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Kjære 

medlem
Arbeids- og sosialministeren strever 

med å finne oppskriften som skal for-

nye, forenkle og forbedre NAV. Han har 

prøvd seg med detaljstyring i form av 

svært detaljerte tildelingsbrev, han har 

opprettet et ekspertutvalg som ikke har 

stort annet enn å peke på utfordringer 

som allerede er kjent for de ansatte i 

NAV, og han har sparket NAV-direktø-

ren. Ikke mye å rope hurra for. 

Nå styres NAV av konstituert direktør 

og konstituerte underdirektører på 

mange poster i påvente av ansettelse av 

ny NAV-direktør. Det er lite trolig at 

den nye direktøren vil være på plass før 

årsskiftet. Det gjenstår å se om en ny 

direktør vil være i stand til å oppfylle 

ministerens mål i en tid med stigende 

arbeidsledighet og store utfordringer 

knyttet til omstillinger i norsk industri 

og næringsliv. Ministeren har ikke tid 

nok til å sparke enda en NAV-direktør i 

innværende valgperiode. 

I det forestående kommunevalget blir 

mange lokale politiske saker satt på 

dagsorden. Kommunevalget har i riks-

dekkende media likevel lett for å bli en 

analyse av sentrale partitopper. Under 

opptakten til kommunevalget har man 

over tid fokusert på hvem av personene 

Erna og Jonas som kommer best ut 

av politiske debatter. Høstens valg vil 

trolig også vil omhandle kommune-

reformen. For partiene er det viktig å 

spille på lag med kommunens innbyg-

gere i denne saken. Vi vil sannsynligvis 

få en klar pekepinn på reformviljen i 

kommune-Norge etter valget.   

Akademikerforbundets fag- og interes-

sefellesskap for barnevernspedagogene 

(BiA) gir et utvidet faglig tilbud til 

denne gruppen basert på egen kontin-

gent. Akademikerforbundet ønsker å 

bidra til at Unio samler bachelor- og 

masterutdannede både med og uten 

profesjonsidentitet.  Vi tror etableringen 

av BiA i tiden som kommer vi bidra økt 

interesse fra barnevernspedagogene til 

å bli en del av Akademikerforbundet og 

Uniofellesskapet. 

Ildsjeler i tospann
Sidsel Sunde-Tveit og Benedicte Jensen 
ble på politisk råd i Skien tildelt hver sin 
ildsjelspris for 2014. Vi snakker om avtrop-
pende leder og nestleder for Region Vest 
som i en årrekke har jobbet i tospann for 
Akademikerforbundet. Begge har utvist et 
sterkt engasjement som har blitt lagt merke 
til, både regionalt og sentralt i forbundet. 

Om Sidsel
Sidsel har hatt en rekke verv for forbundet. 
Hun var hovedtillitsvalgt i Bergen kom-
mune fra 2005 til 2009 og regionleder i 
perioden 2007-2015. Sidsel har i sine verv 
utført mange rådgivningsoppdrag for med-
lemmer – det har vært lite behov for sentral 
bistand til medlemmene i Region Vest.

I tiden Sidsel har hatt disse vervene, har 
det vært en flott medlemsvekst - både i Ber-
gen kommune og i Region Vest. Hun har 
med sitt team bygget strukturer som har 

lagt grunnlaget for en god fremtidig drift. 
Sidsel er kjent for å være energisk, effektiv 
og tydelig, med stor gjennomføringskraft.

Sidsel tok i år ikke gjenvalg som region-
leder, men er fortsatt engasjert i andre 
funksjoner for Akademikerforbundet. Hun 
er medlem av den sentrale valgkomitéen 
som skal fremme kandidater til neste valg 
i 2016, og hun er leder av valgkomitéen 
2016 for Region Vest.

Om Benedicte
Hun har vært styremedlem i Region Vest 
siden 2008, og har hatt nestledervervet fra 
2009 til 2015. I årene Benedicte har hatt 
verv for Akademikerforbundet, har det 
vært en flott medlemsvekst, både i Bergen 
kommune og i Region Vest.

Som nestleder har Benedicte på en frem-
ragende måte løst oppgaver for regionen, 
bl.a. som tilrettelegger av regionale kon-

feranser og kurs. Hun har vært et aktivt 
styremedlem som kontinuerlig har bidratt 
med gode innspill og løsninger. Benedicte 
har også hatt et sterkt engasjement når det 
gjelder utvikling av Akademikerforbundets 
hjemmeside og medlemsregister. Hun har 
dessuten ved en rekke anledninger bidratt 
med flotte sangtekster. 

Benedicte tok ikke gjenvalg som nestleder, 
men er fortsatt engasjert som medlem av 
valgkomitéen 2016 for Region Vest.

(red.)
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Geografisk spredning
Medlemmene er spredt over hele landet, 

men med flest medlemmer konsentrert 

i og rundt de største byene. 

Eksempelvis har fylkene 

Østfold, Akershus og 

Oslo ca. 35,8 % av med-

lemsmassen.

De yrkesaktive medlemmer er 

fordelt slik mellom de enkelte 

sektorer:

• Statlig	sektor	–	859	medlemmer

(22 %)

• Kommunal	sektor,	inkl.	Oslo	kom-

mune – 1893 medlemmer (48,4 %)

• Virke	–	80	medlemmer	(2	%)

• Spekter	–	734	medlemmer	(18,8	%),

hvorav 423 i helseforetak (10,8 %)

• KA	–	12	medlemmer	(0,3	%)

• Privat	sektor	for	øvrig	–	330	med-

lemmer (8,4 %) *

Stor spredning på arbeidsplasser
Medlemmene i Akademikerforbundet er 

spredt på godt over 800 arbeidsplasser, 

representert med ca. 550 arbeidsgivere. 

