
sier hun, for hun har sett at bedrifter da kal-
ler dette «granskning» fremfor faktaunder-
søkelser for å komme unna kritikken.

– Tillitsvalgte må stoppe dette før det 
utvikler seg. Man må få klarhet i hva en 
konflikt egentlig handler om, og vri det fra 
person til sak, og til strukturer på arbeids-
plassen. Fagforeningen må skaffe seg 
kunnskap om arbeidsliv og samfunnsutvik-
ling utover lønnsforhandlinger og retts-
hjelp, og stå imot dette her, sier hun.

I tillegg, kommer nå det digitale som en 
del av faktaundersøkelsene. Det er ikke 
bare-bare å være tillitsvalgt i møte med alt 
dette, sier Kuldova

– I fremtiden må man i tillegg være opp-
merksom på at digitaliseringen ikke på 
noen måte er uskyldig, men legger opp til 
mer overvåkning, sier hun.

Dermed kan data om deg samles for 
fremtidig etterforskning. Dette kan være 
neste skritt når faktaundersøkelser skal 
skje.

– Dette betyr at en ledelse kan prøve å 
forutse hva som kan skje hos ansatte via 
digital overvåkning, og stanse folk før de 

handler, gjennom å indentifisere en intern 
trussel. Dette blir et system basert på mis-
tillit og på en forståelse av ansatte først og 
fremst som risiko, advarer Kuldova. 

Hun sier at når vi skal gå mot Tillitsre-
formen som beskrevet i Hurdalsplattfor-
men, må tillitsvalgte samtidig være bevis-
ste på at større styringstrender kan bli 
introdusert via globale konsulentselskaper 
også i Norge. Og disse peker i motsatt ret-
ning – nemlig mot mindre autonomi, mer 
styring, kontroll og overvåking. 

– Faktaundersøkelser og granskinger 
er bare et eksempel av etterforskningslo-
gikk på arbeidsplassen. Nå ser vi også 
flere trender i retning av data-drevne etter-
retningsprodukter og prediktive manage-
ment-systemer på arbeidsplasser som 
beslutningstøtte for ledere, sier Kuldova. 

Disse systemene reiser mange nye 
spørsmål, ikke minst knyttet til person-
vern, grenser for arbeidsgivers styringsrett 
og nye former for algoritmisk styring som 
gjemmer seg bak «teknologisk nøytralitet». 

– Men på samme måte som «fakta» i 
faktaundersøkelser også teknologi er ikke 
nøytral eller apolitisk. Tvert imot, makt og 
interesser gjennomsyrer begge disse former 
for styringsteknologi, presiserer Kuldova.

FOTO: WERNER JUVIK

«Vi er nødt til å organisere 
den neste generasjonen 
som vil stille krav til at vi 
prioriterer miljø.»   
LEDER LONE LUNEMANN JØRGENSEN  
I NTL UNG
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I forbundets strategiplaner har landsstyret på  
klima som en av de viktigste sakene for NTL i 
beretningsperioden. NTL har et tydelig engasje-
ment for klima og miljø og jobber aktivt for 
grønn og rettferdig omstilling. Noe av arbeidet 
syntes godt, annet påvirkningsarbeid skjer litt 
mer bak lukkede dører. Engasjementet kommer 
fra medlemmene våre og er forankra i landsmø-
tevedtak. Fagbevegelsen skal bry seg om klima 
av mange grunner, men særlig fordi det er kli-
makrise og det er vår tids største utfordring. 
Fagbevegelsen har alltid tatt ansvar for saker 
som er større enn oss selv, saker som angår 
hele samfunnet som strekker seg over tid. Så 
er det også vi som kan omstilling og som kjen-
ner konsekvensene av ufrivillig omstilling. 

Vi skal gjennomføre en grønn og rettferdig 
omstilling av norsk arbeidsliv. Da må vi gjøre 
noen nye ting. Men først og fremst skal vi gjøre 
det fagbevegelsen alltid har vært gode på: Å 
bygge på og videreutvikle det vi allerede har, 
det vi allerede gjør. Vi skal skape grønne 
arbeidsplasser. Det betyr å gjøre eksisterende 
arbeidsplasser grønnere og det må skapes nye 
arbeidsplasser der folk kan ha gode jobber 
samtidig som de bidrar til å få ned klimautslip-
pene våre. 

Tar ikke vi del i omstillingen er det noen andre 
som gjør det, da ender vi opp med en klimapo-
litikk som er urettferdig og usolidarisk, og som 
ikke anerkjenner ressursen arbeidsfolk i Norge 
er og har vært i alle store samfunnsendringer. 
Dette handler om framtidas arbeidsliv, om vår 
kjernesak: lønns- og arbeidsvilkår.

I hovedtariffoppgjørene har klima og bærekraft 
vært del av forhandlingene i flere tariffområder. 
I flere oppgjør resulterte dette i nye tekster og 

protokoller som bidrar til enda bedre mulighet 
for å jobbe med klima og miljø i det lokale 
partssamarbeidet. Som et ledd i dette er vi i 
gang med en revidering av NTLs klimaveileder, 
for å gjøre det enklere for tillitsvalgte å opera-
sjonalisere klimaarbeidet inn i medbestemmel-
sen. Mange synes dette er vanskelig, og er 
redd for at klimaarbeid og «grønne tariffkrav» 
kan gå på bekostning av det «vanlige» arbeidet 
med lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig at 
disse perspektivene utfyller hverandre, og at 
tillitsvalgte har de verktøyene de trenger i møte 
med arbeidsgivere på arbeidsplassene.

Vi har over tid blitt utfordra til å videreutvikle 
vår politikk rundt hva staten, som jo er der vi 
har flest medlemmer, kan gjøre og ikke bare å 
snakke om grepene som måtte tas i andre 
deler av norsk arbeidsliv – som i oljebransjen.  
I perioden har NTL jobbet mye med spørsmå-
let: hva slags rolle skal staten spille? Siden vi 
i NTL organiserer ansatte i staten og virksom-
heter som i hovedsak har sin finansiering fra 
staten så er det klart at vi er opptatt av hva 
som kan gjøres her. 

Myten om den næringsnøytrale politikken som 
den riktige løsningen er heldigvis knust. Fordi 
vi må ha en aktiv og retningsgivende stat med 
ei regjering som satser på grønne arbeidsplas-
ser i Norge, som ikke selger ut fellesskapets 
ressurser og infrastruktur, som stiller krav til 
de de kjøper tjenester av - ikke bare miljøkrav, 
men krav til skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. 
Som ikke privatiserer seg bort fra samfunns-
ansvaret og som ikke utelukkende tenker på 
pris i anbudsprosesser. 

Statens rolle må være større enn å ta ansvaret 
for at egen virksomhet er klimavennlig. Den må 

også bidra til innovasjon og utvikling i nærings-
livet. Og den må bidra til at omstillingen ikke 
bare blir grønn, men også rettferdig. Vi i NTL 
mener staten kan gjøre det gjennom å ta på 
seg ulike roller i ulike faser. Særlig tre roller er 
viktige: som innovatør, som tilrettelegger og 
som trygghetsskaper.
  
Store vitenskaplige eller teknologiske endrin-
ger skjer ikke plutselig, de kommer som et 
resultat av at noen har brukt ressurser, tid og 
penger. De store fremskrittene trenger derfor 
en drivkraft som har dette, som er villig til å 
forske lenge,som er villig til å ta risiko, men 
som ikke er drevet av krav om kortsiktig profitt. 
Det er viktig at det er politisk vilje til at staten 
prioriterer ressurser til den langsiktige forsknin-
gen som trengs i det grønne skiftet . 

Staten har også en rolle å spille videre i 
næringsutviklingen. En offensiv næringspoli-
tikk kan være tilrettelegger for en grønn og 
rettferdig omstilling i privat sektor.  Dette kan 
og må gjøres ved hjelp av en rekke virkemidler. 
Alt fra satsing på etterutdanning og kompetan-
seutvikling, til at staten stiller moderne miljø-
krav i sine anbud. Ikke minst er det viktig at 
staten bidrar til å opprettholde og videreutvikle 
den norske modellen. 

Staten må også skape trygghet. Det er viktig 
at fellesskapet bærer kostnadene for omstil-
lingen som trengs for å lykkes i det grønne 
skiftet. Da må sikkerhetsnettet være trygt, og 
vår fellesfinansierte velferdsstat må ha ressur-
ser til å kunne løse sine samfunnsoppdrag. 
Det må være gode muligheter for omskolering, 
uten store fall i inntekt. Kompetanseheving. Et 
godt permitteringsregelverk som gjør at folk 
ikke mister jobben unødig, og at bedriftene 

KLIMA OG MILJØ
beholder kompetansen. Da må vi også ha 
faste jobber - så et krav i kampen for grønn 
omstilling er også kravet om styrket arbeids-
livslovgivning! 

I Norge har vi lange tradisjoner for at næring og 
arbeid skapes i samarbeid mellom det offent-
lige og det private. Dersom Norge skal fort-
sette å være et moderne, innovativt samfunn 
så må det fortsatt være sånn. Vi må bygge på 
det beste av norsk industribygging for å kunne 
skape nye, grønne næringer. Og staten må 
være med på laget. 

Det er ingen hemmelighet at vi ønsker en poli-
tikk fra LO som er enda tydeligere på behovet 
for grønn og rettferdig omstilling.  Men, det er 
viktig at LO er tydelig i debatten om framtidige 
industriarbeidsplasser og vi er helt enige i at 
det trengs et politisk krafttak for framtidig 
industri. Det er store klimamål som skal nås 
og det krever at alle tenker nytt både om hvor-
dan og hvilke arbeidsplasser vi skaper. 
 
I vårt arbeid er vi klare på at klimakampen også 
handler om solidaritet mellom nord og sør, mel-
lom generasjoner og mellom ulike grupper i 
samfunnet. Vi kan ikke se bort fra at det er 
verdens fattigste som rammes hardest, at 
framtidige generasjoner må ta ryddejobben 
etter oss og at det ikke er enkeltpersoner eller 
landsdeler som må ta kostnadene. 

For NTL er det viktig å bygge gode og sterke 
allianser, både i og utenfor fagbevegelsen. 
Gjennom samarbeidet i Broen til framtiden har 
vi blitt godt kjent med forskermiljøer, bære-
kraftsarbeidet i Den Norske Kirke, med andre 
forbund, både i LO og i andre sammenslutnin-
ger, men særlig med organisasjoner i klima- og 

miljøbevegelsen.  Gjennom dette samarbeidet, 
og ikke minst den årlige, store konferansen vår 
oppnår vi stadig mer og mer. For noen lands-
møteperioder siden var «klimajobber» et gan-
ske radikalt grep, nå snakker stadig flere om 
grønne jobber, nye, grønne næringer.  Rettfer-
dig omstilling var et begrep som heller ikke 
akkurat var «mainstream» nå er «Just transi-
tion» nesten en bevegelse i seg selv. I hvert fall 
i internasjonal fagbevegelse. 

Alliansebygging er også grunnen til at vi gikk 
inn i prosjektet Grønn Industri 21 som drives 
av Manifest Tankesmie. Hovedpremisset i 
dette prosjektet var å få Staten til å bli en 
grønn, kraftfull motor for ny industri. For indus-
triarbeidsplasser og arbeidsfolk. Der deltar vi, 
sammen med Atle Tranøy i Fellesforbundet, 
(Akerkonsernet), med Framtiden i våre hender 
og Natur og ungdom. Det er produsert en rekke 
gode notater fra dette samarbeidet og det har 
også blitt avholdt en serie dialogmøter mellom 
oljearbeidere og f.eks. aktivister fra Natur og 
ungdom. Prosjektet har resultert i boka «Parte-
rapi for oljefolk og klimaktivister» av Magnus E. 
Marsdal. I dette kapitelet kan du lese mer om 
NTLs klima- og miljøarbeid i perioden. 



