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Kjære 

medlem!
Markedskreftene i en global økonomi er 
nådeløse når tilbud og etterspørsel skal 
reguleres. Det gis sjelden tid for samfun-
net til omstilling og langsiktig planleg-
ging. Plutselig fall i oljeprisen er et eksem-
pel på hvordan Norge ”over natta” måtte 
ta inn over seg en ny virkelighet med lave 
oljepriser som ser ut til å vedvare.

Arbeidsledigheten stiger nå kraftig og 
leverandørindustrien sliter. At ledighets-
tallene ikke er høyere, skyldes at mange 
utenlandske arbeidere har reist hjem. 
Ordet krise blir stadig oftere brukt, sist 
av Kristin Skogen Lund over de lave 
investeringsplanene i industrien. På den 
annen side kan det også være sunt at vi 
nå har fått en korreksjon. Næringslivet 
gis da muligheter til å viske ut noe av 
det skillet man i dag finner mellom det 
oljerelaterte A-laget og B-laget som 
utgjør den øvrig næringsaktiviteten. Det 
er eksempelvis nå lettere å skaffe inge-
niører til industrivirksomheter som ikke 
er oljerelatert. I Norge har vi lykkes 
med å utvikle nye næringer når dette er 
påkrevet, enten grunnet manglende et-
terspørsel eller høye norske kostnader. 

I arbeidet med å styrke innovasjon og 
nyetableringer er det en styrke å ha en 
”rik” stat. Et  konstruktivt samspill 
mellom næringsliv, forskningsmiljø og 
statlig kapital, vil kunne gi det norske 
samfunnet muligheter til å gjennomføre 
omstillingen til nye næringer. Et godt 
eksempel er trøndelagsbedrifter som vil 
forene marine krefter i en næringsklyn-
ge og bygge Norges fremste senter for 
havteknologi. Innovasjon Norge bidrar 
her økonomisk. 

I dette fornyingsarbeidet spiller også 
fagorganisasjonene en viktig rolle, både 
i lønnsoppgjørene der moderat lønns-
vekst blir viktig, men også ved å støtte 
opp under omstillingsprosesser som er 
unngåelige.  Det blir fremhevet at den 
sterke norske offentlige sektor bidrar til å 
stabilisere den økonomiske situasjonen. 
Her er kjøpekraften stabil og dette bidrar 
til å opprettholde etterspørsel etter varer 
og tjenester.

Når det gjelder lønnsutviklingen og 
lønnsnivået i offentlig sektor, som er 
betydelig lavere enn i privat sektor, 

har man i de kommende lønnsoppgjør 
muligheter til å rette opp de lønnsmes-
sige skjevheter uten at dette vil koste så 
mye, da en nå forventer år med moderat 
lønnsvekst i privat sektor. Offentlig 
sektor må være konkurransedyktig  når 
arbeidskraften skal fordeles mellom 
ulike virksomheter. Da må lønnsnivået 
heves! Kvalitativt gode tjenester knyttet 
til helse, utdanning, trygghet og velferd 
er en forutsetning for at vi skal kunne 
vedlikeholde den norske velferdsmodel-
len i årene som kommer. Den nåværende 
regjering har satt i gang mange store na-
sjonale reformer under fanen «fornying, 
forbedring, forenkling». Regjeringen må 
ikke i sin reformiver glemme ansvaret 
med å sikre en kunnskapssterk offentlig 
sektor – regjeringen Solberg må ta tak i 
lønnsutfordringen i offentlig sektor i det 
kommende lønnsoppgjøret!

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon 
med over 330 000 medlemmer

• Utdanningsforbundet (162 838)

• Norsk Sykepleierforbund (103 445)

• Forskerforbundet (19 036)

• Politiets Fellesforbund (15 530)

• Norsk Fysioterapeutforbund (10 066)

• Det norske maskinistforbund (6 662)

• Akademikerforbundet (4 288)

• Norsk Ergoterapeutforbund (3 885)

• Norsk Radiografforbund (2 742)

• Presteforeningen (2 276)

• Skatterevisorenes Forening (560)

•Det Norske Diakonforbund (496)

Medlemsforbundene er (antall medlemmer i parentes per 1.1.2015):
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Medlemmet i fokus 
Det er en lang vei fra tankekart til nytt 

kommunekart. Det foregår mange son-

deringer mellom kommunene i den hen-

sikt å finne fornuftige fremtidige kom-

munestrukturer. Akademikerforbundet 

vil først intervenere når intensjonser-

klæringer foreligger. Da er det grunn 

til å tro at en rekke medlemmer innen 

økonomi, administrasjon og ledelse vil 

bli berørt. Akademikerforbundet skal 

først og fremst ivareta medlemmenes 

behov i omstillingsprosessene. Det er 

flere spørsmål som reiser seg for de som 

jobber i offentlig sektor.  Hvem blir min 

nye arbeidsgiver? Endres innholdet i 

stillingen min etter sammenslåingen? 

Blir jeg overtallig?

Gode forberedelser er viktig
I sekretariatet jobber vi nå prosjektret-

tet mot kommunereformen for å være 

godt forberedt på hvordan situasjonen 

utvikler seg. Vi arbeider kontinuerlig 

med å skaffe oss oversikt over kom-

muner som nærmer seg konklusjoner 

om sammenslåing, for i neste omgang å 

få en oversikt over hvor mange av våre 

medlemmer i de respektive kommuner 

som blir berørt. Slik er vi forberedt 

på de problemstillingene som kan bli 

aktuelle. For å kunne være tett på kom-

munereformen, jobber prosjektgruppen 

opp mot regionlederne med kartlegging 

av behov ute i de forskjellige fylkene. 

Når sammenslåingen er et 
faktum 
Arbeidsmiljøloven og gjeldende avtale-

verk for offentlig sektor legger føringer 

for hvordan omstilling og utvikling av 

en arbeidsplass skal foregå. Når sam-

menslåingen kommer, er det viktig for 

oss at medlemmenes rettigheter som 

arbeidstaker står i fokus.