Det er vanskelig å gi helt detaljerte 

tall her, da en arbeidsgiver kan være 

representert med mange arbeidsplasser 

– for eksempel Oslo kommune som er

en arbeidsgiver, mens vi er representert

i 35 bydeler, etater og virksomheter.

Et annet eksempel er NAV – hvor vi er

representert på 100 ulike arbeidsplasser.

Vi kan også nevne at Vinmonopolet,

hvor vi har 256 medlemmer, er registrert 

med én arbeidsgiver, mens vi er represen-

tert på ca. 140 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademiker-

forbundet er:
Oslo kommune – 289 medlemmer 
Vinmonopolet – 256 medlemmer Bærum 

kommune – 86 medlemmer Bergen 

kommune – 80 medlemmer 
Brønnøysundregistrene – 72 medlemmer
St. Olavs hospital HF – 63 medlemmer

Utdanningsforbundet - 49 medlemmer 
Karmøy kommune – 45 medlemmer 
Trondheim kommune – 42 medlemmer 
Kongsvinger kommune – 35 medlemmer 
Ski kommune – 38 medlemmer 
Skedsmo kommune – 36 medlemmer *

Plass- og organisasjonstillitsvalgte
Akademikerforbundet har til sammen 

ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til for-

bundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte 

medlemmer. 

Skolering
Når vi etablerer lokallag, er det 

avgjørende å ha en god opplæring av 

de tillitsvalgte, som ivaretar viktige 

funksjoner på vegne av medlemmene. 

Akademikerforbundet tilbyr hvert år 

kurs, både sentralt og lokalt, i tillits-

valgtsarbeid, tariff og forhandlinger, 

samt en rekke andre relevante temaer 

som konflikthåndtering, omorganise-

ring/nedbemanning og virksomhets-

overdragelse. Det er også mulig å få 

individuell bistand fra regionene og 

rådgivere i sekretariatet.

Møteplasser - nyttige nettverk
Totalt sett er det mange mulige møte-

plasser i Akademikerforbundet gjennom 

hele året. Her kan både tillitsvalgte og 

medlemmer knytte nyttige kontakter i et 

godt og trygt miljø.

Ny tillitsvalgtshåndbok
Akademikerforbundet har i disse 

dager ferdigstilt en ny tillitsvalgt-

håndbok. Du som tillitsvalgt har 

tilgang til denne håndboken på «Min 

side»/«Medlemsregister».	Under	«Prak-

tisk informasjon» finner du håndboken 

som pdf-fil.

* Medlemstallene i teksten er pr.

1.1.2015

Lokallagsbygging i  
Akademikerforbundet

Akademikerforbundet jobber sentralt og lokalt med lokallagsbygging. Det er viktig å bygge 
kompetente, solide og trygge miljøer rundt på de ulike virksomhetene, som kan ivareta medlemmene 
der de har sitt daglige virke. Det er et overordnet mål å få etablert lokallag på samtlige arbeidsplasser 
der Akademikerforbundet har medlemmer.
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PROFILEN
FAKTA

Navn:  
Anne Grønsund

Alder:  
38 år

Medlem i:
Akademikerforbundet 

Verv:
Leder for Barnevernspedagogene i 
Akademikerforbundet

Interesser: 
Hagearbeid, turer med barna, har hund 
og katt

Vil utvikle sin profesjon 
– for å fremme de minstes sak
- Vi er veldig fornøyde med at vi har kommet så langt at vi nå har laget en plattform for barneverns-
pedagogene i Akademikerforbundet. Dette er historisk, og vi må unne oss å nyte dette faktum en liten 
stund før vi bretter opp ermene og fortsetter arbeidet fremover. Det er den nye lederen for Barneverns-
pedagogene i Akademikerforbundet (BiA), Anne Grønsund, som stolt forteller dette til Signaler. Hun 
gikk sammen med 6 andre barnevernspedagoger ut av sin fagforening for å få muligheter til å styrke 
profesjonens autonomi i en annen organisasjon enn FO. Etter å ha forhørt seg med forskjellige fagfo-
reninger, ble det i sommer innpass i Akademikerforbundet under premisser begge parter kunne gå god 
for. Men det endelige målet er å bli et eget barnevernsforbund i Unio.

Tekst:  Torill Marie Høyer

Foto: Martin Ølander

Det har vært en lang prosess og hardt ar-

beid å ta steget ut av FO, forteller Anne.

- Men det var viktig for oss, fordi vi 

ikke lenger syntes at vi fikk markert 

vår egen profesjon godt nok innad i 

FO. Vi barnevernspedagoger er svært 

opptatt av faget vårt og yrkesutøvelsen, 

og barnevernspedagogenes yrkesstolt-

het har økt sterkt de siste årene. Vi har 

forandret oss fra å være sosialarbeidere 

til virkelig å bli barnevernspedagoger – 

med økt stolthet og økt kunnskap!

Det å gå over til et forbund i Unio, 

mener BiA-gruppen, ble den beste 

løsningen, etter å ha vurdert ulike 

muligheter. - Det å være i en sammen-

slutning med mange andre profesjoner, 

mener vi er bra. 
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Vil bidra i organisasjonen

-Hva kan BiA bidra med i Akademiker-

forbundet? 

Vi vil gjerne være med og løfte hele or-

ganisasjonen, og vi tenker ikke å isolere 

oss på noen måte. Vi mener vi kan bidra 

konstruktivt med vårt samfunnsenga-

sjement og med vår erfaring innen orga-

nisasjonsarbeid og med vår fagkompe-

tanse. Vi håper at dette vil oppleves som 

positivt for alle medlemmene i forbundet. 

Vi ønsker også kontakt og samarbeid 

med de andre barnevernspedagogene 

som er medlemmer i forbundet. 

Hun fremholder videre at BiA ønsker 

å utvikle et profesjonsfaglig felleskap 

som handler om å styrke barnevernspe-

dagogenes autonomi. 