Wanvik mener politikerne er nødt til å lage 
tiltak som de selv tror på og forankre dette 
blant folk. Først da mener han det er mulig å få 
til en folkelig mobilisering om klima foran val-
get, sa han.

SE TIL GRENOBLE
En annen innleder som sprudlet over av enga-
sjement gjennom skjermen var forfatter og 
politiker Eivind Hoff (MDG) som står bak boka 
«Gull eller grønne skoger». Hans hovedbudskap 
var at det er viktig å gi folk noe større enn seg 
selv å drømme om.

– Klimakampen må handle om en felles 
vakker drøm om verdier, solidaritet og sam-
hold. I dag blir klimakampen nesten som et 
kamp mot et mareritt. Vi må våge å skape en 
drøm og en visjon om en bedre verden. Her kan 
vi lære mye av den grønne ordføreren Eric 
Piolle i den franske byen Grenoble som neste 
år blir Europas miljøby.

Ifølge Hoff gikk ordføreren til valg i 2014 for 
å øke demokratimakten og la innbyggerne selv 
delta mer aktivt. Han gikk foran og halverte 
egen lønn og lot alle over 16 år få mulighet til 
å fremme innbyggerinitiativ. Det resulterte i at 
kommunen sa nei til store kommersielle virk-
somheter og heller satset på grønne treplan-

tingsprosjekter der innbyggerne følte eierskap.
– Piolle fikk over 40 prosent da han gikk til 

valg i 2014. Under valget i 2020 fikk han 53 
prosent av stemmene. I Norge hviler vi litt på 
laurbærene og hvis vi møter motstand så trek-
ker man ofte tiltak tilbake. Jeg tror folk er klare 
for et grønt skifte og for politikere som vil enga-
sjere og involvere dem, sa han.

LA OSS SAMMEN LAGE ET MILJØVALG
Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet, som 
avsluttet konferansen, mener det er helt avgjø-
rende at Norge får et klimavalg som skaper 
grønne arbeidsplasser, som fordeler rettferdig 
og som gjør at Norge tar sitt ansvar i den glo-
bale dugnaden. Hun forstår at mange fortviler 
og ser mørkt på framtida nå i koronakrisen.

– Men vi vet det finnes håp, vaksiner blir 
satt og vi har alle muligheter for å hjelpe de 
som trenger det mest. Vi skal ri koronakrisen 
av. Klimakrisen kan det bli verre med. Skal vi 
klare å ri den av, må vi sørge for at den blir så 
liten som mulig, sa hun i sin avslutning.

Hun sa det var grunn til å ha håp om at det 
nå vil skje ting også globalt.

– Joe Biden har ikke bare tatt USA inn i 
Parisavtalen igjen, han er tydelig på at det må 
brukes store, statlige midler. Det er nå et håp 

om at USA har en president som er villig til å 
behandle klimakrisen med samme alvor som 
finanskrisen. Og da er det håp, sa hun.

Nord sier at det også er håp om en ny regje-
ring i Norge som kanskje har mot til å sette seg 
mål, som Heikki Holmås har foreslått, å kutte 
til null i løpet av ti år.

– Det ville kle nasjonen Norge godt å gå 
foran, og ikke bare dilte etter, sa hun.

Men da må vi først få på plass en rettferdig 
klimapolitikk.

– Rettferdighet er ikke kakepynt vi kan strø 
over klimapolitikken i etterkant. Rettferdighet 
må bygges inn som selve armeringen i klima-
politikkens grunnmur, sa hun.

Nord minnet om at for fagbevegelsen så er 
ikke målet å kutte i utslipp på billigst mulig 
måte.

– Målet er å komme ut i den andre enden 
med et samfunn som fungerer bra for alle, 
samtidig som vi har klart å kvitte oss med vår 
fossilavhengighet, avsluttet hun..

BROEN TIL FRAMTIDEN VILLE 
GJØRE VALGET TIL ET KLIMAVALG

 ~ NINA HANSSEN (tekst)

– Regjeringens klimaplan mangler litt sannhet 
og gir oss ikke motivasjon. Vi trenger en klima-
plan som er sann og realitisk og som kan gi 
oss styrke og noe å drømme om, sa en enga-
sjert Penelope Lea (17), UNICEF-ambassadør 
og klimaaktivist, da hun åpnet dag 2 av Broen 
til framtiden fredag.

ØNSKER EN PLAN DE KAN TRO PÅ
Selv via en skjerm var det lett å merke det 
glødende engasjementet til den unge miljøak-
tivisten, som også for to år siden talte på 
denne konferansen, som samler mennesker 
fra fagforbund og en rekke andre organisasjo-
ner.

Lea fortalte at hun både hadde gråten i hal-
sen, men kjente også lykken og et stort håp da 
hun talte foran 40.000 streikende skoleelever 
for to år siden.

– Siden streiken har mye skjedd. Men også 
altfor lite. Klimakampen lider av mye feilinfor-
masjon og for lite handling. Det gjør vondt, er 
vanskelig og skummelt når vi hører om spå-
dommer om oppvarming av kloden til inntil 4 
grader, men vi må stå sammen i denne kam-
pen. Barn og ungdom er her, vi er klare og vi gir 
oss aldri, men da må dere politikere gi oss noe 
å tro på. Dere må formidle fakta og drømmen 
om en bedre framtid for kommende generasjo-
ner samtidig, sa hun.

Og løftet frem den amerikanske presiden-
ten Joe Bidens tydelige politiske budskap om 
grønn omstilling og hans plan.

– Jeg drømmer om at norske politikere gir 
oss en mer realistisk klimaplan, sa hun.

HVOR ILLE KAN DET BLI?
En av de som gjorde sterkest inntrykk på det 
hjemmeværende publikum var forskeren og 
forfatteren Dag O. Hessen, som er biolog ved 
Universitetet i Oslo. Han snakket opp vippe-
punkter og muligheter og hadde også en bolk 

om hvordan vi kan ta lærdom av korona-krisa. 
Han tror kunnskapsmangel, ideologisk mot-
stand og blant annet at folk ikke klarer å sette 
seg inn i hva dette betyr for dem er noe som 
gjør at folk ikke engasjerer seg mer i miljøkam-
pen.

– Det er litt som frosken i kjelen med kaldt 
vann som blir værende der til han blir kokt fordi 
han ikke forstår når vippepunktet er der.

Ifølge han så har forskere over lengre tid 
varslet at CO2-mengden øker i atmosfæren, at 
verdens dyrebestand halveres samtidig som 
verdens befolkning øker og legger press på 
klima.

– De største utfordringene vi nå har i verden 
er klima, naturtap og ulikhet. Tiden er nå inne 
for et skifte, sa han på konferansen.

Hessen trakk fram lærdom fra koronakri-
sen.

– Hvorfor er vi så resolutte i koronakrisen 
og så tafatte i klimakrisen, som er langt verre? 
Spurte han.

LÆRDOM FRA 2020
Han mener at 2019 var et oppvåkningsår og at 
2020 har lært oss nye måte å leve på som 
også sparer miljøet.

– Vi reiser mindre, vi har flere digitale møter 
og får bedre tid og kanskje bedre liv. Til forskjell 
fra 2008 er tiden nå teknologisk bedre og vi er 
bedre mentalt forberedt til å tenke nytt. Kan-
skje er koronakrisen et vippepunkt for at vi kan 
lage et mer bærekraftig samfunn. Det er nå 
opp til oss, sa han.

Hessen tror løsningene ligger i et samspill 
mellom finans, forskning, politikk, produsent 
og markedet (oss). Ifølge han er den største 
trusselen for planeten at vi alle tror at noen 
andre skal redde den.

NTL-forbundleder Kjersti Barsok var dagens 
konferansier fulgte opp Hessens innlegg med 
å love at arrangørene av Broen-konferansen 
ikke skal sitte å vente på andre, men skal selv 
bidra aktivt.

Både med politiske tiltak og ved å bli med 
på verdens lengste klimabrøl som starter 1. 
mars og skal vare tre år framover.

INGEN JOBBER PÅ DØD PLANET
En av de som deltok aktivt i dagens debatt om 
klimarettferdighet var HK-leder Christopher 
Beckham som startet og sluttet med sitatet fra 
ITUC-leder Sharon Barrow «there are no jobs 
on a dead planet».

– For klimarettferdighet, har vi fremmet kli-
makrav i tarifforhandlingene. Vi i HK ønsker å 
endre dagens forbruksmønster men også 
andre tiltak for å få en bedre bærekraftig 
omstilling. Det er viktig at det ikke er de vanlige 
arbeidsfolk som skal sitte igjen med regnin-
gen, så her mener jeg vi i fagbevegelsen skal 
ta ledelsen i klimakampen, sa han.

MOBILISERING FOR KLIMAVALG
Et panel i Bergen bestående av Vibeke Koeh-
ler, Karoline Oppedal (Bærekraftig Liv), Martin 
Skadal (World Saving Hustle) og Tarje Iversen 
Wanvik (UiB) diskuterte også hvordan det er 
mulig å mobilisere flere mennesker foran stor-
tingsvalget slik at det blir et klimavalg. Karoline 
Oppedal som har satt i gang flere lokale tiltak 
i Landås sa at utfordringen er at det er mange 
som sitter og venter på at noen andre skal 
gjøre noe.

– Vi på Landås bestemte oss for å bli 
«noen» som faktisk gjør noe lokalt og satte i 
gang med dugnader. Folk var mer enn positiv 
og alle synes dette var meningsfylt. Jeg tror 
politikere må faktisk si høyt at det er nå vi 
trenger handling og at alle må bli med. De som 
sier dette høyt vil få støtte, for alle skjønner at 
det er en global klimakrise, sa hun.

Tarje Iversen Wanvik, som har forsket på 
folkelig mobilsering, tror klimakampen kan 
lære av andre mobiliseringer.

– Jeg leste nylig en bok om den amerikan-
ske borgerettskampen der de hadde en vold-
som mobilisering fordi budskapet om frigjøring 
traff folk. Det samme så jeg vi klarte da jeg for 
mange år siden deltok i Operasjon Dagsverk. 
Budskapet om at hvis man gir en fisk til et 
menneske så er det mat for en dag, men hvis 
man lærer folk å fiske så har de mat resten av 
livet traff giverne, sa han.

Hvordan kan man mobilisere mange nok til å ta klimakrisa 
på alvor, var et sentralt spørsmål på Broen til framtiden-
konferansen.

DEBATTER: Broen til framtiden-konferansen ble avholdt digitalt, med studio på Klimahuset i Oslo. Til høyre står NTL-leder Kjersti Barsok. FOTO: PRIVAT
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Selv om lønn selvsagt er viktig for våre med-
lemmer, må vi ha en levende klode for å kunne 
jobbe i det hele tatt, sier NTL-leder Kjersti Bar-
sok.

Hun legger ikke skjul på ambisjonene om å 
bidra til å flytte hele LO i en grønnere retning.

Dette arbeidet gjør vi sammen med de 
andre forbundene, sier hun.

Hun vil gjerne «få opp farta» på klodens 
vegne. Både nasjonalt og internasjonalt står 
offentlig ansatte kolleger av NTLs norske med-
lemmer, midt oppe i ras eller oversvømminger 
og rydder opp etter klimaendringenes konse-
kvenser. Krisen er her og nå. 

TRYGGE JOBBER ER ET KLIMATILTAK
Barsok mener at hennes egne medlemmer, 
som ofte er statsansatte, selv kan ta klima-
grep, både internt på arbeidsplassen og hvor-
dan de jobber inn mot samfunnet. Den poli-
tiske retorikken som handler om at det mest 
innovative er å finne i det private, mens staten 
er mer satt, er Barsok slett ikke enig i. 

Staten har ressurser og mulighet til å være 
innovatør og bruke fellesskapets midler på 
forskning. Ikke minst grunnforskning man ikke 
umiddelbart tjener på, mener Barsok-

Hun påpeker hvordan forskning og utvikling 
som skjer i statens regi, må komme fellesska-
pet til gode.