Kommunereformen 
- og våre medlemmer
Akademikerforbundet har vært tett på kommunereformen siden Jan Tore Sanner presenterte planene i 
starten av 2014. Saken fikk omfattende oppmerksomhet på Akademikerforbundets Politisk råd i 2014 og 
vil også i år bli gjenstand for oppmerksomhet. I slutten av mars 2015 kom stortingsmelding 14, 
«Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» (Meld.St.14 (2014-2015)). Den legger vekt på 
at den nye forvaltningsstrukturen skal gjøre kommunene mer robuste og få større myndighet. Dette betyr 
en skyvning av oppgaver fra statlig til kommunalt forvaltningsnivå. Meldingen kommer med konkrete 
forslag til nye oppgaver for kommunene. Det er mer enn 50 år siden en regjering har invitert til en så 
grundig gjennomgang av kommunestrukturen i Norge. I alle rådhus foregår det iherdig debatt for å svare 
på spørsmålet; «skal vi slå oss sammen, og med hvem?»

Tekst: Martin Ølander

2014	  

Juni:	  Stor+ngsbehandling	  
kommunereformen	  	  
Alle	  kommuner	  pålegges	  å	  
diskutere	  /	  vurdere	  
sammenslåing	  

2015	  

Juni:	  Stor+ngsbehandling	  
melding	  om	  nye	  oppgaver	  
Regionale	  prosesser	  med	  KS,	  
Fylkesmenn	  og	  kommuner.	  
Utredning	  av	  samarbeid	  med	  
nabokommuner.	  
Regjerningen	  legger	  frem	  forslag	  
El	  ny	  kommunale	  oppgaver	  -‐	  
storEngsbehandling	  	  

2016	  à	  2017	  

Mai:	  Ev.	  Sammenslåing	  ved	  
kongelig	  resolusjon.	  
Kommunalt	  vedtak	  om	  
sammenslåing	  	  
	  
Juni:	  Stor+ngsbehandling	  av	  
proposisjoner	  	  	  
Ny	  kommunestruktur	  og	  nye	  
kommunale	  oppgaver	  	  
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PROFILEN
FAKTA

Navn:  
Kjell-Vidar Eriksen

Alder:  
59 år

Medlem i:
Akademikerforbundet 

Verv:
Regionleder i Buskerud, Vestfold  
og Telemark, Lokallagsleder i 
Porsgrunn kommune

Interesser: 
Gospelsang, hytteturer, fiske og 
familieliv

Vår region vil være tett på  
medlemmene i kommunereformen!
Vi har et regionstyre som er veldig aktivt når det gjelder de sakene vi skal jobbe med og som samarbeider 
godt uansett jobbmessig ståsted. Alle møter opp, inklusive varamedlemmene. Det er veldig positivt å ha 
et styre der alle er «på». Grunnarbeidet er solid, og det er viktig å følge opp tiltakspunktene i regionens 
handlingsplan for 2015/2016 selv om den er relativt ambisiøs. Et sentralt punkt gjelder organisasjons-
utvikling og informasjon, som dreier seg om å gi medlemmer bedre kunnskaper innen tillitsvalgtarbeid 
og forhandlinger. Og tema kommunereformen er så absolutt på dagsorden i regionen. I januar 2017 
etableres nye Sandefjord kommune, som er en sammenslåing av tre kommuner i Vestfold, Sandefjord, 
Andebu og Stokke. Slik sett passer det godt å ha politisk råd i Skien i juni, der nettopp kommunereformen 
er et sentralt tema.

Det er regionleder for fylkene Buskerud, 

Vestfold og Telemark som sier dette 

til «Signaler».  I juni er regionstyret 

vertskap for «Politisk råd» som holdes 

i Skien, og de gleder seg. Regionen har 

467 medlemmer. Kjell-Vidar Eriksen er 

også leder for Akademikerforbundets 

lokallag i Porsgrunn kommune som 

består av 33 medlemmer. Han har nå 

begynt på sitt 2 år som regionleder. Han 

sa først ja til å prøve dette i ett år, men 

ble i år valgt til 2 nye år.

- Det viste seg at det både var spennende 

og svært lærerikt rent organisasjonsmes-

sig å være regionleder, så derfor sa jeg ja 

til 2 nye år til tross for at vervet også er 

ganske utfordrende.

Økende pågang fra medlemmer
-Hva er de største utfordringene ved å 

Tekst og foto: Torill Marie Høyer
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være regionleder for 3 fylker?

En av de store utfordringene er faktisk å 

holde kontakt med de tillitsvalgte rundt 

omkring på arbeidsplassene. Vi skal 

både beholde de medlemmene vi har, og 

samtidig verve nye. Da er vi over på et 

annet sentralt punkt i vår handlingsplan 

som går på det å styrke kommunika-

sjonslinjene i regionen. Vi må rett og 

slett ha bedre kontakt og kommunika-

sjon med grunnplanet, sier Kjell-Vidar.

Han forteller at det også er en utfor-

dring som regionleder å være rask til å 

gi gode svar til medlemmer som tar kon-

takt. Enten medlemmene er ansatt i stat, 

kommune eller privat ansatte, ønsker de 

selvsagt å få raskt svar på sine spørsmål.

Forespørslene er økende, og da er det 

godt å ha sekretariatet i Oslo bak seg.

 - Sekretariatet er flinke til å stille opp, 

og det er jeg glad for, sier Eriksen.

Forhandlingsleder for lokallaget 
Kjell-Vidar ble ansatt i Porsgrunn kom-

mune i 1986, først som avdelingsleder 

på sosialkontoret frem til 1992, og 

seinere som rådgiver i sentraladmini-

strasjonen. Han har i mange år jobbet 

med beredskap og samfunnssikkerhet. 