Opptatt av barn og unges situa-
sjon
Anne Grønsund ble ferdig utdannet 

barnevernspedagog i 2000 ved Høgsko-

len i Sogn og Fjordane, etter først å ha 

tatt grunnfag i sosiologi ved Høgskolen 

i Vestfold. Deretter gikk turen inn til 

Oslo, der hun begynte å jobbe som 

støttepedagog i Nyjordet barnehage på 

Søndre Nordstrand. Hun jobbet der i 

100 % stilling for ett barn med spesielle 

behov, og seinere som pedagog på Vahl 

skole i Oslo. Hun tilbrakte 4 år i Oslo 

før hun flyttet tilbake til Sørlandet. I 

2004 startet hun i barneverntjenesten i 

Farsund, før hun kom til Lyngdal barne-

verntjeneste og ble der i 6 år.

- Jeg begynte tidlig i livet å interes-

sere meg for barn og unges situasjon, og 

spesielt for de som trengte ekstra støtte 

og hjelp. Etter hvert besluttet jeg at jeg 

ville jobbe for de barna som «ikke har 

en egen stemme». Jeg vil gjerne bidra til 

at de høres og sees, sier Anne.

Etter å ha jobbet i førstelinja i 6 år, 

fortsatte hun som miljøterapeut i en ung-

domsinstitusjon i Mandal for aldersgrup-

pen 12-18 år, for så igjen å «hoppe over» 

til barneskolen og jobbe som lærer.

I dag jobber Anne som koordinator 

for barne- og ungdomsrådet i Mandal 

kommune. Barne- og ungdomsrådet er 

et politisk medvirkende organ, og dette 

er en jobb Anne trives med og synes er 

svært meningsfull.

Unikt med egen barnevernspe-
dagogutdanning

- Hvordan fungerte utdanningen da du 

utøvde faget i 1. linjetjenesten?

- Jeg trengte denne kunnskapen, det var 

mye læring og hard jobbing. Denne typen 

utdanning som retter seg direkte mot 

sårbare barn og unge finnes bare i Norge. 

Det er helt unikt, og det kan vi være stolte 

av, sier Anne. Hun er opptatt av at utdan-

ningen må bestå og utvikles, og ikke bli 

del av en slags felles utdanning.

- Barnevernspedagogene har en 

nøkkelkompetanse det er sterkt behov 

for, og vi mener denne kompetansen er 

viktig å opprettholde og utvikle. Det 

var en konstant «kamp» for oss i FO å 

fremholde dette. Vi må ikke fratas vårt 

faglige skjønn - dette er virkelig en egen 

profesjon. - Og vi ønsker å verne om 

den nettopp fordi vi «tenker stort om de 

minste», sier Anne

Profesjonsfaglig fellesskap i 
Akademikerforbundet

- Hvordan tenker dere å legge opp det 

profesjonsfaglige fellesskapet i Akade-

mikerforbundet?

-Vi har bl.a. idéer om å få i stand 

regionale og nasjonale samlinger, der 

vi legger opp til gode faglige debatter. 

Vi tenker også å bygge opp en egen 

Facebook-side for BiA. 

Anne tenker det blir hardt arbeid 

fremover, hvis dette skal bli en suksess.

- Det får bære eller briste. Uansett 

tenker jeg at vi bare kan vinne med 

dette trekket, sier Anne, som ikke ak-

kurat er en nybegynner innen fagfore-

ningsarbeid.

Partipolitisk nøytralitet - en 
fordel
Anne ble aktiv i FO som student, og i 

2001 ble hun valgt inn til verv i yrkesfag-

lig utvalg i Oslo. I mellomtida har hun 

også vært en tur innom Fagforbundet. 

Barnevernspedagogene ville ha sterkere 

fokus på spesialisering og mastergrad i 

og med at dette arbeidsområdet var og 

fremdeles er et komplekst og vanskelig 

felt. Da Stortingsmelding 13 « Fra utdan-

ning til velferd» kom, pekte den tydelig 

i retning av samordning av alle sosial-

arbeiderutdanningene. – Men denne 

prosessen fikk vi stoppet, forteller Anne.

-Hva tenker du om at Akademikerfor-

bundet er partipolitisk uavhengig?

- Jeg tenker det er bra, for barnevernsar-

beid er et viktig område i alle politiske 

partier. Når det gjelder profesjonen, er 

det en fordel med partipolitisk nøytra-

litet fordi det viser at vi kan samarbeide 

med alle. Derfor er vi svært glade for 

Akademikerforbundets partiuavhengig-

het, men vi kommer til å være politisk 

aktive, svarer Anne.

Hvilke reaksjoner har du fått fra kolle-

gaer og andre på at du skiftet forbund?

Det har vært noen negative reaksjoner, 

men også mange positive som handler 

om forståelse for at vi vil «stå på egne 

ben». Men til syvende og sist handler 

dette om å gi de mest sårbare barna 

støtte, nemlig å tenke stort om de min-

ste, avslutter Anne.

- Barnevernspedagogene har en nøkkelkom-
petanse det er sterkt behov for, og vi mener 
denne kompetansen er viktig å opprettholde 
og utvikle.
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Det faktum at rundt 20 prosent mangler 

innboforsikring, kommer fram av flere 

undersøkelser som boligbyggelag har 

gjort i samarbeid med forsikringsselskap.

Konsekvensene kan bli store for de som 

mangler innboforsikring. Ved en brann 

kan du miste alt du eier i leiligheten eller 

huset, uten å få noe i erstatning. 

Dessuten kan du få problemer med å få 

deg en midlertidig bolig etter en even-

tuell brann. Har du gyldig forsikring, 

er ikke dette noe problem. Da dekker 

forsikringsselskapet midlertidig bolig 

for de som er utsatt for skade som gjør 

hjemmet ditt ubeboelig i en periode.