Staten har makt og virkemidler til å tilrette-
legge for at privat sektor kan satse og omstille 
seg i en grønnere retning sier hun.

Barsok mener at trygge jobber er grønn poli-
tikk.

Skal man lykkes med klimavennlig omstil-
ling i arbeidslivet, må staten ta en rolle som 
trygghetsskaper, gjennom å være garantist for 
faste jobber, tilgang på utdanning, mulighet til 
å utdanne seg mens man er i jobb, og gode 
permitteringsordninger. Det å jobbe for miljø og 
klima handler også om å trygge arbeidsplasser 
og god arbeidslivslovgivning, sier Barsok. 

Hun legger til hvor viktig det er at det er fel-
lesskapet, og ikke enkeltpersoner, som skal 
betale for omstillingen som kommer. 

EN STERKERE BRO TIL FRAMTIDEN
Disse fire årene under Kjersti Barsok har NTL 

bygget «stein for stein når det g jelder 
klimasaken», sier hun. 

Samarbeidet rundt Broen til framtiden-alli-
ansen har også blitt sterkere. Det vi har fått til 
i denne perioden, har vi fått til på skuldrene av 
det vi tidligere har gjort i denne alliansen, sier 
Barsok.

Broen til framtiden er en folkelig allianse 
mellom fagbevegelse, miljøbevegelse, kirken 
og forskere, med felles mål rundt rettferdig 
omstilling, klimajobber og grønne arbeidsplas-
ser over hele Norge. I tillegg til årlige konferan-
ser, har Broen til framtiden gitt ut flere publika-
sjoner og hatt flere kampanjer. I dag har Broen 

Kjersti Barsok ble valgt som 
leder i NTL i 2018, og for-
bundet har siden da tatt 
enda flere grep rundt arbei-
det med miljø og klima. 
Målene er både at NTL selv 
skal jobbe bedre med klima-
sak, og at de skal presse 
på slik at statens klimarolle 
blir tydeligere.

til framtiden 20 medlemsorganisasjoner.
Det er ingen tvil om at NTL pusher og snak-

ker klimasaken internt i LO, selv om også 
andre, som Fagforbundet, Fellesforbundet og 
Handel og Kontor, er opptatte av dette. Det er 
viktig at LO er engasjerte i saken, for vi skal jo 
bygge fremtidige arbeidsplasser på det vi har, 
og det vi har er verdens mest omstillingsdyk-
tige industri, sier Barsok. 

Men her, sier hun, kommer den politiske 
viljen inn.

Vi kan ikke regne med at markedet kaster 
seg på det som ikke lønner seg av hensyn til 
klima.

EN VISS KLIMASPENNING INTERNT I LO
Barsok forteller at det er en viss spenning 
internt i LO når det gjelder klimasaken, men at 
pandemien har gjort det vanskeligere å ta tem-
pen på den. Det er gjerne under uformelle dia-
loger, under småpraten, man har følerne ute 
på dette, men nå har dette i to år vært ganske 
lukket. 

Jeg synes likevel vi har hatt god dialog, der 
vi har klart å formidle at staten kan påvirke 
verden rundt, men at den også må klimafeie 
for egen dør. For eksempel handler dette siste 
om å sette flere miljøkrav ved offentlige anskaf-
felser. Hvis offentlig sektor setter en viss stan-

dard, så vil dette igjen påvirke privat sektor til 
å gjøre de samme, mener hun.

For, sier Barsok, det er ikke lenger en disku-
sjon om man som fagforening skal forholde 
seg til miljø og klima, eller ikke. 

Det har blitt en selvfølge. Ingen i LO sier nei 
til å snakke om klima og miljø med meg. 

En av grunnene til dette, tror hun, er at folk 
føler seg tryggere nå. 

Vi snakker mer med, og ikke bare om.
Hun er ganske sikker på prosjektet Grønn 

Industri 21, som NTL deltok i, i regi av Manifest 
Tankesmie fra mars 2021, er en av grunnene 
til dette. Grønn Industri 21samlet aktører fra 

– DET FINNES INGEN JOBBER PÅ EN DØD PLANET
 Jeg ser frem til en spennende LO-kongress. Det 

ligger en mengde forslag på bordet som kan trekke 

LO i en enda grønnere retning. Jeg kommer til å fort-

sette å jobbe i sporet for dialog og ikke konflikt, både 

i og utenfor LO, det er det jeg tror på, sier Kjersti 

Barsok. FOTO: NANNA AANES WOLDEN
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miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen 
til dugnad og dialog for klima og for norsk øko-
nomi. Blant andre var Aker Solutions og Kvær-
ner med, ved siden av NTL og Framtiden i våre 
hender.

Det er litt nytt av vi snakker sammen på 
denne måten; industrien, miljøbevegelsen og 
fagforeningene. At vi er satt sammen på denne 
måten som Manifest og leder Magnus Marsdal 
har gjort, nokså populistisk, der man bruker 
ord som «parterapi» rundt disse samtalene, er 
nytt. Forskningen viser at det virker, sier hun.

Forskningen hun viser til, er blant annet en 
studie ved Universitet i Oslo, fra forskningspro-
sjektet «WAGE: Arbeid og organisering i en 
grønn økonomi» fra 2022. En av forskerne, 
David Jordhus-Lier sa til UiO-magasinet Unifo-
rum 10. februar:

«– Flere av oljearbeiderne vi snakket med, 
mente at det var helt naturlig at også klimabe-
vegelsen hadde en plass ved bordet, fordi en 
må snakke sammen. Det var større ureddhet 
blant de tillitsvalgte for å involvere klimabeve-
gelsen enn hos LO-ledelsen.»

GABRIELSEN VAR PÅ LAG FOR KLIMASAKEN
I arbeidet med den viktige klimasaken var Kjer-
sti Barsok og den nå avdøde LO-lederen Hans 
Christian Gabrielsen, skjønt enige. 

Han var god til å lytte, så god på dialog. Det 
betød at han ble en brobygger både innenfor 
og utenfor LO. Jeg er veldig lei meg for at han 
er borte, sier Barsok. 

Hun husker Gabrielsen som en sterk leder.
Det at han kom inn i klimadebattene fra 

industriens side, at han kjente den siden av 
saken og hadde med seg industriens perspek-
tiver, samtidig som har var lydhør for bredden i 
debatten, det var viktig. Han var genuint opp-
tatt av felles beste, men hadde også tydelige 
klimamål, sier Barsok.

GRØNNERE KONTOR OG PANDEMIEN SOM 
SENDTE FOLK HJEM
Rett før pandemi og nedstenging i februar 
2020 hadde forbundskontoret et møte om 
hvordan egen arbeidsplass kunne bli grønnere.

Vi ville trekke det grønne sterkere inn i det 
daglige arbeidet ved kontoret, og gjøre det 
samme som vi krever av staten; jobbe klima-
vennlig både internt og eksternt, forteller Bar-
sok. 

Dermed gikk kontoret runder på hvordan 
bedre kildesortering, eller å huske å slå av lys 
hele tiden, hva man kjøper inn til konferanser, 
hvorvidt man flyr for mye når man må reise, om 
man reiser til riktige steder, og så videre.

Det handlet i grunn mye om transport. Så 
gikk det en måned, til mars 2020, og da sluttet 
vi å reise helt - og - å være på kontoret. Alt 
dette arbeidet ble lagt på is, det bremset opp, 
men vi skal få fart på det igjen, sier hun.

Det som er interessant inne på forbunds-
kontoret er at halvparten av de ansatte er valgt 
inn av NTL, mens de som er ansatt, gjerne er 
medlemmer av HK. 

Og HK de har tariffvedlegg om klima og 
miljø som vi som arbeidsgiver er pliktige til å 
følge. Det er spennende, og det skal vi intensi-
vere når vi nå er tilbake på plassene våre igjen, 
sier Barsok.

STOR PANDEMIOMSTILLING
Pandemien betød en stor omstilling i hverda-
gen for mange NTL-medlemmer, som havnet i 
akutte situasjoner med mye usikkerhet rundt 
for eksempel permitteringer. Barsok forteller at 
de forsøkte å bidra til trygghet. 

Man kan kanskje si at våre mest utsatte 
grupper kan deles i tre. Den første var de som 
opplevde jobbusikkerhet og permitteringer, for 
eksempel de som jobbet med studentvelferd, 
i luftfarten og i kultur. Så var det en annen 
gruppe som fikk ekstrem arbeidsbelastning, 
som ansatte i NAV, innen helseforvaltningen 
eller i skatteetaten. Men det var også en tredje 
gruppe; alle dem i førstelinja som måtte være 
til stede på fysiske arbeidsplasser, eller som 
var renholdere, og måtte jobbe med verneut-
styr for å trygt kunne gjøre jobben sin.  I alle 
gruppene var det også noen som fikk nye 
arbeidsoppgaver under pandemien, forteller 
Barsok.

Dette med å jobbe fra hjemmekontor kom 
også rett i fanget på NTL. 

Vi har aldri før måttet forholde oss til at 
ingen kunne samles fysisk så det ga helt nye 
problemstillinger for oss, sier Barsok. Dermed 
var det over på digitale plattformer for de 

ansatte. 
Men det tok tid å etablere digitale tilbud til 

ansatte og medlemmer som satt hjemme. Det 
endte likevel med noen store teamsmøter, vi 
er jo 54 000 medlemmer. Det positive var at 
det plutselig ble mulig for flere og delta, og vi 
hørte nye medlemsstemmer der ute. Dette 
skal vi ta med oss på veien videre, sier Barsok.

Hun tror alle i NTL kommer til å reise mindre 
fremover, og tenke grundigere over grunnlaget 
bak hver reise. 

Vi kan ikke slutte å reise, vi skal møte folk 
i hele landet. 

Men, sier hun, kanskje kan man putte inn 
flere møter når man først drar? Eller kan man 
noen ganger velge at noen ikke reiser, men 
holder sine innlegg digitalt?

Vi er opptatt av å være inkluderende, og det 
digitale har åpnet for grupper som ellers ikke 
hadde kommet, til å delta, sier Barsok, som 
lover at det også skal bli fysiske arrangementer 
fremover.

Ja! Det er ikke alt som er like lett å formidle 
digitalt, eller alle tema som egner seg for nett-
kurs. Så husker vi også de viktige pausene, og 
alt det uformelle som skjer da, sier hun.

MED TRO PÅ STØRE
Regjeringsskiftet høsten 2021 var en opptur 
for fagbevegelsen. Kjersti Barsok håper dette 
skiftet kan sette fart på klima og miljø.

Et trygt arbeidsliv er viktig for den grønne 
omstillingen. Statens rolle er tydeligere i Hur-
dalserklæringen, som er veldig bra, og våre 
perspektiver er selvsagt i større grad med her, 
enn under Erna Solbergs regjering. Men, skal 
vi lykkes må virksomhetene ha nok ressurser, 
og  nok kompetanse i egne rekker, og kompe-
tansen må heves der den trengs. Vi må også 
trekke inn i avgjørelser de som er tettest på 
omstilling selv, sier Barsok.

 At de såkalte «ostehøvelkuttene» forsvin-
ner sammen med Solberg-regjeringen synes 
hun er bra, og hun håper på at folk skal få enda 
mer tillit til offentlig sektor under Støre.

Det er alltid noen som tjener på at ting er 
som de er, og det er dette vi slåss mot.

Barsok ønsker at det offentlige i større grad 
legger klimakrav tyngre inn i anbudsrunder, og 
at offentlig sektor ikke skal drives på pris, men 
på kvalitet. 

Dessuten må vi være tydeligere på en ret-
ningsgivende næringspolitikk. 

Det koster lite, men betyr 
mye å bli klimabevisst på 
arbeidsplassen, skriver 
Hans-Christian Gabrielsen.