Pr. i dag jobber han med dokument- 

forvaltning i arkivet, og er veldig for-

nøyd med det. 

- Hvordan kom du i kontakt med Aka-

demikerforbundet?

Jeg var på leit etter et nytt forbund, og 

fant ut at Akademikerforbundet passet 

for meg. Jeg ble med i lokallaget i Pors-

grunn, men jeg hadde ikke noe erfaring 

i å ha fagforeningsverv fra før, så jeg 

har lært etter hvert.  Jeg ble med under 

lønnsforhandlinger i 2009. Det ble en 

positiv erfaring. Jeg er nå forhandlings-

leder for lokallaget. Arbeidsgiver er ryd-

dig når det gjelder forhandlinger. Det 

gir god forutsigbarhet.  Dialogen er god, 

og dette er moro. Etter hvert har jeg fått 

god oversikt og kjenner den enkeltes 

lønnsutvikling, noe som viser seg å være 

viktig i forhandlingssituasjonen. Etter 

hvert som medlemstallene øker, innser 

jeg at det kan bli vanskeligere. 

For øvrig vil Eriksen berømme forhand-

lerkorpset i regionen. - De gjør en formi-

dabel innsats, forteller han.  

Uniosamarbeid
Hva vil du si er fordelene ved et Unio-

medlemskap?

- Den største fordelen synes jeg har vært 

den hjelpen vi har fått fra andre Unio-

forbund under lønnsforhandlingene. 

Vi hadde vel vanskelig klart å bistå alle 

om ikke forhandlere fra andre forbund 

hadde stilt opp.

- Samarbeid knyttet til konfliktbered-

skap ved eventuell streik i sentrale 

oppgjør, har jeg opplevd som svært po-

sitivt her i Telemark. Der står vi i Unio 

virkelig sammen, synes jeg.

Bedre tid til medlemspleie 
Kjell-Vidar Eriksen trives veldig godt 

i rollen som regionleder, men skulle 

gjerne hatt litt mer tid til dette viktige 

vervet. 

- Vi skulle hatt bedre tid til med-

lemspleie. Jeg har tro på å ha tettere 

kontakt med medlemmene og drømmer 

litt om å kunne vært frikjøpt en dag i 

uka til dette arbeidet.  

- God medlemspleie gir godt rykte som 

igjen gir et grunnlag for at flere vil 

melde seg inn.

Kommunereformen  
– allerede en realitet 
I februar i år ble det gjort vedtak om at 

Vestfoldkommunene Sandefjord, Stokke 

og Andebu slås sammen til en kom-

mune, og den nye kommunens navn skal 

være Sandefjord.  Den nye kommunen 

skal etableres i januar 2017.

- Hva tenker du om kommunereformen?

- Kommunereformen er en betimelig 

reform, mener Eriksen.  Dersom en 

gjennom reformen klarer å flytte mer 

av ressursene over i drift, vil det kunne 

bidra til å sikre at et økende behov for 

tiltak til innbyggerne kan imøtekom-

mes. Dette gjelder kanskje særlig innen-

for helse- og omsorgssektoren.

- Akademikerforbundets regionleder, 

samt tillitsvalgte i de 3 kommunene 

hvor sammenslåing er vedtatt, var raskt 

«på banen» og hadde møte i april. Der 

gjennomgikk de vedtaket om sammen-

slåing, og drøftet hvilke konsekvenser 

dette kan få for medlemmene. Spørsmå-

lene som blant annet ble reist var hva 

som blir viktige fokusområder fremover 

for medlemmene, og hva Akademi-

kerforbundet sentralt kan bidra med i 

denne omstillingsprosessen.

- Vi forventer at Akademikerforbundets 

sekretariat stiller opp i denne proses-

sen, og så skal vi i regionen hjelpe de 

medlemmene som trenger det så godt vi 

kan, sier Eriksen. – Det blir viktig å ta 

vare på de ansatte. Det vil alltid oppstå 

usikkerhet ved endringer og det blir 

avgjørende med god kommunikasjon og 

informasjon. Det er viktig at det utar-

beides gode arbeidsredskaper/veiledere 

fra sentralt hold som kan benyttes i alle 

regioner.

For øvrig kan Eriksen fortelle at det er 

ansatt en egen prosjektleder som skal 

dra kommunereformarbeidet i de 6 

Grenlandskommunene. Han understre-

ker at det er gode tradisjoner for å jobbe 

sammen i de aktuelle kommunene.

-  Det er et godt grep på denne prosessen 

i Grenland.

Helt til slutt vil Eriksen si at han mener 

det blir viktig å være organisert i tiden 

som kommer. Det er viktig både i 

forhold til de endringene som har skjedd 

i arbeidsmiljøloven og det vi står foran 

når det gjelder kommunereformen. Det 

er viktig å stå sammen.

Jeg har tro på å ha tettere kontakt med medlemmene og 
drømmer litt om å kunne vært frikjøpt en dag i uka til dette 
arbeidet.  
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Du kan ikke forsikre dine barn mot ulykker og sykdom. Men 

du kan forsikre dem mot den vanskelige økonomiske situasjo-

nen som kan oppstå i slike tilfeller.

Medisinsk invaliditet
Vår barne- og ungdomsforsikring dekker medisinsk invalidi-

tet som følge av sykdom eller ulykke, opptil 2 millioner i de 

alvorligste tilfellene av medisinsk invaliditet. Da har du en bra 

buffer til å håndtere etableringskostnader som voksen, selv 

om du kan ha begrenset yrkesvalg eller ingen muligheter til å 

komme i arbeid.

Alvorlige tilstander
Akademikerforbundets barne- og ungdomsforsikring har 

dekning for flere alvorlige sykdommer. Barnet kan få erstat-

ning på kr 300 000 dersom det f.eks. konstateres MS, kreft, 

leddgikt eller cystisk fibrose. Totalt omfattes 10 alvorlige 

sykdommer av forsikringen. Se vilkårene til barne- og ung-

domsforsikringen på være nettsider, så får du alle detaljene 

om dekningen.