Mange rammes
Rundt 1 500 husstander rammes hvert 

år av en skade på innboet, uten å ha for-

sikringen i orden. Ved en brann eller et 

tyveri vil de ikke få dekket noe av tapet. 

Mange er heller ikke klar over at innbo-

forsikringen dekker mye mer enn bare 

brann og innbrudd. Med en god innbofor-

sikring har du både rettshjelpsdekning 

og ansvars- og naturskadeforsikring. Og 

dekning om sykkelen din skulle bli stjålet.

Dekker uflakshendelser
Vår innboforsikring dekker også rene 

uflakshendelser. For eksempel at tv’en 

velter i gulvet og ødelegges, eller at noe 

innbo blir skadet under transport eller 

gnagd i biter av en vilter hund. Egen-

andelen er kr 3 000. 

Store verdier
Alle bør ha en innboforsikring - om de 

bor på hybel, i eget hus eller leilighet. 

De fleste blir overrasket når de begynner 

å regne over hva de faktisk eier. Hvis 

uhellet er ute, og man sitter der uten 

forsikring, er det mange som får økono-

miske problemer. 

Ettersom borettslag og sameier har en 

egen bygningsforsikring, tror ofte folk 

at denne også dekker innboet. Men det 

gjør den altså ikke. 

Innboforsikring inngår ikke som en del 

av medlemskapet i Akademikerforbun-

det. Du må bestille og betale den selv.

Pris etter bosted og dekning
Du kan velge dekning fra kr 500 000 til 

kr 3 millioner i Akademikerforbundets 

innboforsikring.	Prisen	bestemmes	av	

størrelsen på dekningen, samt hvor du 

bor. Forsikringen er rimeligst på lands-

bygda, og dyrest i de største byene.

Sjekk våre nettsider for å finne ut hva 

den koster for deg: www.akademiker-

forbundet.no/forsikring

Ta kontakt!
Er du i tvil om du har innboforsikring 

hos oss, er det bare å ta kontakt med 

forsikringskontoret på 21 02 33 69 eller 

på e-post  

forsikring@akademikerforbundet.no 

Medlemsfordeler

Ved en stor brannskade står du nærmest på bar bakke om du ikke har forsikring. Mange undersøkelser 
tyder på at så mange som 1 av 5 mangler innboforsikring, og dette gjelder særlig i blokker og bygårder. 
Det er grunn til å tro at leieboere synder oftere enn boligeiere.

1 av 5 mangler innboforsikring
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Landets største på  
rehabilitering

Tekst og bilde: Carl-Erik Christoffersen

Marianne Hjertstedt og Gina Hjort-

Larsen jobber i to-spann som Akademi-

kerforbundets tillitsvalgte på Sunnaas. 

De kan fortelle at nå har det vært enda 

en ny omstilling av arbeidsplassen. 

Viktig å bygge opp nye tillitsvalgte

- Det har vært krevende arbeidsdager 

for de ansatte, og ikke minst for oss 

tillitsvalgte i forbindelse med siste om-

stillingsrunde, forteller Marianne. For å 

kunne være til stede når våre medlem-

mer trenger oss, har vi sett oss nødt 

til å dele på oppgaven. Marianne har 

vært tillitsvalgt på Sunnaas siden hun 

begynte i 2007. Hun kan denne jobben, 

men sier det er viktig å tenke framover 

og bygge opp nye tillitsvalgte som en 

dag skal overta.

Akademikerforbundet i 

forhandlingsposisjon

- Vi har i dag sju medlemmer på Sun-

naas. Det er derfor viktig å få til et 

praktisk samarbeid med andre. Samtidig 

er det mange fagforeninger represen-

tert på sykehuset, og sykepleierne og 

ergoterapeutene er de største gruppene. 

I 2007, da jeg begynte her, var det bare 

meg som var organisert i Akademiker-

forbundet. Men etter kort tid begynte vi 

å bli flere, forteller Marianne. Med flere 

medlemmer fikk vi etablert en B-dels 

avtale, slik at vi har kommet i forhand-

lingsposisjon. I dag har vi en felles 

B-dels	avtale	med	Presteforeningen.	

Flere omorganiseringer

- Det har vært flere runder med endrin-

ger i organisasjonen i løpet av den tiden 

jeg har vært her. Den første var i 2011. 

Den gangen ble medlemmene i Akade-

mikerforbundet rammet ganske hardt. 

Så da fikk vi god hjelp fra sekretariatet i 

vårt forbund. 

Sunnaas sykehus har vært inne i en 

prosess hvor nytt sykehusbygg er bygget 

og har nå blitt tatt i bruk. Forrige reno-

vering av Sunnaas var i 1975, og i løpet 

av de 40 år som har gått, har kravene til 

sykehusene endret seg.

Omorganisering er krevende for 

tillitsvalgte

I forbindelse med den siste utbyggingen 

har det også vært en ny runde med om-

organisering. Oppstart etter omorgani-

seringen var første august i år. Ansatte 

begynner nå å komme tilbake fra ferie 

og skal inn i den nye organisasjonen. 

Omorganiseringer skaper ofte usik-

kerhet og uro blant ansatte. Det setter 

svært store krav til kommunikasjonen 

mellom de forskjellige aktørene, og ofte 

mer enn de fleste kan tenke seg. Vi må 

kunne si at perioden fram til nå har 

vært krevende for de tillitsvalgte.

Det er mulig at vi merker det litt mer 

krevende i vårt forbund, som ikke 

har veldig mange medlemmer på hver 

avdeling. Vi ser at det er enklere for 

fagforeninger med mange medlemmer å 

bli hørt og sett i slike prosesser.