 ~ HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN (tekst)

Snakk om hva dere kan gjøre på jobben, og 
ta det opp med arbeidsgiver. Klimaet er vår 
tids store utfordring, og noe av løsningen på 
den ligger i arbeidslivet. Der kan vi alle bidra. 
Denne uken er det Arbeidslivets klimauke, 
hvor målet er å få folk til å snakke om klima 
på jobben og hvilke tiltak man kan sette i 
verk på sin arbeidsplass.

I fjor var det mer enn 580.000 forskjellige 
arbeidsplasser i Norge med over 2,8 millio-
ner arbeidstakere. Alt fra små kafeer, kiosker 
og butikker til store høyskoler, sykehjem og 
industribedrifter. Mange av disse er flinke til 
å drive med sine egne klimatiltak, og de som 
ikke gjør det har muligheten til å sette i gang. 
Det er ikke for sent.

Jeg husker fra min egen tid i industrien. 
Klimagasser var ikke et stort tema da, på 
slutten av 1980-tallet, men miljø var i fokus 
og vi var fullstendig klar over at det var 
utslipp fra fabrikken på Tofte. Vi diskuterte 
og kjente til arbeidet med å redusere utslip-
pene. Toftelukta var et begrep, og alle som 
tok danskebåten forbi Drøbaksundet fikk 
kjenne på den.

Denne uken oppfordrer Arbeidslivets par-
ter, LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, Virke 
og KS alle ansatte, tillitsvalgte og ledere til å 

samarbeide om klimatiltak på sin arbeids-
plass. Det kan være alt fra å spare på strøm-
men til å kjøpe flere miljømerkede produkter 
eller bli litt flinkere til å sortere søpla.

I oktober i fjor la FNs klimapanel fram en 
rapport som viser at det haster med å kutte 
utslipp. Med Arbeidslivets klimauke vil vi 
bidra til å skape forståelse i arbeidslivet for 
at det er nødvendig å gjennomføre utslipp-
skutt.

I en undersøkelse Norstat har utført på 
vegne av Fjordkraft, svarer ledere i små- og 
mellomstore virksomheter i både privat og 
offentlig sektor at klima- og miljøtiltak har 
blitt et viktigere tema på norske arbeidsplas-
ser det siste året. 60 prosent av de spurte 
svarte at de ofte eller av og til diskuterer 
dette med de ansatte. Det er en økning på 7 
prosent fra forrige undersøkelse. Vi ønsker 
at enda flere arbeidsplasser har klima på 
dagsorden. Rundt lunsjbordet og i møter mel-
lom ansatte og arbeidsgivere.

Vi vet at små- og mellomstore virksomhe-
ter har en enorm påvirkning på Norges klima-
gassutslipp, og potensialet for klima- og mil-
jøtiltak er stort. Ved å gjennomføre en «kli-
mauke» ute på arbeidsplassene ønsker vi å 
gjøre det lettere for virksomheter å gjøre 
klimaengasjement om til konkrete tiltak.

Helt siden den første hovedavtalen mel-
lom LO og NHO ble signert i 1935, har sam-
arbeid stått i sentrum for omstillinger i nor-
ske bedrifter. Det er en av styrkene i norsk 
arbeidsliv. Vi oppfordrer alle til å sette klima 
på dagsorden, og at ansatte, tillitsvalgte og 
ledere samarbeider om å finne gode tiltak på 
sin arbeidsplass.

«SNAKK OM KLIMA PÅ 
ARBEIDSPLASSEN»
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PARTERAPI MED MAGNUS 
MARSDAL OG MANIFEST
Sammen med Manifest Tankesmies leder Magnus Marsdal, har NTL i 2022 avsluttet  
det toårige prosjektet Grønn Industri21, der målet var å samle miljøbevegelsen,  
fagbevegelsen og industrien til felles dugnad for klodens klima og norsk økonomi. 

 ~ MAGNUS E. MARSDAL (tekst)

– Dette er alliansebygging, sier Magnus Mars-
dal. NTL gikk i dette prosjektet sammen med 
Aker Solutions, Kværner, Framtiden i våre hen-
der, Natur og Ungdom, og Norges største orga-
nisasjon for ingeniører og teknologer, NITO. 
Målet var finne løsninger for både klima og 
økonomi i fremtiden.

IKKE NOK MED SMARTE LØSNINGER PÅ 
TOPPEN
– Ideen om å drive brobygging på denne måten 
kom fra NTL-leder Kjersti Barsok høsten 2019. 
Jeg la fram en idé om å utrede en grønn indus-
tripolitikk som kan forene klimaaktivister og 
industriarbeidere, ved å bygge arbeidsplasser 
lokalt på en måte som får ned utslippene glo-
balt. Kjersti svarte at dette ikke er nok, forteller 
Marsdal. 

Barsok mente, forteller Marsdal, at det ikke 
hjelper så mye med smarte utredninger på top-
pen, hvis det norske samfunnet rakner neden-
fra i splittelse mellom miljøbevegelsen og fag-
bevegelsen. Da kan det også bli intern uro i LO, 
der det åpner seg en revne mellom olje- og 
klimaorienterte forbund. De snakker ikke 
samme språk, og det er mange fordommer 
dem imellom

Marsdal forteller at denne responsen fra 
NTL ble styrende for utformingen av Grønn 
Industri 21 som et forum for dialog og allianse-
bygging. 

– NTL har noe av æren for at dette ble et 
såpass unikt og nyskapende prosjekt, sier 
Marsdal.

KONKRETE ARBEIDSPLASSER STILNER 
OLJEBRØLET
Manifest Tankesmie mener noe av løsningen 
for norsk økonomi ligger i å bygge havvind, 

grønn skipsfart, mer karbonfangst og andre 
ting som kan erstatte industrijobber som for-
svinner når vi trapper ned olje og gass. 

– De som sveiser en oljeplattform i dag, kan 
sveise en havvindpark i morgen, mener Mars-
dal, og legger som et annet eksempel til at 
maritim næring burde bli ledende på grønne 
skip, uten fossilt drivstoff. 

– Hvis vi viser at det blir konkrete arbeids-
plasser i fremtiden gjennom en forsterket 
grønn industripolitikk, stilner mye av oljebrølet 
på Facebook, tror han. 

  
PARTERAPI I STAVANGER
I 2022 er prosjektet avsluttet, og Marsdal 
betegner det som vellykket. Det eneste skjær 
i sjøen var at mye av «parterapien», som skulle 

holdes i form av fysiske møter rundt om i lan-
det, ble avlyst på grunn av pandemien. Blant 
annet var planen å besøke flere verft.

Men noe rakk de. I den lille glippen av åpent 
samfunn høsten 2021, arrangerte Manifest og 
NTL sammen flere møter under konferansen 
Kåkånomics i Stavanger, den 29. oktober. 

I et av møtene ble for eksempel Harald 
Magnus Andreassen, Sparebank1 Markets, 
intervjuet av Magnus Marsdal om: Hvordan vil 
den grønne bølgen i finansmarkedene påvirke 
utsiktene for norsk økonomi? 

I et annet møte ble det spurt: Hva krever 
fellesskapet fra næringslivet? Der ledet Kim 
Gabrielli fra FNs bærekraftinitiativ UNGC en 
samtale med miljø- og fagbevegelsen om hva 
fellesskapet krever i omstillingen av norsk øko-
nomi, med Truls Gulowsen, leder i Naturvern-
forbundet, Remy Penev fra Industriaksjonen og 
Kjersti Barsok i panelet.

Et annet av møtene var nettopp parterapi 
mellom klimaaktivismen og industrien. På sce-
nen møttes Anja Bakken Riise, leder Framtiden 
i våre hender, Atle Tranøy som representerer 
arbeiderne i det oljetunge konsernet Aker ASA. 
Spørsmål de tok opp var blant andre: 

Hvordan bygger grønne industrier på olje-
næringens kompetanse, når disse fagfolkene 
sitter fast i olje og gass, og har den rødgrønne 
regjeringen handlekraft til å omforme Europas 
fossilkoloss til Den grønne kjempen?

Omtrent samtidig som møtet i Stavanger 
fant sted, slapp Marsdal boken «Parterapi. For 
oljefolk og klimaaktivister». 

– Det går en rett linje fra Barsoks ide i 2019 
til denne boken, sier han.

HAR PARTERAPIEN LYKKES?
Parterapien har om ikke annet fått folk til å se 
saken fra den andres side, sier Marsdal. Han 
ser i dag en mye større vilje hos begge parter 

Magnus Marsdal avslører at industrifolket i LO kaller 

NTL og Fagforbundet «miljøbevegelsen i LO». Det 

sterke klimaengasjementet kan føre til konflikt med 

mer oljeavhengige forbund. -  Det er jo lettere å holde 

klimafanen høyt når ens egne medlemmer ikke blir 

direkte berørt av nedleggelser innen olje og gass, 

legger han til. FOTO: EIVIND VODLER RUTLE
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Magnus E. Marsdal (f. 1974) er leder 
og grunnlegger av Manifest Tankesmie. 

Andre bøker av forfatteren:
Tredje venstre  (Oktober, 2004) 
Frp-koden  (Manifest, 2007) 
Kunnskapsbløffen  (Manifest, 2011)
Lærerkoden  (Manifest, 2014) 
Frihetens mødre  (Oktober, 2018)
Listhaugs metode  (Manifest, 2021) 
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For oljefolk og
klimaaktivister

Magnus E. Marsdal

Parterapi
Slik lykkes vi 
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Atle Tranøy leder oljearbeiderne i Aker-konsernet. Anja Bakken Riise 
leder Framtiden i våre henders klimaaktivister. Dette er historien om 
hva som skjedde da de begynte å lytte til hverandre. 
  Er det økonomisk mulig å fase ut industrier som står for nær 
60 prosent av norsk vareeksport? Er det moralsk forsvarlig å ikke 
gjøre det, når FN roper «kode rød» for menneskeheten? 

Forfatter Magnus E. Marsdal utforsker begge siders perspektiv i en 
desperat konflikt hvor alt settes på spill. For både klodens klima og 
norsk økonomi.



«Forsvarsansatte vil ha offentlige 
data vekk fra private skytjenester: 
– Høygradert informasjon kan 
komme på avveie»

KAP 7

DEMOKRATISK DIGITALISERING 
OG DATAFORVALTNING
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til å ville forstå motparten, og bli ordentlig kjent 
med dem, etter i årevis å ha hatt avstand og 
vært uvillige til å lytte.

– Ønsker du å legge ned Norges viktigste 
næring, må du ha kunnskap om den, og vite 
hva du vil ha i stedet, mener Marsdal. 

Manifest Tankesmie har fungert som et 
sekretariat for dette prosjektet, men har ikke 
per i dag kapasitet til å føre det videre i samme 
form. 

– Men vi jobber videre med en parterapi 
mellom Industriaksjonen og Natur og Ungdom. 
Den handler om hvordan vi mestrer overgang 
fra fossil til grønn industri, slik at ingeniører og 
fagarbeidere fra olje kan frigjøres til de nye og 
bærekraftige næringene, sier Marsdal.

STATEN MÅ VISE VEI
– Vi fikk vannkraft for 100 år siden, og oljen for 
50. Begge deler var en suksess målt ut ifra 
brede samfunnsmål. Det samfunnspolitiske 
blikket er et suksesskriterie for all industripoli-
tikk. Det betyr at staten i dag igjen må opp på 
hesten og peke ut for oss samfunnsretningen, 
og denne gang med miljøhensyn som overord-
net mål. Her må alt fra lønn, til ordna arbeids-
forhold, til Norges rolle i verden og hvordan vi 
kan spille på lag med fattigere land, være blant 
de store politiske spørsmålene på dagsorden. 
Dette kan vi ikke overlate til ingeniørene alene, 

mener Marsdal.
Han sier at den viktigste suksessfaktoren 

fremover er samfunnspolitisk styring, som alt-
for lenge har glidd under radaren der markeds-
liberalismen i mange år har hatt forrang, slik at 
statens rolle i for stor grad har handlet om å 
fordele – etterpå.