Erstatning ved arbeidsuførhet
Forsikringen dekker også kr 500 000 hvis forsikrede rammes 

av sykdom eller ulykkesskade som medfører arbeidsufør-

het på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når 

uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. 

Erstatning for arbeidsuførhet kan først komme til utbetaling 

etter fylte 18 år.  

Dagpenger
Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopp-

hold for barnet. Fra 10. dag på sykehus gir forsikringen en 

erstatning på kr 400/dag, i inntil 365 dager. Det gir dere som 

foreldre muligheter til å følge opp et barn som må være på 

sykehus i lang tid.

Forsikringen koster kr 1 668 per år. Påmeldingsskjema finner 

du på www.akademikerforbundet.no/forsikring

Medlemsfordeler

Rammes du av sykdom eller ulykke som fører til at du faller utenfor arbeidslivet før du har startet 
yrkeskarrieren, havner du i et økonomisk uføre. Manglende opptjening av pensjonspoeng gir lav uføre-
pensjon, og store basisinvesteringer som bolig og bil må gjøres med et spinkelt budsjettgrunnlag.

Ung + ufør = økonomisk trøbbel
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En samfunns- 
engasjerende arbeidsplass

- Hvordan er fylkesmannen som ar-

beidsplass?

- Det er en samfunnsengasjerende og 

spennende arbeidsplass, der vi er tett 

på det som skjer rundt om i fylket, slår 

Frode Rabben fast. 

- Med det mener jeg på at vi gjennom 

vårt arbeid kommer i kontakt med de 

fleste deler av samfunnet og med saker 

som har betydning for enkeltmennes-

kene. Vi har et godt miljø med mange 

flinke folk, sier han.

- Hvordan klarer du å bygge opp et godt 

sosialt miljø blant forbundets medlem-

mer?

- Det blir jo en utfordring siden vi både 

er spredd utover i organisasjonen og at 

vi er lokalisert i tre forskjellige bygg. 

Samtidig har vi god kontakt oss med-

lemmer i mellom i det daglige arbeidet.

- Vi skulle gjerne hatt enda flere med-

lemstreff enn de vi allerede har, men 

det fungerer godt likevel. Vi har våre 

årsmøter og lokale forhandlinger, som 

blir naturlige møtepunkter for medlem-

mene.

- Hvordan fungerer samarbeidet med 

ledelsen?

- Samarbeidet med ledelsen er godt, 

understreker Frode Rabben. Ett av våre 

medlemmer er hovedtillitsvalgt for alle 

Unio-tilknyttede forbund her, slik at vi 

deltar i alle fora der ledelse og tillits-

valgte møtes.

Med kommune-
reformen på heltid
Til daglig finner vi ham i Kommunal- og 

samordningsstaben. Der er han en av 

to som jobber på heltid med Kommu-

nereformen. Selv om det heter Kom-

munereformen, vil denne prosessen 

også berøre både fylkeskommunen og 

fylkesmannsembetene. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har nå 

en prosess på gang for å se på hvordan 

fylkesmannsembetene er organisert. 

Eksempelvis er det allerede vedtatt å 

slå sammen Aust- og Vest-Agder. Her i 

Sør-Trøndelag har fylkeskommunen en 

prosess på å se på hvordan hele regio-

nen skal se ut i fremtiden.

- Har dette ført til en usikkerhet rundt 

arbeidsplassene? Ligger det an til at 

noen av de ansatte kommer til å bli 

rasjonalisert bort?

- Nei, det jeg føler ikke at det er noen 

uro blant våre medlemmer på dette om-

rådet så langt. Vi har tatt opp temaet 

for ledelsen, og det ble gjennomført et 

møte i mars der dette var hovedtemaet. 

Skulle det bli en sammenslåing, vil 

det for oss være viktig å få til en god 

prosess. Involvering av partene, rett til 

medbestemmelse for de ansatte, perso-

nalmessige rettigheter og god informa-

sjon er forhold som skal ivaretas For 

øvrig ser vi at kommunereformen vil 

påvirke vår arbeidsdag på flere måter. 

Blant annet har Stortinget bedt regjerin-

gen gjennomgå oppgavene til fylkes-

kommunen/regionalt nivå parallelt 

med arbeidet med å gi flere oppgaver til 

kommunene.

Fylkesmannen skal være statens representant ute i landets 19 fylker. 
Han/hun skal bidra til at Stortingets og regjeringens retningslinjer 
blir fulgt opp. Hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag finner vi Frode 
Rabben (48), tillitsvalgt for de 10 medlemmene i Akademikerfor-
bundet.

Frode  Rabben / privat foto

Fakta om Sør-Trøndelag:
• Sør-Trøndelag fylke har en befolk-

ning på over 310 000.

• Fylket er inndelt i 25 kommuner, 

med alt fra Tydal med sine 863 

innbyggere til Norges tredje største 

by – Trondheim – med sine rundt 

185 000.

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 

dag 170 ansatte.

• Trondheim har tradisjonelt hatt en 

sentral posisjon i norsk styre og stell 

med både kongsgårder, Lade-jarler 

og erkebiskoper. Etablert i år 997 og 

Norges hovedstad i et par hundre år 

fra 1030 til 1217.

• Sør-Trøndelag har med sine rike 

kystområder og sitt fruktbare 

innland lange tradisjoner innen fiske 

og landbruk. I dag er ikke uventet 

de største arbeidsplassene i fylket 

knyttet til mat og matproduksjon: 

Reitangruppen, Tine Midt-Norge og 

Gilde.

• Trondheimsområdet har lang tra-

disjon på høyere utdanning. De tek-

niske høyskolene ble vedtatt etablert 

i Trondheim allerede i år 1900.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen
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• Politikk & samfunn

Har fylkeskommunen en fremtid?