Sunnaas sykehus er landets største spesialsykehus innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig 
kompetanse og målgruppen er pasienter med komplekse funksjons-
tap etter sykdom og skade.

Marianne Hjertstedt (t.h.) og Gina Hjort-Larsen 
deler på tillitsvalgtjobben for å øke tilgjengelig-
heten for Akademikerforbundets medlemmer på 
Sunnaas sykehus.

Sunnaas sykehus HF har i dag rundt 810 
ansatte.

Sunnaas er landets største spesial-
sykehus innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Sykehuset tar spesielt 
imot pasienter med ryggmargsskader, 
alvorlige hjerneskader etter ulykker eller 
sykdom, multitraumer, brannskader og 
nevrologiske lidelser.

Sunnaas ble grunnlagt av Rolf og Birgit 
Sunnaas som et privat sykehus i 1954 
på Nesodden med utsikt over Oslo og 
Oslofjorden. Ekteparet Sunnaas hadde 
en institusjon som i menneskesyn og 
innhold lå langt forut for sin tid. Rolf 
Sunnaas la stor vekt på at pasientene 
skulle være omgitt av vakre omgivelser, 
og at kvaliteten på tjenestene sykehuset 
hadde å tilby skulle være av ypperste 
klasse.

Sykehuset gjennomgikk flere utbyg-
gingstrinn fram til 1975. Det hadde 
da 247 senger. Oslo kommune overtok 
eierskapet i gave fra ekteparet Sunnaas 
i 1979, men ønsket etter hvert at staten 
skulle overta virksomheten. Dette førte 
med seg en omlegging til behandling av 
særlig kompliserte sykdomstilfeller. I 
1995 fikk Sunnaas sykehus HF status 
som universitetssykehus, og etter syke-
husreformen i 2002 ble Sunnaas sykehus 
et eget helseforetak i Helse Øst – nå 
Helse Sør-Øst.
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•	 Politikk & samfunn

Vi må gire opp for omstilling

Tekst: 

Carl-Erik Christoffersen

Samtidig som at oljebransjens selskaper 

sier opp ansatte i størrelsesorden rundt 

30 000, uttaler sentralbanksjef Øystein 

Olsen at han ikke er veldig bekymret 

for norsk økonomi og heller ikke for 

arbeidsmarkedet. Hva er det han ser 

som vi andre går glipp av?

Han uttaler at landet har et fleksibelt 

arbeidsmarked med høyt utdannede 

mennesker. Dette gir i følge ham gode 

muligheter for omstillinger innen 

arbeidslivet. Han sier at i følge Norges 

Banks prognoser vil ledigheten nesten 

ikke stige. Sentralbanksjefen ser inn i 

framtiden og mener at til tross for bøl-

gedaler vil dagens utvikling snu.

Utfordringene
Noe av det som er utfordringen er at vi 

har hatt kompetanse i oljebransjen som 

har vært i tet-sjiktet i verden. Det store 

spørsmålet er hvordan vi skal ta vare 

på denne kompetansen i en utfordrende 

tid? Det viser seg at ledigheten har økt 

mest innen ingeniør- og IKT-fag, og ved 

utgangen av juni var det 2 200 (61 %) 

flere ledige enn i juni 2014. I følge tall 

fra Tekna har ledigheten blant inge-

niører økt fra under én prosent til 2,8 

– altså over en dobling. Spesielt blant 

nyutdannede er det mye usikkerhet. I 

stedet for å gå fra utdanning og inn i 

ingeniøryrket, har enkelte havnet i jobb 

i barnehager.

Enkle løsninger?
Enkelte fagforbundsledere har pekt 

på at landet står i fare for å miste mye 

av den høye kompetansen vi har hatt 

i den offshorerettede industrien, om 

ikke myndighetene tar tak. De vil at 

regjeringen bruker 100 millioner kroner 

for å sikre at vi beholder denne spiss-

kompetansen.	AP-lederen	har	nevnt	tall	

som 1 mrd. I følge regjeringen finnes det 

ingen enkle løsninger. Nå er det behov 

for omstilling, blir det sagt. Det betyr i 

praksis at de mener det vil være behov 

for betydelige og strukturelle endringer 

i arbeidslivet.

Drømmeløft-rapporten
Tidligere i år la Innovasjon Norge-

sjefen, Anita Krohn Traaseth, fram sin 

Drømmeløfterapport. En av rapportens 

anbefalinger til regjeringen er at man 

må tørre å prioritere.

- Vi kan ikke være best i alt, men vi må 

satse på noen utvalgte områder der vi 

Det er få som ikke har fått med seg de turbulente tider vi er inne i. Bilder fra Hellas, Italia, Spania og 
Portugal har «flashet» i media. Fra norsk oljebransje likeså. Tallenes klare tale kan være dyster lesing: 
Fra juni til juli i år økte arbeidsledigheten fra 4,2 til 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Men hvordan står 
det egentlig til?

• Arbeidsledigheten økte fra juni til juli 2015  
fra 4,2 % til 4,3 %.

• Oljebransjen alene er i ferd med å si opp rundt 30 000 
ansatte.

• Ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag var ved utgangen av 
juni 61 % høyere enn for ett år siden.

• Totalt er ledigheten blant ingeniører lav, men har godt over 
doblet seg til 2,8 % fra tidligere.

• Samtidig er antallet nye jobber som etableres pr. år 
betydelig. Den vil langt på vei kunne absorbere de som i dag 
sitter på usikre arbeidsplasser og som har høy og relevant 
kompetanse.
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Politikk & samfunn

allerede har høy kompetanse, under-

streker hun. I tillegg vil det være behov 

for modig lederskap. Både politikere og 

bedriftsledere må være modige. Det å 

lede betyr å måtte ta valg og ikke alle de 

valgene vil være populære.