– Her har NTL et blikk, og statens blikk, som 
er like relevant som industriforbundenes, når 
vi utformer en grønn industripolitikk for fram-
tida.

Marsdal mener Hurdalserklæringen er et 
optimistisk brudd med nyliberalismen, og gir 
det offentlige en styrket rolle i industriutviklin-
gen. 

– Men det er intensjonen. Så gjenstår det å 
se hva som skjer i praksis, sier han, og minner 
om at oljeinteressene er sterke, og har store 
penger i lomma. 

– Det at «markedet vet best» sitter også i 
veggene hos en generasjon byråkrater. I tillegg 
har staten outsourcet mye kompetanse, og har 
muligens en sviktende selvtillit når det gjelder 
å lede an i slike samfunnsendringer. På en 
måte lider de av en long-covid-virkning av nyli-
beralismen, sier han, og beklager at den myn-
dige industristaten som tok styringen da Norge 
fant olje foreløpig ikke er å se i våre dager. 

INNOVASJON I PRIVAT SEKTOR?
Marsdal ber staten ta styringen, men det i en 
politisk hverdag der vi er vant til å høre at inno-
vasjon skjer i det private. 

– Det er en ideologisk myte at de teknolo-
giske fremskrittene kun skjer i privat regi. Som 
om kapitalistene har en naturgitt innovasjons-
kraft. Vi vet fra blant annet boken «The Entre-
preneurial State» av Mariana Mazzucato, at 
stater har finansiert mye av teknologien bak 
det som til slutt blir vår smarttelefon, for 
eksempel. Da har fellesskapet tatt regningen. 
Stater har ofte tatt den biten som i utgangs-
punktet ikke er kommersiell lønnsom, og mye 
av grunnforskningen, inkludert innen medisin. 
Kapitalistene har det med å dukke opp når tek-
nologien er mer moden og de har utsikter til 
privat profitt, advarer Marsdal til slutt.
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PÅ SCENEN: Atle Tranøy som representerer arbeiderne i det oljetunge konsernet Aker ASA og Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender. FOTO: BRIAN OLGUIN

Mariana Mazzucato. SKJERMDUMP: YOUTUBE
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POLITISK BERETNING 2018–2021

NTL har i denne landsmøteperioden kjørt en 
kampanje for en statlig skytjeneste for lagring 
av offentlige data. I samarbeid med Fagforbun-
det og Attac har vi klart å sette denne saken 
på dagsorden og fått hel eller delvis tilslutning 
fra flere av de store partiene på Stortinget.

NTLs engasjement for en statlig skytje-
neste går helt tilbake til 2013, men de siste 
årene har det politiske klimaet på dette områ-
det svingt lagt mer i vår retning. Det er i dag 
langt mer oppmerksomhet om informasjons-
sikkerhet, kjøp og salg av personinformasjon, 
nasjonal selvtilstrekkelighet og IT-gigantenes 
monopoldannelse.

HVORFOR EN STATLIG SKYTJENESTE?
Stadig flere virksomheter, både i privat og 
offentlig sektor, tar i bruk skytjenester for å 
lagre dataene sine og til å kjøre programmene 
sine fra. Skytjenestene er for mange en prak-
tisk måte å slippe å skaffe kompetanse i egen 
virksomhet på en del tekniske områder, særlig 
for små virksomheter. 

Å sette ut lagring og drift til private skytje-
nesteleverandører byr imidlertid på mange pro-
blemer. Hvem har tilgang til dataene? Hvem 
har kompetansen? Hvem har ansvaret hvis det 
skjer noe uforutsett? Hvor ligger lojaliteten til 
eieren av tjenesten i en tilspisset situasjon? 
Hvis leverandøren i tillegg er utenlandsk eller 
tilbyr lagring i andre land kommer det i tillegg 
spørsmål om utlevering til fremmede staters 
myndigheter og spionasje mot data som krys-
ser landegrenser.

NTL mener den norske staten har en inter-
esse av å organisere IT-arbeidet slik at kompe-

tansen om dataene og infrastrukturen forblir i 
virksomhetene, og på en måte som sikrer at 
dataene er kontrollert av staten selv. Staten er 
stor nok til allerede i dag å ha betydelige tek-
nologimiljøer og er en attraktiv arbeidsplass for 
IT-medarbeidere.  For å drifte disse tjenestene 
selv på en mest mulig effektiv måte bør staten 
tilby skylagring i egen regi for alle offentlige 
virksomheter.

INSPIRASJON FRA TYSKLAND
Kampanjen skjøt fart da vi fikk en representant 
fra den tyske sentraladministrasjonen som 
innleder på eForvaltningskonferansen 2020. 
Heike Stach, som har ledet satsingen på en 
felles digital infrastruktur for den føderale for-
valtningen i Tyskland, innledet om hvordan det 
tyske parlamentet hadde gått inn for en sat-
sing på lagring og drift i egen regi i staten og 
en samordning av felles IT-utvikling. 

En av de mest slående tingene med Stachs 
innledning er at den satte en stopper for to av 
de vanligste innvendingene mot en statlig sky-
løsning, slik debatten har gått i Norge. For det 
første viser Tysklands prosjekt at en slik 
insourcing ikke kommer i konflikt med EU- eller 
EØS-regelverk. For det andre var lå det til grunn 
for den tverrpolitiske enigheten i Tyskland om 
å utvikle statsskyen en antagelse om at egen-
regi ville spare staten for mye penger.

NY REGJERING – NY IT-POLITIKK?
NTL har de siste to årene jobbet mye sammen 
med politiker i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
SV og Rødt om å finne en måte å formulere 
ambisjonen om en statlig skyløsning som kon-

kret politikk det er mulig å programfeste. I for-
beredelsene til valget i 2021, da de fleste par-
tiene vedtok valgprogrammer, fikk vi gjennom-
slag for formuleringer som går langt i å støtte 
en statlig skytjeneste i programmene til alle de 
rødgrønne partiene. Etter valget kom følgende 
formulering med i Hurdalserklæringen: «Regje-
ringen vil […] utrede opprettelsen av en statlig 
skyløsning for lagring av offentlige data som 
helsedata, finansdata og informasjon om inn-
byggere og infrastruktur».

KARTLEGGING AV VIRKSOMHETENES 
STRATEGIER
I 2019-2020 skrev Fafo på oppdrag fra NTL og 
Fagforbundet en rapport der de kartla hvilke 
strategier fire statlige virksomheter og fire 
kommuner hadde for IT-utviklingen og hvem 
som skulle gjøre den. Solbergregjeringen påla 
alle offentlige virksomheter å ha en sourcings-
trategi, et grep som var egnet til å tydeliggjøre 
retningsvalget for IT-satsingen i virksomheten. 
Fafos rapport viste at det var stor variasjon i 
hvordan virksomhetene tenkte om anskaffel-
ser og videreutvikling på IT-området, og analy-
sen av svarene utvidet vår forståelse av de 
problemstillingene som må tas hensyn til i det 
videre arbeidet for en statlig skytjeneste. 

Norsk
Tjenestemannslag

STATSSKY I SIKTE
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Digitalisering i offentlig sektor

 ~ MAY BERG (tekst)

 ~ OLE PALMSTRØM (foto)

Digitalisering i offentlig sektor var hovedtema 
for NTL-konferansen i mars. Bernson, seniorin-
geniør ved Universitetet i Bergen, var en av 
deltakerne på konferansen.

Som NTL-tillitsvalgt og fagmann på IT-områ-
det, er han kritisk til regjeringens iver etter å 
outsource IT-tjenester og ta i bruk såkalte 
«skytjenester», det vil si datalagring på servere 
i utlandet, drevet av store teknologiselskaper 
som Microsoft.

Han mener politikere og statlige ledere 
undervurderer viktigheten av å ha kontroll på 
sine egne data.

– ALT SKAL I SKYEN
– Regjeringen har en politikk på at alt som kan 
gå i sky skal gå i sky. I stedet for å drive med 
interne ressurser og ha kontroll på dataene og 
tjenestene, leverer man alt over til amerikan-
ske selskaper og tegner juridiske kontrakter 
som skal veie opp for risikoen man tar, sier 
Bernson til NTL-magasinet når vi besøker ham 
på arbeidsplassen i Bergen.

En tillitsvalgt i Fagforbundet var på NTL-
konferansen for å dele erfaringene fra skanda-
len i Helse Sør-Øst, hvor pasientdata til nesten 
tre millioner nordmenn havnet på avveie.

Prosjektet, som skulle modernisere sykehu-
senes IT-system, ble skrinlagt etter at alle 

advarslene om at outsourcing til utlandet ville 
utgjøre en trussel mot pasientsikkerheten, slo 
til.

Bernson mener at saken fra Helse Sør-Øst 
er et skoleeksempel som offentlige ledere bør 
ta lærdom av når det gjelder å prioritere data-
sikkerhet. Han mener de bør lytte til advars-
lene fra egne fagfolk. Men fagfolkene, som har 
kunnskapen, blir sjelden hørt.

– FAGFOLKENE BLIR IKKE LYTTET TIL
– Det var det som var saken i Helse Sør-

Øst. Fagfolkene kom med innvendinger som 
ikke ble lyttet til. De som var involvert i beslut-
ningene, var jurister og direktører.

Bernson sier han ser noen av de samme 
utfordringene på sin arbeidsplass. Han er seni-
oringeniør med ansvar for alt som har med 
lagring og backup ved Universitetet i Bergen å 
gjøre. Likevel har han i liten grad blitt involvert 
i prosesser som handler om skylagring.

– Når tjenestene drives internt, har fagfol-
kene detaljkunnskapen, de har en hånd på rat-
tet og kan påvirke beslutningene. Men når det 
kommer til avgjørelsene om hva som skal leg-
ges i skyen, involveres ikke fagfolkene. Det er 
det bare sjefene som sysler med. Vi får 
beskjed etterpå om at sånn skal det gjøres – 
og ansvar for implementeringen.

STIKKER HODET I SANDEN
Bernson etterlyser debatt og bevisstgjøring 

rundt hva skytjenester skal brukes til, hva som 
skal legges der og ikke minst hva som ikke 
skal legges i sky. Han mener at vurderingene 
rundt slike spørsmål i altfor stor grad overlates 
til den enkelte ansatte. Man vedtar et regelverk 
og overlater til den enkelte å se til at det hånd-
heves.

Han viser til egen erfaring: de fleste univer-
sitetsansatte lagrer for enkelhets skyld sine 
opplysninger på eget hjemmeområde, også 
opplysninger som strengt tatt ikke burde ligge 
der, men i løsninger for sensitive data. Det er 
som regel ikke et kjempeproblem så lenge lag-
ringen skjer internt og universitetets egne data-
folk tar hånd om den. Men det blir et juridisk 
kjempeproblem når hjemmekatalogen flyttes 
til sky og sensitive opplysninger, som for 

eksempel forskningsdata, risikerer å ekspone-
res fordi forskere har lagret dataene feil.

Bernson sier det blir feil å skylde på de 
ansatte når det går galt. Han kaller det strutse-
politikk fra ledelsens side.

– Dataene er som regel den viktigste kapi-
talen til en statlig virksomhet, eller for den 
saks skyld en privat bedrift. Jeg vil si det er 
naivt å sende dataene fra seg for å skulle – på 
papiret – spare penger.

Han mener det i realiteten er lite å spare 
hvis man tar backup (sikkerhetskopi) av data-
ene man flytter til skyen. Det er dyrt for kunden 
og bagatelliseres av selgerne, men det står i 
kontrakten at det er kundens ansvar å ta 
backup på samme måte som av andre data 
man lagrer lokalt.

– Det har jeg messet om i to år her på 
huset, men det var først da et stort IT-analyse-
selskap sa det samme at noen ville lytte. Så 
nå skal vi ta backup.