Regjeringens motto er: Mer makt til 

kommunene. Med tanke på at det er ute 

i kommunene folk bor, kan mer makt til 

kommunene bety at lokaldemokratiet 

også vil øke og bli mer levende. Men gir 

ansvaret for flere oppgaver automatisk 

mer makt?

Et sterkere lokaldemokrati?
Regjeringen har uttalt at de vil ha et 

sterkere lokaldemokrati og desentra-

lisert makt. I følge Kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore San-

ner, ønsker regjeringen å redusere den 

statlige detaljstyringen av lokalsamfun-

net landet over. I den forbindelse har re-

gjeringen lagt frem forslag på rundt 30 

oppgaver som kommunene skal overta.

Overføring av offentlig tannhelsetje-

neste fra fylkeskommunene er ett av 

tiltakene. Spørsmålet er om det vil bidra 

til å styrke lokaldemokratiet? Er det slik 

at kommunepolitikerne vil få stor på-

virkningsmyndighet på dette området? 

Neppe. Siden tannhelse ikke er en del av 

den generelle folkehelsen, vil dette heller 

ikke være en sak som har betydning for 

folk flest. Dessuten vil det være svært 

begrenset hvilke endringer kommune-

politikerne kan gjøre. Trolig vil behovet 

for tannhelsetjeneste blant barn og 

unge, psykisk utviklingshemmede, eldre 

og uføre være i like stort omfang, også 

i fremtiden. Videregående opplæring er 

et annet ansvarsområde som overføres 

til bykommunene fra fylkeskommunene. 

Også i fremtiden vil det være behov 

for videregående skoler og går det som 

skolemyndighetene ønsker seg, vil det 

være færre elever som dropper ut av 

skolen. I så fall vil det medføre et behov 

for flere skoleplasser i videregående 

skole. I praksis betyr det at lokalpoliti-

kerne inviteres til å øke bevilgningene til 

videregående skoler. Kollektivtransport 

og skoleskyss skal også overføres fra 

fylkeskommunen. Det vil trolig kunne 

gi gode løsninger å koble sammen areal-

planleggerne i kommunene med de som 

skal koordinere kollektivtransporten.

Dette er noen av de rundt 30 oppgavene 

regjeringen vil at kommunene skal få 

overført. Flere av disse er kjerneoppga-

ver som fylkeskommunene har hatt til 

nå. Spørsmålet er hva fylkeskommunene 

skal gjøre i framtiden.

Fylkeskommuner også i  
fremtiden?
- Vi trenger et regionalt nivå som kan ta 

en sterkere rolle i samfunnsutviklingen 

og møte de utfordringer regionene i 

landet vårt står overfor, sier Jan Tore 

Sanner. I regjeringens forslag står det 

imidlertid ikke noe om hvilken rolle i 

samfunnsutviklingen fylkeskommunene 

skal ha, men at de inviteres inn i kom-

munereformen ved å innlede samtaler 

med andre med tanke på sammenslåing 

til større regioner.

Formålet med opprettelsen av fyl-

keskommunen i 1838 var å ivareta 

spesialisert tjenesteproduksjon som 

kommunene ikke selv kunne ivareta. 

Hva så når mange av disse oppgavene 

overføres til kommunenes portefølje? 

Regjeringen har tydeligvis sett for seg 

scenarier der konsekvensene for fylkes-

kommunene kan bli store. De ga derfor 

Møreforskning i oppdrag å sammen-

stille og vurdere mulige modeller for 

det regionale folkevalgte nivået ut fra 

tidligere utredninger av regionspørsmå-

let. Prosjektleder for arbeidet, professor 

Jørgen Amdam ved Høgskolen i Volda, 

sier at han ikke ser så mørkt på fremti-

den for fylkeskommunene.

- På den ene siden kan det se ut til at 

fylkeskommunene vil sitte igjen med 

bare 16 % av de budsjettene de råder 

over i dag, om alle foreslåtte tiltak blir 

gjennomført. Samtidig er det lite trolig 

at for eksempel alt som har med kollek-

tivtrafikk og skoleskyss uten videre blir 

overført til kommunene. Det som vil 

være avgjørende er kommunenes størrel-

se. Tilsvarende er det for de budsjetter 

som skal gå til undervisningsformål. Vi 

har sett at det er store muligheter for at 

det som har med yrkesfaglig utdanning 

fortsatt kan bli liggende på regionalt 

nivå, sier Jørgen Amdam.

Kommunereformen:

Regjeringens kommunereform omfatter mer enn kommunene. Blant annet blir en rekke av fylkeskom-
munens kjerneoppgaver overført til kommunene. Dermed blir også fylkeskommunene en del av re-
formen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 20. mars frem stortingsmeldingen om Kom-
munereformen. Regjeringen Solberg la 14. mai frem kommuneproposisjonen for 2016, som beskriver 
de økonomiske rammer for 2016. Stortinget behandler forslagene i Kommunereformen 12. juni. Det er 
m.a.o nå reformens grunnlag legges.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen
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Prosjektgruppen har gått inn i om-

rådene ivaretakelse av demokrati, 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse 

og regionplanlegging/-utvikling. Av fem 

ulike modeller mener de at tre vil ha en 

positiv effekt på fylkeskommunene og 

det regionale folkevalgte nivå:

• En sammenslåingsmodell. Antall re-

gioner/fylker vil være mellom 10 til 15. 

Antall kommuner reduseres til 300. Her 

vil demokratiet ivaretas på en positiv 

måte. Det vil også tjenesteproduksjon, 

myndighetsutøvelse, planlegging og 

utvikling.

• En landsdelsmodell. Antall regioner 

reduseres til sju. Antall kommuner re-

duseres til 80 regionkommuner. Her vil 

alle kriteriene slå positivt ut, og spesielt 

for myndighetsutøvelse.