På	spørsmål	om	hvilke	områder	som	

skal prioriteres opp, nevner Krohn Traa-

seth at vi bør være en viktig leverandør 

innen helse, bærekraftig matproduk-

sjon, ren energi og effektiv ressursbruk. 

Bærekraft bør være et konkurransefor-

trinn, mener hun.

Innovasjon og omstillinger
- Vi må hjelpe de eksisterende bedriftene 

og de store, sier Anita Krohn Traaseth. 

Vi har få av de store, men de er viktige 

lokomotiver for de små og represente-

rer eksportinntekter og arbeidsplasser. 

Samtidig peker hun på hvor viktig det er 

å legge til rette for nyetableringer.

- Aldri før har entreprenørskapslysten 

vært større i Norge, understreker hun. 

Andelen som mener entreprenørskap gir 

høy status har steget fra 59 til 83 % i 

perioden 2003-2014.

Akkurat det punktet er det flere menin-

ger	om.	Professor	Kjell	G.	Salvanes	fra	

Handelshøyskolen i Bergen sier til Af-

tenposten at det er ikke blant gründerne 

det store antall nye jobber kommer, men 

hos de eksisterende bedrifter i dag.

I følge ham er det i dag en overfokuse-

ring på innovasjon, noe han mener er 

for unyansert. Han peker på at fors-

kningen viser at 85-90 prosent av de nye 

arbeidsplassene skapes i eksisterende 

bedrifter. I følge ham blir det skapt 

massevis av nye jobber i Norge hvert år. 

I størrelsesorden er hver tiende jobb på 

arbeidsmarkedet blitt skapt siste året, 

men det er stort sett skapt i etablerte 

bedrifter. I forhold til dagens sysselset-

ting vil hver tiende jobb utgjøre rundt 

270 000 arbeidsplasser. Så klarer vi å 

ta vare på en slik utvikling er det gode 

grunner til å se lyst på sysselsettingen i 

arbeidslivet.

Antia Krohn Traaseth holder Innovasjonstalen 2015 til blant annet næringsminister Monica Mæland. (Foto: Siv Nærø)
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Når det gjelder arbeidsgivers innsyn i 

arbeidstakers e-postkasse finner vi disse 

reglene i forskriftenes kapittel 9. Her 

innskrenkes arbeidsgivers innsynsrett 

til de tilfeller hvor det er nødvendig for 

å ivareta den daglige driften eller andre 

berettigede interesser ved bedriften. Ett 

eksempel på dette er arbeidsgivers behov 

for innsyn i e-post hvis en arbeidstaker 

får et lengere sykefravær. 

Arbeidsgiver vil også ha rett til innsyn 

i de ansattes e-post hvis det er begrun-

net mistanke om at arbeidstakers bruk 

av e-postkassen representerer et grovt 

brudd på de plikter som følger av 

arbeidsforholdet eller kan gi grunn-

lag for oppsigelse eller avskjed. Vi ser 

her at personopplysningsforskriften 

setter relativt strenge krav for innsyn 

når den krever oppsigelsesgrunn eller 

at pliktbruddet må være grovt. Dette 

alternativet bør således kun brukes i al-

vorlige situasjoner som for eksempel ved 

mistanke om økonomisk utroskap, klar 

illojalitet e.l. Et klassisk tilfelle er når 

en ansatt ønsker å starte konkurrerende 

virksomhet og vil ta med seg andre nøk-

kelpersoner i virksomheten.

I de tilfelle arbeidsgiver har rett til 

innsyn etter de ovennevnte regler er det 

visse prosedyreregler som må følges. 

Disse fremgår av forskriftenes § 9-3. 

For det første skal arbeidstakeren om 

mulig varsles om innsynet på forhånd 

og gis anledning til å uttale seg før 

innsynet skjer. Varslet skal inneholde 

arbeidsgivers begrunnelse for hvorfor 

vilkårene for innsyn er oppfylt. Arbeids-

giver skal også orientere om arbeids-

takers rettigheter etter forskriftene. 

Videre skal arbeidstaker så langt det er 

mulig gis anledning til å være tilstede 

når innsynet skjer. Arbeidstaker har i 

disse tilfeller rett på å la seg bistå av en 

tillitsvalgt eller en annen representant.

I en del tilfeller må imidlertid innsynet 

skje raskt eller uten at arbeidstakers vi-

tende for ikke å risikere at arbeidstaker 

kan forspille bevis eller på annen måte 

hindre et reelt innsyn. I disse tilfeller 

kan arbeidsgiver gjennomføre innsynet, 

men plikter da å varsle arbeidstaker 

skriftlig så snart innsynet er gjennom-

ført. Arbeidsgiver skal da opplyse om 

sin begrunnelse for innsynet. Videre 

skal det gis opplysninger om hvordan 

innsynet er foretatt, hvilke e-poster og 

andre dokumenter som ble åpnet, samt 

resultatet av innsynet. 

De ovennevnte reglene kommer også til 

anvendelse når det gjelder arbeidsgivers 

adgang til innsyn i den ansattes person-

lige område i virksomhetens datanett-

verk eller andre deler av virksomhetens 

elektroniske utstyr som arbeidsgiver har 

stilt til disposisjon for arbeidstakeren. 

Arbeidsgiver har som hovedregel, heller 

ikke rett til å overvåke den ansattes 

bruk av elektronisk utstyr, som for 

eksempel internett. Unntaket her er de 

tiltak som har til formål å adminis-

trere systemet eller å avdekke brudd på 

sikkerheten i systemet. En overvåking 

av den enkelte arbeidstaker på andre 

grunnlag er således ulovlig i henhold til 

personopplysningsforskriften. 

Vi ser også at enkelte arbeidsgivere bru-

ker kameraovervåkning for å kontrol-

lere de ansatte. Disse kameraene settes 

gjerne opp i inngangen til arbeidsplas-

sen slik at en kan følge de ansattes 

bevegelser ut og inn på arbeidsplassen. 