BUNDESCLOUD – DEN TYSKE LØSNINGEN
Bernson mener at det er bedre om det offent-
lige lager sin egen sky. Han oppfordrer norske 
myndigheter om å se til Tyskland, som har 
svært streng personvernlovgivning.

Tyske myndigheter gjorde en grundig evalu-
ering av skytjestene med tanke på eventuell 
lagring hos et av de store selskapene.

Microsoft designet en helt egen løsning 
basert på de strenge kravene, men tyske myn-
digheter mente til slutt at det likevel ikke var 
godt nok. De gikk for sin egen løsning, som de 

har kalt Bundescloud.
Bernson tror ikke nødvendigvis det ville bli 

ekstremt kostbart å designe en egen, offentlig 
skylagringstjeneste i Norge.

– Det er mye bedre enn å sende alle disse 
dataene og pengene ut av landet, til IT-selska-
per som er de som betaler minst skatt i ver-
den, sier Bernson.

Han stoler ikke på at det er trygt å lagre hos 
amerikanske selskaper, og viser til eksempler 
på at amerikanske myndigheter har brukt ter-
rorlovgivning for å få innsyn i data som er lagret 
under amerikanske selskaper.

Bernson synes NTLs prinsipp- og handlings-
program sier mye bra om digitalisering, og støt-
ter NTLs politikk om at det er en kjerneoppgave 
for staten å forvalte egne IKT-løsninger og utvi-

NORSKE PERSON-
OPPLYSNINGER BØR 
LAGRES I NORGE 
- OG IKKE PÅ AMERIKANSKE 
SERVERE, MENER DATAINGENIØREN
Det er naivt å undervurdere risikoen ved å sende dataene fra 
seg til internasjonale skytjenester for å spare penger, sier 
dataingeniør og NTL-tillitsvalgt Morten-Christian Bernson.

EIERSKAPET ER VIKTIGST: – Det er ikke så viktig hvor serverne står, det som er mye viktigere er hvem som eier dem, sier NTLer og dataingeniør Morten-Christian Bernson. Han mener at Norge bør drifte egne skytjenester. Her 

blant Universitetet i Bergens egne servere.
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kle og drifte egne fagsystemer. Men han etter-
lyser konkrete initiativ.

– Hvordan har NTL tenkt å organisere det 
samarbeidet som Fagforbundet inviterte til på 
NTL-konferansen om å sikre kontroll over kri-
tisk IT-struktur? Dette er spørsmål som må 
løftes opp på sentralt nivå. Det beste ville 
være om arbeidstakerorganisasjonene kjørte 
et felles løp, sier Bernson.

NTL BYGGER NETTVERK
På forbundskontoret til NTL er man i gang med 
å ta ned alle ballene som ble kastet opp i lufta 
på NTL-konferansen.

Fredrik Oftebro og Ellen Dalen, henholdsvis 
første og andre nestleder, sier at konferansen 
ga mange innspill i form av problemstillinger og 
forslag til løsninger som de skal jobbe videre 
med.

– Vi mener at spørsmålet om digital utvik-
ling og skytjenester må baseres på en viktig 
premiss – at den norske staten skal behandle 
personopplysninger på en sikker og forsvarlig 
måte, sier Oftebro.

– Vi har en helt annen inngang til problem-
stillingen enn regjeringen, nemlig at det finnes 
et alternativ til internasjonale markedsaktører. 
Det går an å videreutvikle systemene i egen-
regi, og det er mulig å utvikle nye funksjoner, 
slik som Tyskland gjør med sin statlige, nasjo-
nale skytjeneste, sier Dalen.

Oftebro påpeker at Nav, etter noen IT-skan-
daler, har begynt å insource tjenester.

– De private har ikke klart å levere det som 
de statlige etatene trenger fordi de ikke har 
kunnskaper nok om det offentliges behov. Da 
må det offentlige gjøre noe i egen regi. Det har 
man gjort i skatteetaten, og det gjøres nå i 
Nav, sier Oftebro.

MANGE TEKNOLOGER I NTL
Det første som skal skje, er å samle kompe-
tansen i et internt nettverk av IT-folk og tillits-
valgte. Til forskjell fra i privat sektor, organise-
rer teknologene i offentlig sektor seg, og NTL 
har mange IT-folk blant sine medlemmer. Altså 
har forbundet faglige ressurser å lene seg på 
når de utformer politikken sin på dette områ-
det.

Tillitsvalgte og teknologer skal jobbe 
sammen for å kartlegge status i de enkelte 
virksomhetene, og bidra til strategier for både 
lokal medbestemmelse og overordnet politisk 
påvirkning.

– Det er veldig mange virksomheter som 
drifter og utvikler egne systemer, og det går 
veldig bra. Likevel ser vi at presset for å gå over 
til private løsninger er veldig stort. Dette er en 
felles problemstilling som vi må jobbe sammen 
om, slik at ikke den enkelte tillitsvalgte må ta 
den kampen som er grunnet i et overordnet 

politisk press om å privatisere, sier Oftebro.
– Tillitsvalgte blir møtt med veldig mange 

påstander, som at det ikke finnes kompetanse 
i de offentlige virksomhetene, eller at det er for 
dyrt, slik at vi må bruke private leverandører. I 
mange tilfeller stemmer ikke dette. Vi må 
bruke teknologene i våre egne rekker til å gi 
oss input om hva som er mulig og hva som 
ikke er mulig; hva som er politikk og hva som 
er reelle teknologiske og økonomiske begrens-
ninger, sier Dalen.

PRIVATISERING
Hun konstaterer at drivet mot privatisering når 
det gjelder digitalisering ikke skiller seg veldig 
fra annen offentlig styring med denne regjerin-
gen, uavhengig av om det blir dyrere eller av om 
sikkerheten er godt nok ivaretatt.

– Nettverket er også tenkt som et sted å 
utveksle erfaringer og hjelpe hverandre når de 
kommer inn i slike prosesser. Det er medlem-
mene og tillitsvalgte i virksomhetene som har 
spisskompetansen innenfor digitalisering. Vi 
må ta i bruk kunnskapen i hele organisasjonen 
for å svare på alle spørsmålene tillitsvalgte har 
innenfor dette området, påpeker Oftebro

– Så har Fagforbundet invitert oss med på 
et samarbeid overfor myndighetene når det 
gjelder offentlige IT-tjenester. Det er en invita-
sjon vi har tenkt å følge opp, sier Oftebro.

MEDBESTEMMELSE GJELDER HER OGSÅ
Dalen og Oftebro er tydelige på at medbestem-
melse etter Hovedavtalen i staten også gjelder 
innen IT-området. Men arbeidsgiverne lokalt 
argumenterer ofte med at sakene er for kom-

plekse og må overlates til eksperter, eller at 
det handler om kjøp av tjenester.

– Men vi mener at det dreier seg om orga-
nisatorisk og virksomhetsmessig utvikling og 
at det helt åpenbart er innenfor det vi har med-
bestemmelse på. Det er ikke bare kjøp av pro-
gramvare. Det handler om hvordan offentlige 
virksomheter skal utvikle seg og hvilke tjenes-
ter som ytes befolkningen, sier Oftebro.

– Hvordan skal dere få til mer medbestem-
melse på dette området?

– Tillitsvalgte i virksomhetene må kreve 
medbestemmelse. Vi må se samtidig se om vi 
opplever at staten som arbeidsgiver er flink 
nok til å sende ut de riktige signalene til virk-
somhetene.

DEN GODE, GAMLE TILLITSVALGTROLLEN
– Egentlig er det ikke så mye hokus-pokus; 

det er den gode, gamle tillitsvalgtrollen også 
her. Men det er krevende for tillitsvalgte å stå 
i rollen som en av de viktigste bolverkene mot 
privatisering og vi håper at vi gjennom samar-
beid og videre erfaringsutvekslinger klarer å 
styrke oss ute på virksomhetene. Konsekven-
ser for de ansatte, tjenestene og økonomien 
må ligge til grunn for vedtak slik at endringer 
ikke blir gjort på grunnlag av blind ideologi men 
for reelle forbedringer av forvaltningen, sier 
Dalen.

BYGGER NETTVERK: Fredrik Oftebro og Ellen Dalen, første og andre nestleder NTL. FOTO: MAY BERG
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Organisasjonsarbeidet i perioden har vært pre-
get av flere ulike satsinger som til sammen har 
gjort at NTL har vokst i styrke. Vi har løftet 
innsatsen på flere områder: LO for alle, Rik på 
mangfold, student- og lærlingesatsinger i regi 
av NTL Ung, og satsingen på fylkesutvalg har 
alle blitt jobbet godt med de fire siste årene. 
Perioden har selvsagt vært preget av en viss 
unntakstilstand, og den kommer vi ikke 
utenom. 

Denne perioden har nok vært mer spesiell enn 
de fleste landsmøteperioder i NTLs historie. I 
2020, midtveis i perioden, ble hverdagen for 
alle snudd på hodet da regjeringa stengte ned 
landet under trusselen om koronapandemien. 
NTLs drift ble også rammet og omstillingsev-
nen ble satt på prøve for alle ledd i organisa-
sjonen. Flere viktige spørsmål ble reist: Hvor-
dan skulle de organisatoriske spillereglene 
følges i en tilværelse hvor medlemmene ikke 
kunne møtes? Hvordan skulle vi klare å ivareta 
et godt medlemstilbud, og hvordan skulle vi 
opprettholde en skolert og dyktig tillitsvalgt-
masse i forbundet, når alle fysiske kurs ble 
avlyste? Hvor lang tid i forveien måtte vi plan-
legge for et digitalt skoleringstilbud? 

Spørsmålene var mange, og svarene måtte vi 
finne ut underveis som situasjonen endret seg. 
For skoleringstilbudet vårt ble det avgjørende 
at kursholdere og deltakere fant seg til rette i 
en digital virkelighet. Resultatene var på mange 
måter oppløftende og oppklarende: Det er 
mange kurs og konferanser som kan avholdes 
digitalt, og det er en hel del som ikke kan det. 

En del arrangementer, slik som NTL-konferan-
sen, ble etter hvert avholdt i hybrid versjon 
med både publikum i salen og på Teams. 
Disse erfaringene har gitt NTL verktøy og kunn-
skap til å drive organisasjonen på en inklude-
rende og framtidsretta måte også etter at pan-
demien var over, fordi vi kan nå ut til mange 
flere medlemmer med digitale møteplasser. 
Samtidig har vi også lært hvor viktig det er å 
møtes fysisk, spesielt i situasjoner hvor nett-
verksbygging og erfaringsutveksling er sentralt. 
Skolering av medlemmer og tillitsvalgte er 
fremdeles en av de viktigste tingene vi gjør for 
å bygge sterke foreninger og landsforeninger. 
Den jobber slutter aldri. 

FYLKESUTVALG 
Forbundets satsing på fylkesutvalg har skutt 
fart i perioden. Per nå er det opprettet fylkes-
utvalg i Troms og Finnmark, Nordland, Trønde-
lag, Vestland, Oslo, Vestfold og Telemark, og 
Rogaland. Fylkesutvalgene organiserer egne 
kurs og konferanser, og er veldig viktige 
bidragsytere for å bygge engasjerte og skolerte 
tillitsvalgte. Fylkesutvalgenes kurs er også vik-
tige fordi de gjør at medlemmer som vanligvis 
ikke ville eller kunne ha reist til Sørmarka for å 
delta på kurs, får tilgang på kunnskapen, kom-
petansen og erfaringen som finnes ellers i for-
bundet. 