• «Kombinasjonsmodell» med fleksibel 

regionalpolitikk og kommunal orga-

nisering (10-15 regioner). Også her vil 

de undersøkte kriteriene slå positivt ut, 

Spesielt for ivaretakelsen av demokra-

tiet.

- En rekke av de oppgaver regjeringen 

har foreslått lagt til kommunene er rene 

forvaltningsoppgaver og vil ikke gi mer 

makt til kommunene, mener professor 

Jørgen Amdal. Under visse forutset-

ninger (færre fylker og kommuner) 

mener han at fylkeskommunene og det 

regionale folkevalgte nivå har en positiv 

framtid.

Videre prosess/milepæler:
Mai

- Kommuneproposisjonen lagt frem for 

Stortinget 12. mai.

- De første sammenslåingsvedtakene 

kan fattes i kommunene.

Juni

- Stortingsmelding om nye oppgaver til 

robuste kommuner behandles i Stortin-

get 15. juni.

- Kommunale sammenslåingsvedtak 

tidlig våren 2015 kan bli vedtatt gjen-

nom kongelig resolusjon. Departementet 

lanserer ny veileder om lokaldemokrati.

Sommer

- Fylkeskommunene inviteres til å 

innlede nabosamtaler med sikte på å av-

klare om det er aktuelt å slå seg sammen 

med nabofylker. 

September

- Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Høst

- Departementet lanserer en veileder for 

kommuner som har vedtatt sammenslå-

ing. 

Desember

- Siste frist for kommuner til å fatte 

kommunale sammenslåingsvedtak som 

kan vedtas gjennom kongelig resolusjon 

våren 2016 er 31. desember. 

Kilder:

• Professor Jørgen Amdam, Høg-skolen 

i Volda.

• Meld.St. 14 (2014-2015) Kommu-

nereformen – nye oppgaver til større 

kommuner.

• Pressemelding KMD: Mer makt til 

kommunene (www.regjeringen.no)

• Alternativer for regionalt foklkevalgt 

nivå. Rapport nr. 58 Møreforskning.

• Kommune- og regionreformen. Akers-

hus fylkeskommune 

(www.akershus.no/nyheter). 

• Kamp om fylkenes oppgaver. 

Kommunal rapport/Meninger.

I følge prosjektleder for utredningsarbeidet ”Alternativer for regionalt folkevalgt nivå”, professor Jørgen Amdam ved Høgskolen i Volda, er den offentlige tannhel-
setjenesten  noe av det som med stor sannsynlighet forsvinner fra fylkeskommunene. Mindre sannsynlig er oppgaven  med kollektivtrafikk  og  skoleskyssordnin-
ger.  Det vil komme an på  størrelsen  på  de  kommuner som skal overta, mener han.
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Arbeidsrett

Stortinget har nå vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som vil tre i kraft 1. juli i år. Dette er 
blant annet endringer som gir arbeidsgiver rett til å ansette personale midlertidig i inntil 12 måneder, 
uten særlig begrunnelse, forutsatt at det ikke gjelder for over 15 % av arbeidstakerne i virksomheten. Vi-
dere er det åpnet adgang til at arbeidstakere kan arbeide lengre vakter og over tid arbeide et større totalt 
antall timer enn tidligere. På en rekke punkter ser vi således at lovendringene dels reduserer arbeidsta-
kernes rettsvern i forbindelse med endringene i reglene om midlertidige ansettelser, og dels øker arbeids-
givers mulighet til å avtale lengre vakter og generelt en større vaktbelastning på den enkelte arbeidstaker. 

Endringer i Arbeidsmiljøloven –  
kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli 
enige om å arbeide som før?

I tillegg medfører lovendringene en 

dårligere omregningsfaktor for arbeids-

takerne for beredskapsvakt utenfor 

arbeidsstedet. Tidligere skulle en bered-

skapsvakt som  

hovedregel omregnes til arbeidstid med 

minst en faktor på 1:5. Nå fastsetter 

loven en omregningsfaktor på minst 1:7.

De ovennevnte og andre endringer 

til ugunst for arbeidstakerne har fått 

mange  arbeidstakerorgani-sasjoner til å 

reagere negativt. Deler av fagbevegelsen 

har gått ut og oppfordret kommuner og 

fylkeskommuner til følge den “gamle” 

lovens regler om midlertidige tilset-

tinger, altså slik de er før lovendringene 

trer i kraft. Etter det som opplyses er 

det pr. 18. mai 26 kommuner, 3 bydeler 

i Oslo og 3 fylkeskommuner som har 

vedtatt dette. Det har i denne sammen-

heng blitt reist spørsmål om man lovlig 

kan gjøre dette etter at de nye reglene 

har trått i kraft 1. juli i år.

Utgangspunktet i arbeidsmiljølovens 

§ 1-9 er at loven ikke kan fravikes til 

ugunst for arbeidstakeren, med mindre 

det er særskilt fastsatt i loven. Dette 

medfører at avtaler som er til 

gunst for arbeidstaker vil være gyldige. 

I realiteten betyr dette at arbeids-

miljøloven i det vesentligste inneholder 

minstekrav og at det ikke er noe i veien 

for å inngå avtaler om bedre løsninger. 

Utgangspunktet er således at arbeidsgi-

vere som er motstandere av regjeringens 

og stortingsflertallets endringer av 

arbeidsmiljø-loven kan inngå avtaler 

med arbeidstakere om gunstigere regler 

enn det loven tilsier. Om en avtale er til 

gunst eller ugunst for arbeidstaker kan 

i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre. 

Hvis en avtale består av flere forhold, 

kan noen være til gunst og andre være 

til ugunst for arbeidstakeren. I disse 

tilfellene må de enkelte forhold som 

avtalen regulerer, i utgangspunktet 

vurderes hver for seg. Hovedregelen her 

er at dersom en bestemmelse i avtalen 

fraviker loven til arbeidstakers ugunst, 

kan dette medføre at denne delen av 

avtalen underkjennes av retten. 