Arbeidsgivers formelle begrunnelse 

vil i disse tilfelle ofte være å kunne 

kontrollere at uvedkommende ikke 

skal oppholde seg i inngangspartiet. 

Personopplysningsforskriftens	kapittel	8	

inneholder særskilte regler for dette. Det 

fremgår her at opptak skal slettes når 

det ikke er saklig grunn for oppbevaring 

og senest 7 dager etter at opptakene er 

gjort. De ansattes bevegelser vil regel-

messig ikke være noen saklig grunn for 

en arbeidsgiver å oppbevare opptakene. 

Dersom opptakene ikke inneholder 

andre hendelser som gir grunnlag for 

lengere oppbevaring skal opptakene 

slettes snarest mulig.

Advokat Bjørn Bråthen

Arbeidsrett

Forbundets sekretariat får regelmessig henvendelser fra medlemmer som stiller spørsmål vedr. arbeidsgiveres ad-
gang til å få innsyn i deres personlige område i virksomhetens datanettverk eller i andre elektroniske kommunika-
sjonsmedier eller elektronisk utstyr som arbeidsgiver har stilt til disposisjon til bruk i arbeidet i virksomheten. Det 
kan enten dreie seg om innsyn i e-post eller et ønske fra arbeidsgiver om å overvåke den enkeltes arbeid. Reglene 
om arbeidsgivers innsynsrett finner vi i personopplysningsloven og i personopplysningsforskriften.

Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv.
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De årlige forhandlingene
Den årlige lønnsveksten til medlemmene 

i Akademikerforbundet skjer gjennom 

forhandlinger på sentralt og lokalt nivå. 

I mange tilfeller avtaler de sentrale par-

ter at deler av den økonomiske rammen 

man har blitt enige om skal være gjen-

stand	for	lokale	forhandlinger.	Partene	

kan i sentrale oppgjør også avtale at det 

ikke skal gjennomføres lokale forhand-

linger. Dette skjer gjerne dersom den 

prosentvise veksten er så lav at partene 

ikke vil avsette midler til å gjennomføre 

lokale forhandlinger.  

  

Det finnes også tariffavtaler og bestem-

melser i tariffavtaler der lønnsutvik-

lingen utelukkende skjer lokalt. Dette 

finner vi i kommuner, fylkeskommuner, 

blant sykehusansatte og i privat sektor. 

Lokale forhandlinger tar normalt 

utgangspunkt i bedriftens økonomi, 

produktivitet, framtidsutsikter og 

konkurranseevne. Samtidig skal det 

ved lønnsfastsettelsen tas hensyn til 

stillingens kompleksitet, og den enkelte 

ansattes kompetanse, ansvar, innsats og 

resultatoppnåelse. I de lokale forhand-

lingene for ansatte i stat og kommune 

vil man ikke kunne streike eller bli 

utsatt for lockout dersom man går til 

brudd. Det framgår av tariffavtalene 

at ulike nemndløsninger da i hovedsak 

skal avgjøre tvisten. 

Andre typer lønnsforhandlinger 
(særskilte forhandlinger)
Tariffavtalene har ulik oppbygging. 

I offentlig sektor inneholder tariffav-

talene bestemmelser som åpner for å 

gjennomføre forhandlinger utenom den 

ovennevnte årlige lønnsreguleringen. 

Ved skifte av stilling eller vesentlig 

endring av stillingens arbeidsområde, 

kan det foretas en lønnsvurdering for 

stillingsinnehaver basert på ny eller 

endret stilling. Dette gjelder også om 

det er foretatt betydelige organisatoriske 

og/eller bemanningsmessige endringer. 

Et annet forhold som kan åpne for 

lokale forhandlinger, er situasjoner der 

det er spesielle behov for å beholde og 

rekruttere ansatte. 

De ulike tariffavtalene er tilgjengelige 

på Akademikerforbundets hjemmeside.

Lokale forhandlinger på særskilt grunn-

lag kan skje ved at Akademikerforbun-

dets tillitsvalgte ser at det er grunnlag 

for dette. Samtidig kan også det enkelte 

medlem vurdere om bestemmelsene i 

tariffavtalen gir rom for å kreve lokale 

forhandlinger. Manglende kunnskap 

om tariffavtalens forhandlingsbestem-

melser gjør at mange ikke sender inn 

lønnskrav. Det er viktig at det enkelte 

medlem henvender seg til den lokale 

tillitsvalgte, dersom man mener det 

kan være grunnlag for å kreve særskilte 

lokale forhandlinger. 

Forhandlinger i forbindelse med 
ansettelse
En forhandlingssituasjon som man kan 

benytte er ved nyansettelse. Forhand-

lingene om lønn begynner ofte etter 

at søkeren har vært til intervju, og får 

et skriftlig tilbud. I tilbudet om jobb 

fremgår normalt lønn og hvilken stilling 

man er tilbudt. Enkelte arbeidsgivere 

velger å invitere til avklaring av lønn 

ved gjennomføring av intervju. Arbeids-

givers tilbud vil noen ganger innebære 

den laveste mulige avlønningen de tror 

du som søker vil akseptere, eventuelt det 

laveste lønnsnivå man kan gi i henhold 

til tariffavtalens bestemmelser. Når 

arbeidsgiver har gitt et lønnstilbud, 

er det en mulighet for at søkeren kan 

forhandle egen lønn. Dersom man vil 

påvirke lønnen, besvares arbeidsgivers 

jobbtilbud med å stille et lønnskrav. Før 

søkeren har fått tilbud om jobb, er det 

mulig å kontakte Akademikerforbun-

dets tillitsvalgte på arbeidsplassen og be 

om råd med hensyn til lønnsnivå.

(red.)