RIK PÅ MANGFOLD
NTL sluttet seg til Norsk Folkehjelps prosjekt 
Rik på mangfold i 2020. Prosjektet er en sat-
sing hvor forbundet sammen med Norsk Folke-
hjelp fokuserer på å bygge en mangfoldig og 

inkluderende fagbevegelse. I perioden har det 
blitt arrangert flere kurs som berører temaet, 
slik som verving med mangfoldsperspektiv, 
likestillings- og diskrimineringsloven, Rosa 
kompetanse om kjønns- og seksualitetsmang-
fold og strategisk likestillingsarbeid. Det er 
opprettet et nettverk for mangfold med med-
lemmer som jevnlig deltar i den strategiske og 
praktiske utviklingen av mangfoldsarbeidet. 
Dette gjelder både innad i NTL og i LOs arbeid 
med utviklingen av en veileder til valgkomiteer, 
for å nevne noe. 

Kjernen i en sterk fagforening er medlemmene. 
Skolerte og engasjerte medlemmer som står 
opp for egne og kollegaenes rettigheter. I NTL 
er vi nå 54 000 medlemmer. Det er takket 
være alle dere som har vervet, arrangert 
fysiske eller digitale kurs om tariff, tillitsreform, 
medbestemmelse, pensjon, omstilling eller 
personalsaker for medlemmene i avdelinga, 
stått på stand, stekt vafler, pakket og delt ut 
julegaver til kollegaene, satset på opplæring av 
styret, blitt engasjert i et fylkesutvalg, tatt 
ordet på talerstolen på årsmøtet, blitt plasstil-
litsvalgt eller verneombud, gått på kurs på Sør-
marka og på alle andre måter gjort en innsats 
for forbundet hver dag. Sammen bygger vi et 
sterkt og inkluderende NTL. 
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 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Blant disse er omtrent 20 000 studenter, pen-
sjonister og lærlinger. 

– Vi har en marginal økning i yrkesaktive, og 
har stabilisert frafallet vi hadde i den gruppen, 
sier Skodjevåg, som understreker viktigheten 
av dette:

– Det er de yrkesaktive som er bærebjelken 
i fagforeningen.

HØYT PÅ AGENDAEN
Skodjevåg forteller at økning i medlemsmas-
sen handler om at NTL har systematisert og 
prioritert verving av nye medlemmer.

– Suksessen handler om at vi har systema-
tisert vervearbeidet. Vi har gjort det enkelt, og 
forsøkt å gjøre det pedagogisk, slik det skal 
være lett å formidle hva vi står for. Vi skal 
rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. 
Vi har lagt ned mye energi i det å jobbe syste-
matisk, sier han. 

NTL har gjort gode analyser på medlemsut-
viklingen, og med det klart å gå inn i sektorer 
hvor de tidligere ikke har helt lykkes. 

I 2017 satte NTL i gang den digitale kam-
panjen «#Viduvitehvorfor», som siktet seg mot 
de med høyere utdanning.

– Her var hele ideen å vise frem vår lønns-
politikk, og å vise hvorfor vår tariffavtale med 
staten var best. Denne kjørte vi i flere runder, 
og vi kunne dokumentere at den ga oss flere 
medlemmer, sier Skodjevåg.

I 2018 kom hele LO på banen med «LO for 
alle», som fulgte det samme målet om å rekrut-
tere de med høyere utdannelse inn i den store 
LO-familien.

– I tillegg har NTL i denne perioden satt 
verving lenger opp på listen. Verving har blitt et 
viktig, nødvendig og artig fag å jobbe med, der 
vi må være aktive, systematiske og på hele 
tiden, sier Skodjevåg.

DIGITAL PANDEMI-VERVING
Da folk søkte en trygg havn under en usikker 

pandemi-tid var NTL på plass digitalt med infor-
masjon og verving. På Facebook, Instagram og 
i andre digitale kanaler, var NTL til stede med 
gode grunner til å velge nettopp dem for fagfo-
rening.

– Vi brukte pandemien aktivt i vår verving. 
Vi kunne ikke stå på stand, så den digitale 
kanalen var et åpenbart valg, sier Skodjevåg.

OG HVORDAN BEHOLDE NYKOMMERNE?
For NTL er det viktig ikke bare å rekruttere, 
men også å beholde, de nye medlemmene. 

– Vi må derfor ha aktive lokalforeninger. Vi 
driver medlemspleie med kurs og temasamlin-
ger. Det er vi gode på. Vi er også synlige på 
arbeidsplasser. Jeg sender ut mye stæsj. 
Dumle-karameller med NTL-papir er vårt mest 
populære i så måte. Da vi sluttet med drops 
gikk det rykte om at vi også skulle slutte med 

karameller. Det ble ikke godt mottatt! ler Skod-
jevåg.

Han understreker også viktigheten av å sko-
lere både medlemmer og tillitsvalgte, og at NTL 
derfor er et av få forbund som tilbyr kurs til 
vanlige medlemmer som ikke er tillitsvalgte.

– Vi tilbyr kurs i basiskunnskap om NTL, om 
lønnsforhandlinger og arbeidsrett. Vi håper 
mange av medlemmene er potensielle tillits-
valgte, sier han.

NTL sentralt pålegger ikke lokale tillits-
valgte verve-metoder, men lar dem finne meto-
der som passer dem best. 

Gjennom fylkesutvalg treffes NTL-tillits-
valgte fra ulike virksomheter og avtaleområder, 
i samme geografiske område, for samarbeid 
og utveksling av kunnskap. 

– Siden vi ikke har en geografisk organise-
ring av NTL er dette et viktig redskap for å nå 
medlemmene. Landsmøtet i 2018 vedtok at vi 
skulle satse mere på fylkesutvalgene og det 
har vi gjort sier Skodjevåg. 

Dette er også en viktig brikke i vervearbei-
det. 

– Vi har ingen tro på sentral instruks, men 
på motivasjon, sier han. 

– Pandemien gjorde at folk søkte en trygg havn, sikkerhet 
og en forsikring, sier forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg. 
Siden 2018 har medlemsmassen i NTL økt fra 52200 til 
54100, der størsteparten meldte seg inn under korona.

NTL MED STERK MEDLEMSVEKST

VERVEKAMPANJER: Da pandemien kom lanserte NTL digitale vervekampanjer som ble mye sett på sosiale 

medier som Facebook og Instagram. FOTO: MORTEN HANSEN
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– Da kastet vi oss rundt og laget i stedet digi-
tale kampanjer og møteplasser, sier Marit 
Bjerke. 

I snart tre år har Marit Bjerke vært frikjøpt 
for å jobbe med rekruttering av potensielle 
medlemmer med høyere utdanning. Før hun 
begynte å jobbe med LO for alle for NTL var 
Bjerke lokal tillitsvalgt og ansatt i Utenriksde-
partementet 

«LO for alle» er LOs nye storsatsing for å 
rekruttere flere medlemmer med høyere utdan-
ning. Elleve forbund deltar i kampanjen, der til 
sammen 17 prosjektsekretærer skal jobbe for 
å få flere høyskole- og universitetsutdannede 
til å velge et LO-forbund.

Da kampanjen ble lansert i januar 2020 var 
målet 17.180 nye medlemmer på tre år. Års-
rapporten for 2020 viser at LO da hadde har 
vervet 14785.

GABRIELSENS IDE
Det var nå avdøde LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsen som i 2017 erklærte at LO skulle 
bli for alle, og inkludere alle med høyere utdan-
ning.

– I dag har hvert femte LO-medlem høyere 
utdannelse. Vi vet at stadig flere i samfunnet 
tar høyere utdanning, og mange av disse velger 
å organisere seg, men ikke i LO-familien. Det 
er et varsel vi må ta på alvor. Derav prosjektet 
LO for alle, sier Bjerke. 

I befolkningen generelt er mer enn hver 
tredje arbeidstaker høyt utdannet. Og denne 
andelen bare øker. Målet er at LO skal bli et like 
naturlig valg som Akademikerne for ansatte 
som primært velger seg disse.

– Vi er rett og slett ute på røvertokt, smiler 
Bjerke. 

I forkant av lanseringen av kampanjen i 
2020, hadde NTL fått undersøkt hva ansatte 
med høyere utdannelse ønsker seg av en fag-
forening. De fant ut at de stort sett ønsker seg 
akkurat det samme som alle andre: Høyere 

lønn, bedre arbeidsforhold, noen som passer 
på dem gjennom alle faser av arbeidslivet, 
noen som er en samfunnsbevisst vaktbikkje, 
og gode LO Favør-ordninger. 

– Gruppen med høyere utdanning ser på LO 
som en viktig samfunnsbygger som forsvarer 
den norske modellen lojalt, langsiktig og prag-
matisk. Men allikevel velger de en fagforening 
som er mer spisset mot yrket sitt, fordi de ikke 
føler seg hjemme i LO. Og kanskje er vi litt gam-
meldagse og mangler glimt i øye. Jeg tenker 
derfor at verdiene våre er vårt trumfkort. Utfor-
dringen er å modernisere begrepene solidaritet 
og fellesskap for å nå nye grupper, oppsum-
merer Bjerke.

Hun mener at ved å fremme NTLs verdier 
og saker som utjevning av sosiale forskjeller, 
personvern og klimasaken, kan NTL bli et tyde-
ligere valg for folk med høyere utdanning.

DIGITAL PANDEMIVERVING
Da alt var klart for «LO for alle»-verving i januar 
2020 var planen å være mye ute på arbeids-
plassene, finne gode tillitsvalgte og drive god 
gammeldags kampanje. Men med pandemi-
ens ankomst var det bare å kaste seg rundt 
mot det digitale, og sånn sett var det bra at 
Bjerke selv hadde IKT-bakgrunn.

Ganske raskt ble det laget små reklamefil-
mer som NTL spredde bredt utover sosiale 
medier, og som ble sett av nesten en million 
brukere. 

– Vi var også tidlig ute med å bruke digitale 
møteplasser. Vi satte i gang kurs og 
workshops. I ettertid har vi lært masse av 
dette. Vi kunne nå mange tillitsvalgte via det 
digitale, som aldri hadde hatt tid til å sette av 
tre dager til treff på Sørmarka slik alternativet 
var før korona. Fra UD fikk vi med folk fra ute-
stasjoner i hele verden. Før kunne vi være 
20-30 på et kurs. Nå var vi opp til 120, sier 
Bjerke. 

Noen ganger sendte de morgenfrokost på 
døren til dem som hadde meldt seg på et digi-
talt kurs hjemmefra. 

Hun forteller at de raskt fikk en rutine på 
vervingen med de nye digitale metodene, og 
forsøkte følge opp medlemmene via den gamle 
gode telefonsamtalen.

– Vi ringte også opp nyansatte og forsøkte 
verve på den måten, sier Bjerke.

Hun sier at i bunn og grunn gjør man de 
samme tingene, korona eller ikke, når det gjel-
der verving.  

– Verving er ikke revolusjonerende. Synlig-
het gjelder også under korona, og «Den gode 
saken» gjelder uansett, sier Bjerke.

«Den gode saken» kan vært alt fra å vinne 
tilbake en vaffelfredag ledelsen bestemte seg 
for å kansellere, til store tunge saker i departe-
menter kun LO har sterk nok rygg til å bære, 
forteller hun. 

– Og alltid markere utfallet av en sak. Går 
det bra er det tillitsvalgte fortjeneste, går det 
ikke som vi ønsket er det arbeidsgivers skyld, 
smiler Bjerke.

GOD REKRUTTERING I SISTE PERIODE
I Bjerkes eget området, departementene, var 
målet 345 nye NTL-medlemmer på tre år. I mai 
2022 er tallet 325. Dette er Bjerke kjempefor-
nøyd med, og mange av disse kom til etter 
pandemien i 2022.

– Selv om det digitale også hadde sine for-
deler, skal man ikke undervurdere den gode 
gamle standen med boller, kaffe og flyers, sier 
Bjerke.

Et annet sted NTL har gjort stor suksess i 
2021 var i Norec – det gamle fredskorpset – 
der det i løpet av fjoråret var en økning fra to til 
24 medlemmer, som dannet egen avdeling.