Det er således ikke noe til hinder for 

at en arbeidsgiver velger å ikke bruke 

de utvidede mulighetene loven gir, 

for eksempel ved å ikke inngå avtaler 

om lengre vakter mv. Likeledes kan 

arbeidsgiver også velge bort muligheten 

for å tilsette arbeidstakeren midlerti-

dig, i stedet for å benytte den nye 12 

månedersregelen eller andre av de nye 

reglene i lovens § 14-9. Men, dersom en 

arbeidsgiver i fremtiden skulle velge å 

benytte de “gamle” reglene  i 

arbeidsmiljøloven og partene 

allikevel skulle bli uenige og saken går 

til retten, er det klart at domstolene, 

fra 1. juli i år, vil måtte vurdere saken 

ut fra de nye reglene i arbeidsmiljølo-

ven. De gamle reglene er jo bortfalt fra 

samme tidspunkt.  Det er således sterkt 

å anbefale at arbeidsgivere som ikke 

ønsker å benytte seg av de nye reglene, 

heller vurderer å la være å benytte 

mulighetene etter de nye reglene, enn å 

bruke rettsregler som er bortfalt.

Advokat Bjørn Bråthen
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Arbeidsgiverne er tydelige på at de vil 

harmonere de offentlige pensjonene 

med de private, for på den måten å få 

billigere pensjonsordninger

Lydhør minister
Eriksson var i møtet lydhør med hensyn 

til prosessen videre og Folkestad var 

tilfreds med at det nå blir en videre dis-

kusjon om mandatet for departementets 

utredning. Unio hadde innvendinger til 

utredningsgrunnlaget som departemen-

tet la fram. Forhåpentligvis kan et nytt 

møte i juni legge grunnlaget for et bedre 

mandat som partene fellesskapet kan 

slutte seg til. Den positive tilnærmingen 

fra ministeren til Unios endringsforslag, 

kan tolkes som en imøtekommende linje 

knyttet til de forestående forhandlin-

ger. Samtlige parter er nå tjent med å 

forbedre og styrke samarbeidet mellom 

hovedorganisasjonene og regjeringen.

Pensjonsavtalene må tilpasses 
yrkesmønsteret i offentlig sektor
Yrkesmønsteret i offentlig sektor er 

annerledes enn i privat sektor med flere 

kvinner og flere med høyere utdanning. 

Disse perspektivene må ivaretas og blir 

viktige å få avklart i den videre disku-

sjon. Samtidig må grunnlovsvernet for 

opptjente rettigheter før 2011 ivaretas. 

Målet er å sikre en fortsatt god pensjon. 

Både tidligpensjon for dem som må ha 

det, og for andre grupper.

Forhandlinger i 2016
Det legges opp til forhandlinger i 2016. 

Pensjonsordningene er en viktig sak for 

Unio og Akademikerforbundets med-

lemmer. Det er å forvente at arbeids-

giversiden argumenterer for billigere 

ordninger. For Unio er inngangen til 

forhandlingene først og fremst å sikre 

medlemmene fortsatt gode pensjoner.  

Arbeidsgiverne er tydelige på at de vil 

harmonere de offentlige med de private 

pensjonene, for på den måten å få bil-

ligere ordninger. Dette illustreres ved at 

arbeidsgiversiden av og til framstiller 

offentlig tjenestepensjon som for god, 

og andre ganger som for dårlig og lite 

hensiktsmessig for våre medlemmer. 

Unios medlemsforbund ser at det kan 

være behov for en gjennomgang av 

dagens ordning, men arbeidsgiversidens 

premisser og løsningsforslag er ikke 

nødvendigvis det som treffer utdan-

ningsgruppene i offentlig sektor best.

Hold deg oppdatert om arbeidet med 

fremtidige pensjonsavtaler på vår hjem-

meside!

(red.)

Forhandling / tariff

21.05.2015 innkalte Statsråd Robert Eriksson partene i arbeidslivet for å informere om at regjeringen 
nå starter en gjennomgang av offentlig tjenestepensjon. - Vi går inn i denne diskusjonen for fortsatt å 
sikre gode pensjonsordninger. Men at det blir tøffe tautrekkinger, er det liten tvil om, oppsummerte 
Unio-leder Anders Folkestad etter møtet.

Harmonisering av de offentlige pen- 
sjoner i retning av private pensjoner 
for å få billigere pensjonsordninger?
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Besøk oss 
også på

HVA SKJER!

Universitetet i 
Bergen lanserte 
i begynnelsen av 
2014 program-
met DigUiB. 
Denne våren har 
studenter ved 
UiB mulighet 
til å gjennom-
føre eksamen på 
rundt 70 emner 
digitalt, på eget 
utstyr. 

DigUiB programmet er UiB sin satsing på digital-
isering av læringsverktøy som åpner for variasjon 
i undervisning- og læringstilnærmingen for både 
ansatte og studenter. Programmet legger vekt på 
å utvikle en tjeneste som er tufte på faktiske be-
hov hos både studenter og vitenskapelige ansatte 
ved å nedsette et faglig råd som involverer alle 
fakulteter samt studentrepresentanter. 

I programerklæringen sier viserektor Oddrun 
Samdal at «UiB skal i 2017 være ledende innen 
digital læring og formidling». Dagens studenter 
forventer digitale løsninger som en del av studie- 
hverdagen og UiB ønsker å legge til rette for ut-
viklingen av en utdanningsteknologi som er peda-
gogisk tjenlig og inkluderende. 

Vil du være med i vårt studentlag?

Vi ønsker å styrke vår studentgruppe og 
trenger engasjerte personer for å delta i 
vårt studentlag. 

Kan dette være noe for deg?

Kontakt:
post.at.akademikerforbundet.no

Digital eksamen 

TED-Talks er kanskje verdens mest 
omfattende digitale forelesnings-
nettverk og tilbyr mer enn 1900 
gratis foredrag på et bredt spekter 
av tema. TED er en ideell organisa-
sjon med deltagelse fra et globalt 
vitenskapelig publikum. 

