
Uttalelse vedtatt av landsmøtet 
 
 

Få fart på tillitsreformen! 
Etter flere tiår med markedsstyring og åtte år med Høyrestyre må regjeringen vende 
markedsstyringspolitikken ryggen, og sørge for en styrking av statlig sektor. 
Tillitsreformen må settes ut i livet gjennom politiske tiltak og gjennom tydelige krav til de 
lokale arbeidsgiverne. Dersom reformen skal lykkes må den lokale medbestemmelsen 
styrkes, de ansatte må få mer tillit og autonomi i arbeidshverdagen og virksomhetene må 
kjennetegnes av en demokratisk ledelsesform.  
 
Markedsstyringen av statlig sektor har de siste ti-årene vært preget av styrings-, 
finansierings- organisasjons-, og ledelsesformer som har ført til mindre autonomi for 
arbeidstakerne, mer kontroll av den enkelte og undergraving av partssamarbeidet. 
Sammen med kutt i virksomhetenes budsjetter har dette svekket statens mulighet til å 
oppfylle samfunnsoppdraget og gitt dårligere tjenester til innbyggerne.  
 
NTL krever at regjeringen benytter stortingsperioden til å endre styringssystemene i 
staten. Regjeringen må gjennomgå og endre økonomiregelverket i staten. NTL krever at 
tillitsvalgte inkluderes i etatsstyringsdialogen. Det er nødvendig å avvikle mål- og 
resultatstyringssystemet slik at offentlig styring skjer på overordnede politiske 
målsettinger og virksomhetenes samfunnsoppdrag. Den interne styringen i de enkelte 
virksomhetene må endres for å hindre individualisering av mål, målforskyvning og 
unødvendig byråkrati.  
 
Staten må organiseres slik at den er underlagt demokratisk styring og kontroll. 
Sentralisering og toppstyring fører til svekket medbestemmelse fordi viktige avgjørelser 
som påvirker de ansattes arbeidshverdag tas langt fra de ansatte og utenfor 
medbestemmelsesapparatet. Staten må ikke organisere seg bort fra medbestemmelse og 
innføre organisasjonsmodeller som undergraver partssamarbeidet. En tillitsbasert styring 
av offentlig sektor er ikke forenlig med kontroll- og overvåkingsregimer knyttet til 
individuell arbeidsinnsats. For å gi de ansatte mer tillit krever landsmøtet at regjeringen 
må pålegge virksomhetene å gjennomgå innførte kontrolltiltak i virksomhetene. Individuell 
målstyring må avskaffes.  
 
Tillitsreformen forutsetter at medbestemmelsesinstituttet revitaliseres. NTL krever at 
ledere i staten gis bedre opplæring i lov- og avtaleverket, at inngåtte avtaler etterleves, og 
at likeverdigheten i partsforholdet respekteres.  
 
Skal tillitsreformen lykkes må regjeringen komme tydelig på banen og lede an i 
reformarbeidet. Regjeringen sitter på virkemidlene og ansvaret for å gjennomføre 
reformen. Det er avgjørende at de sentrale partene er med på å forme tiltakene i reformen 
videre. NTLs tillitsvalgte er klare til å samarbeide om å sette tillitsreformen ut i livet. Få 
fart på tillitsreformen! 