– Hvorfor det er så viktig at LO rekrutterer 
folk med høyere utdannelse? Skal vi fortsette 
å være størst må vi få med alle på laget. I NTL 
ser vi at det er en styrke at vi organisere på 
tvers på arbeidsplassene, at vi representere 
alle de ansatte gir styrke i møte med arbeids-
giver, avslutter Bjerke.

 Marit Bjerke målet for LO for alle er at LO familien 

blir et like naturlig valg som for eksempel Akademi-

kerne når høyt utdannet skal ut i yrkeslivet. – Vi ten-

ker at verdiene våre er vårt trumfkort, sier hun.

LO FOR ALLE – OGSÅ DEM MED 
HØY UTDANNING
Rett før pandeminedstengingen i mars 2020 var alt klart 
for å lansere prosjektet «LO for alle», med utadrettet virk-
somhet, løpesedler og stands. 
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med blant andre Hadia Tajik, Espen Barth Eide 
og Kari Elisabeth Kaski blant gjestene. I 2022 
skjer denne konferansen i september. 

DEN FØRSTE KONFERANSEN FOR LÆRINGER
Det er ikke bare studenter, men også andre 
Unge arbeidstakere, og læringer, som utgjør 
medlemsmassen til NTL Ung. I den lille gløtten 
av pandemi-åpent samfunn vi fikk høsten 
2021, rakk NTL Ung akkurat å arrangere sin 
første læringkonferanse, med hele 20 av 220 
medlemmer salen:

– Konferansen var veldig gøy og nyttig. Nå 
har vi endelig lært om våre rettigheter og jeg 
merket at avstanden til tillitsvalgte er veldig 
kort, sa Silje Isberg til frifagbevegelse.no da de 
laget en reportasje fra konferansen 7. desem-
ber 2021. Isberg var en sivil kokkelærling fra 
KNM Harald Hårfagre, og lærling på 3. året og 
hadde et klart mål om å beholde stillingen sin 
etter endt læretid.

– Å satse på lærlinger og fagarbeidere er 
noe vi i fagbevegelsen må bli bedre på, og 
denne konferansen er et første ledd i det arbei-

det, sier Kvalvik. For det er viktig, mener han, 
at NTL tar spesielt vare på de unge, enten de 
er studenter, læringer eller arbeidere. 

Kvalvik forteller at en høy andel av medlem-
mene i NTL i dag er mellom 50-70 år, og at mye 
kampkraft vil forsvinne når disse går av med 
pensjon.

– Vi må verve folk mellom 20-35 år, og den 
gruppen har i dag gjerne høy utdannelse. Vi må 
gjøre oss relevante for dem, kanskje på nye 
måter, sier Kvalvik.

Som eksempel på nye mulige medlemmer »

 ~ LINN STALSBERG (tekst)

Studenter og unge arbeidstakere er NTL Ungs 
målgruppe, men rekrutteringen har de siste 
par korona-årene måttet skje på kreative og 
digitale måter. Men, etter at NTL Ung i 2018 
flyttet inn på forbundskontoret til moderorgani-
sasjonen, blir arbeidet stadig mer målrettet, 
ikke minst mot gruppen av studenter.

– Det er viktig for oss å verve studenter 
som er i gang med høyere utdannelse, før de 
begynner å jobbe, sier Martin Kvalvik, leder i 
NTL Ung. 

DE VIKTIGE STUDENT-REKRUTTENE
Kvalvik tok over vervet i juni 2020, midt under 
pandemien, etter at forrige leder Lone Lune-
mann Jørgensen gikk av for å fullføre utdan-
nelsen sin. Før han ble leder, var Kvalvik veile-
der for Ungdomsteamet i NAV Ringerike.

Martin Kvalvik legger ikke skjul på at det har 
vært spesielt å jobbe mot studenter etter at 
pandemien slo inn våren 2020. Kvalvik som en 
del av sitt oppdrag å følge opp de fire student-
sekretærene i Trondheim, Bergen, Oslo og 
Tromsø, der Tromsø er nyeste skudd på stam-
men, som man håper skal bli enda flere.

– Det har vært særlig krevende for våre fire 
studentsekretærer, som vanligvis står på 
stand og verver, eller de har aktiviteter som 
debatter, quiz, og sosiale treff. Men etter at 
pandemien har de vært veldig alene. Det har 
for dem, som for andre, blitt mange webinarer. 

Her har studenter kunnet spørre om alt fra ret-
tigheter, til koronaregelverk, arbeidstaker-
spørsmål eller politiske spørsmål, forteller han.

Studiesatsingen til NTL Ung har gradvis utvi-
klet seg. Neste mål er å utvide med en egen 
nasjonal studentsekretær, som er en prosess 
landsstyret skal ta stilling til.

NTL Ung har også hatt vervekampanjer på 
studiesteder der de ikke har egen sekretær, og 
sikter seg særlig inn mot relevante fag, som 
statsvitenskap, sosiologi eller andre humanis-
tiske og samfunnsvitenskapelige fag. Men 
også dette har møtte koronautfordringer de 
siste par årene, ikke minst fordi så mange stu-
denter var innelåste over lang tid. 

Innenfor akademia er det Akademikerne 
som er NTLs største konkurrenter når det gjel-
der fagforeningsrekruttering, men Kvalvik leg-
ger ikke skjul på at han mener NTL forvalter en 
mer solidarisk lønnspolitikk han gjerne vil ha 
flest mulig med på.

– Akademikerne har heller ikke streikerett, 
og har kun lokale forhandlinger. Derfor er det 
viktig at vi har vekst, sier han.

Sandra Butoyi er studentsekretær i NTL 
Ung på Blindern i Oslo, forteller til frifagbeve-
gelse.no 4. juni 2021 at hun er stolt av hva NTL 
Ung Oslo har fått til i en vanskelig tid. Kampsa-
kene hennes er utdanning for alle, et anstendig 
arbeidsliv og ikke minst klimaspørsmålet.

Butoyi, som vanligvis studerer offentlig 
administrasjon, forteller til frifagbevegelse.no 
at:

– I år har vi prøvd å organisere gjennom 
digital aktivisme, blant annet med en kam-
panje på Instagram og Facebook.

Også på Nord Universitet har det vært en 
lokal digital vervekampanje, i samarbeid med 
LO-studentene. Kvalvik minner om at studen-
tene har ofret mye under pandemien, både de 
sosiale fadderukene og fysisk undervisning, for 
å hindre smitte i samfunnet.

I februar 2020 hadde NTL en studentkonfe-
ranse for studentene, som var det siste som 
skjedde i NTL-sammenheng før pandemien, 

NTL Ung:

FLERE MEDLEMMER 
TROSS PANDEMI
NTL Ung har økt medlemsmassen både blant studenter 
og unge arbeidere, på tross av pandemien.  

BILDETEKST: – I fagbevegelsen er det veldig mange, 

veldig etablerte folk, som har vært med i veldig mange 

år. Når man er ung, kan man bli skremt av alle disse 

godt etablerte. Hvis man er blant andre Unge, rekke 

man å bli varm i trøya, og kanskje ta steget ut og bli 

lokal tillitsvalgt, sier Kvalvik. FOTO: TONJE KARENINA PEDERSEN
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med nye og særskilte problemstillinger nevner 
han stipendiater. 

– De kan ha en grei lønn, men selve arbeids-
forholdet kan være krevende, i og med at de 
stor grad er avhengig av prosjektfinansiering. 
De stilles høye krav til, og kan være veldig 
alene i arbeidet. Vi vet at noen av disse sliter 
psykisk mer enn andre, og vi har ambisjoner 
om i større grad og snakke deres sak, sier 
Kvalvik.

HØYRESTYRT REGJERING PÅVIRKET ARBEIDET
I den største delen av de siste fire årene arbei-
det Kvalvik og resten av NTL under en høyre-
styrt regjering. Han forteller at det påvirket 
arbeidet deres, fordi de måtte forholde seg til 
mer midlertidighet i arbeidslivet som særlig 
påvirket unge, samt velferdskutt i NAV som 
Kvalvik mener skjøv unge enda lenger unna 
arbeidslivet.

NTL Ung har derfor i den siste perioden 
vært særdeles tydelige på hva endringen regje-
ringen gjorde fra 1. januar 2018 i regelverket 
for arbeidsavklaringspenger (AAP) utsatte unge 
for. 

AAP ble kuttet fra fire til tre år, og mulighe-

ten til å få unntak for forlengelse ble kraftig 
innskrenket.

– Jeg tror på intensjonen til regjeringen, og 
at de vil ha flere ut i arbeid. Dessverre er det 
slik at det de gjør nå, gjør det vanskeligere for 
denne gruppa å komme ut i arbeid. Regjerin-
gen snakker høyt om at de er gode på arbeids-
inkludering, men regelverket motarbeider NAV 
og ungdommen, sier Kvalvik, og legger til;

– Kutt fra Solberg-regjeringen har vært et 
fokusområde for oss i denne perioden. Vi har 
brukt vår rolle for å si ifra, og også brukt dette 
som vervestrategi. Vi har villet vise at vi er tyde-
lige og synlige, sier Kvalvik.

Hans erfaring er at det ikke er naturlig for 
unge som er født etter 2000 å bli med i en 
fagforening, men at det tross alt er bedre nå 
enn på 1990-tallet, da medlemsmassen var 
synkende. Nå er den økende, også blant unge.  

SUKSESS MED EIA
Nettopp for å forsøke rekruttere unge, fikk 
Kvalvik ideen i mai 2021, om å arrangere et 
webinar med TV-profilen Harald Eia. Det ble er 
stor suksess, med 600 påmeldte. 

Bakgrunnen var at Eia i dokumentar-serien 

sin, «Sånn er Norge», tok opp hvordan Norge 
har blitt et av verdens mest vellykkede sam-
funn. Eia pekte på fagbevegelsens styrke som 
en av de viktigste årsakene til at det norske 
samfunnet er et av verdens beste samfunn. 
Dette inviterte Kvalviuk Eia til å snakke mer 
om, til sine medlemmer. 

– Eia sitt hovedbudskap om at Norge er så 
bra som vi er fordi vi har høy fagorganisering, 
gikk rett i hjertet til mange unge. Halvparten av 
alle nye NTL-medlemmer er i NTL Ung-alder, 
altså under 35 år, sier Kvalvik stolt.

KLIMAENGASJEMENT MED PÅ VEIEN VIDERE
Kvalvik møter mange unge som vegrer seg for 
å melde seg inn i LO, ettersom de ikke oppfat-
tes som sterke nok pådrivere i klimakampen.

– Vi i merker at det kan være en ulempe å 
si at vi er fra LO når vi står på studiestedene 
og prøver å verve klimaengasjert ungdom. Han 
mener derfor det er viktig at arbeiderbevegel-
sen tar på alvor den rekrutteringsutfordringen 
som ligger hos de unge klimaforkjemperne, når 
LO samtidig støtter en oljepolitikk mange unge 
er kritiske til. 



Hans-Christian Gabrielsen døde 9. mars 2021.  
Her er NTLs siste hilsen i kondolanseprotokollen. 

Det var med sjokk og med stor sorg vi mottok 
meldingen i mars 2021 om at vår alles LO-leder 
Hans Christian brått hadde gått bort. Hans-
Christian var en bauta, en samlende leder med 
et stort engasjement for arbeidsfolk på tvers av 
alle sektorer. Han hadde en tydelig stemme i 
norsk samfunnsliv. Han brukte sin stemme til 
å stå opp for trygghet i arbeidslivet, for felles-
skapet og for velferdsstaten. Hans Christian 
var også en brobygger i arbeidet for rettferdig 
klimaomstilling i LO. Vi i NTL har mye å takke 
han for, og han nøt også stor respekt i våre 
rekker. 

Kjersti Barsok, leder i NTL

Hans-Christian Gabrielsen
27. juli 1967 - 9. mars 2021

Bildet er fra NTLs landsmøte i 2018. Foto: Ole Palmstrøm
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