Fin ut mer om TED-Talks på: 

https://www.ted.com/
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Midlertidige ansettelser - muligheter og utfordringer

Ledelse/nettverk

Den nye arbeidsmiljøloven åpner for mer bruk av midlertidige ansettelser. Er dette en ny 
måte å sikre kvalifisert arbeidskraft på? For deg som leder kan dette være et «utvidet 
intervju» med mindre økonomisk risiko, da du ikke forplikter deg til en fast ansettelse i 
første runde. 

Dette kan være fristende for en leder i 

tider med turbulens. Men spørsmålet er 

om dette lønner seg i det lange løp.

Skapes et B-lag?
Det er en fare for at det skapes et B-lag 

i arbeidslivet, bestående av ansatte som 

kun får midlertidige ansettelser. Har du 

vært innom to midlertidige ansettelser, 

er det kanskje en fare for at også den 

tredje stillingen er av midlertidig karak-

ter. I en tredje midlertidige stilling, kan 

enkelte oppleve en resignasjon, som kan 

virke demotiverende på flere nivåer.

Likeverd?
Hva gjør det med miljøet og balansen 

blant de ansatte i en virksomhet, der-

som inntil 15 % er ansatt i midlertidige 

stillinger? Vektes synspunktene likt 

mellom fast og midlertidig ansatte? Har 

de likeverd i hverdagen? Det kan lett 

argumenteres for at ønskede endringer 

på arbeidsplassen ikke blir etterkom-

met, da den ansatte som fremmer 

forslaget skal slutte om kort tid. For de 

ulike arbeidsoppgavene som skal løses, 

er det også en fare for at de mest spen-

nende og utfordrende oppgavene gis til 

fast ansatte, mens enklere og mindre 

krevende oppgaver gjerne tillegges de 

midlertidig ansatte. En leder vil kunne 

forsvare en slik arbeidsdeling med at det 

er viktig å ikke miste den kompetanse 

utfordrende arbeidsoppgaver tilfører 

fast ansatte. Bedriften vil da stå sterkere 

til å møte nye utfordringer. En konse-

kvens kan bli at midlertidig ansatte ikke 

får benyttet sin kompetanse og sitter 

igjen med enklere rutineoppgaver som 

hindrer faglig utvikling i arbeidslivet.

Bygges relasjoner 
på samme måte?
Vil de fast ansatte investere tid i å bygge 

relasjoner, profesjonelt og vennskapelig 

med en som kun er innom for avgrenset 

tid?

Hvordan følger du som 
leder opp?
Vil du som leder følge opp en midler-

tidig ansatt på samme måte som en 

fast ansatt? I en fast ansettelse med 

prøvetid, er du forpliktet til å følge på 

en grundig måte. Dette ligger i sakens 

natur, da det ligger til grunn at begge 

parter har et langsiktig perspektiv.

Livet på vent
De som havner inn i en sirkel av mid-

lertidige stillinger, kan risikere å ikke 

få boliglånet de trenger for å etablere 

seg, og uten økonomisk forutsigbarhet 

og bolig, blir muligens også prosjekt 

familie satt på vent. Dette kan utløse 

frustrasjon som blant annet kan smitte 

over på jobbutførelsen. 

Springbrett
En som får en midlertidig stilling, vil 

trolig være på leting etter en annen, fast 

stilling fra dag en. Vedkommende vil 

se på den midlertidige stillingen som 

et mulig springbrett til en fast stilling. 

Hvordan vil engasjementet arte seg da?

Lederens utfordring
Lederen er ansvarlig for å bygge en god 

bedriftskultur, der gode sosiale rela-

sjoner skal bygges, samtidig som den 

enkelte ansatte også skal gis innføring 

i virksomhetens verdier, arbeidsopp-

gaver og samarbeidsløsninger. En 

større bedrift vil normalt kunne ha i 

størrelsesorden 6 til 10 % av arbeids-

styrken besatt med midlertidig ansatte 

som vikarer for sykemeldte og personer 

i foreldrepermisjoner. Med inntil 15 

% ansatte i midlertidige stillinger på 

toppen av dette vil en leder kunne ha 

en fjerdedel av arbeidsstyrken som mid-

lertidig ansatte. Det kan bli krevende å 

opprettholde bedriftens krav til kvalitet 

i produksjonen under slike vilkår. 

Fast stilling = lengre tidshori-
sont = bedre kvalitet på arbeidet
De som ansettes i faste stillinger, vil 

normalt ha en lengre tidshorisont for 

ansettelsesforholdet. Over tid, bygger 

den ansatte kompetanse som er verdi-

full for virksomheten.

Se side 10 for det juridiske perspektivet.

(red.)
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13

Juni Politisk råd
Sted: Skien
Valgte representanter

26
27

August Kurs i forhandlingsarbeid
Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. juni

22
23

September Lederkonferansen 2015
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. august

07 Oktober Årsmøte Akademikerforbundet i Oslo Kommune
Sted: Haugerud Aktivitetshus, Oslo
Påmeldingsfrist: 23. september

14
15

Oktober Arbeidsrett trinn III
Sted: Scandic Solli, Oslo
Påmeldingsfrist: 1. september

Kurs & aktiviteter

Vi organiserer også en rekke 
ledernettverksmøter. Hold deg 
oppdatert på våre hjemmesider, 
www.akademikerforbundet.no!

Alle våre kurs er
gratis for medlemmer i
Akademikerforbundet. 

Vi anbefaler deg som medlem å ta vårt e-læringskurs
for tillitsvalgte, påmelding på «min side».

Vær ikke redd for å ta et 
langt steg når det er  

nødvendig. Du kan ikke ta 
deg over en kløft i to små 

hopp.

David Lloyd George
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 REGIONENE:

Akademikerforbundet Øst: 
Sverre Dahle,
mob. 909 58 784,
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