Forhandling / tariff

Sentrale og lokale  
lønnsforhandlinger

«Det finnes flere muligheter for lønnsutvikling 
– sjekk hvilke muligheter du har», sier juridisk 
rådgiver Eystein Madland Hagesæther.
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Besøk oss 
også på

HVA SKJER! 
Karrieredagen på UiA
Besøk oss på stand 14. oktober ved 
campus Kristiansand 

Karrieredagen på HBV
Besøk oss på stand 16. september 
ved campus Vestfold

Toppkaraktersystemet på 
UiN
Bli med oss på kurs med Toppkarak-
tersystemet ved campus Helgeland

Disse ukene er spesielle for mange, 
hvor en ny hverdag som student 
starter. 

Kanskje du bestemte deg for hva 
du ville studere da du var 15 år 
gammel, og har holdt fast ved 
samme idé siden.

Kanskje du ikke kom inn på det stu-
diet du hadde som førsteprioritet, 
men velger å studere noe likevel. 

Eller kanskje du er usikker på om 
du har valgt det rette studiet, 
fordi du ikke har et klart mål frem-
for deg.

Selv er jeg nok i sistnevnte kate-
gori. 

Jeg har tenkt masse frem og tilbake, og vært innom flere yrker og 
følt meg ganske bestemt på at «det er det jeg skal bli». Men så har 
det ikke blitt sånn likevel. Når tiden går og erfaringene blir flere, 
er kanskje ikke psykolog det mest appellerende yrket lengre, eller 
rådgiver eller lektor. I den situasjonen tror jeg det er viktig, men 
absolutt utfordrende, å passe seg for «fort deg, ta nå et valg-
stemmen» i seg selv. Du er ikke et produkt som skal ferdigstilles 
raskest mulig. Selv om du ikke helt vet hvor studiet fører frem, er 
det viktig å anerkjenne at du er underveis, og at du ikke nødvendig-
vis trenger å ha en kartlagt plan for hva du skal «bli». Veien blir til 
mens man går, uansett om man tar en bomtur eller to på ferden.

Felles for alle uansett hvilken situasjon man er i, er at du nå som 
student skal tilegne deg ny kunnskap. Du skal finne et nytt språk 
som du gradvis føler deg mer hjemme i. Du skal uttrykke deg 
akademisk, men kanskje viktigst av alt; finne din beste strategi for 
å lære! 

Undersøk hvor gleden og inspirasjonen treffer akkurat deg. Hvor-
dan lærer du best? Hva er ditt mottakerapparat?  Er det ren lesing 
for deg selv mens du tar notateter, får du best oversikt ved fore-
lesninger, eller liker du å samarbeide og diskutere i kollokviegrup-
per? Hvis du ikke vet det fra før – bruk studietiden til å utforske 
det. Det er gøy!

Lykke til, og god studiestart! 

Ada Aagre Pettersvold, student og medlem i Akademikerforbundet

https://www.facebook.com/pages/Akademikerforbundet/136138373065986
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Lederens håndtering av varsling

Ledelse/nettverk

«Varsling» har fått stor oppmerksomhet i media de siste årene, og varsling har ført til flere kjente skan-
daler i offentlig forvaltning og i næringslivet. Vi har alle Monika-saken friskt i minne. Akademikerfor-
bundets rådgivere har i de siste årene fått et økende antall varslingssaker på bordet fra våre medlem-
mer. Med varsling menes arbeidstaker som informerer om kritikkverdig forhold på arbeidsplassen.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for 
åpenhet og god intern kommunikasjon i 
virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt 
bidra til at ytringsfrihet og varsling 
blir en naturlig del av virksomhetens 
arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsgiver skal 
legge til rette for varsling i virksomhe-
ten.

Vær føre var
Som leder bør du sørge for at virksom-
heten har gode rutiner for å håndtere en 
eventuell varsling, og at disse er gjort 
kjent for alle ansatte.

Søk råd hos andre
Dersom din virksomhet ikke har rutiner 
for varsling, anbefaler vi at du tar dette 
opp med din leder. Du kan også søke råd 
hos andre ledere eller kontakte Akade-
mikerforbundets rådgivere. Arbeids-
tilsynet kan også kontaktes for råd og 
veiledning.

Når det er deg det varsles på
Ta umiddelbart kontakt med en rådgiver 
i sekretariatet som kan fortelle deg 
hvordan du skal håndtere saken videre. 
Vurdér også dialog med lokal tillitsvalgt.

Når skal man varsle?
Interne prosedyrer bør være forsøkt 
uten tilfredsstillende resultat før man 
velger å varsle. Uttalelsene varsleren 
presenterer må være holdbare i forhold 
til de faktiske forhold. Intern varsling til 
overordnede skal normalt skje før even-
tuell offentliggjøring. Hensikten er å 
endre på alvorlige kritikkverdige forhold.

Vern av varsler
I Norge gjorde forskningsstiftelsen 
Fafo en undersøkelse i 2005 som viser 
at de fleste varslersaker løses internt 
i virksomhetene. Men de varslerne, 

omkring 20 prosent, som utsettes for 
represalier og sanksjoner fra arbeidsgi-
veren, opplever at det å varsle får store 
sosiale og yrkesmessige konsekvenser 
for varsleren selv. Blant de forhold som 
varslere rapporterer om, er sosial isola-
sjon og eksklusjon, bortfall av arbeids-
oppgaver, karrieremessig degradering 
og tjenestepåtale. Saker som pågår over 
lang tid, kan ha negative konsekvenser 
for varslerens private og sosiale liv og 
vedkommendes helsesituasjon.

Undersøkelse viser et tydelig sam-
menfall mellom hvor og hvordan saker 
varsles, og eventuelle negative sanksjo-
ner som varsleren møtes med. Varsling 
til mediene, Arbeidstilsynet, Arbeids-
miljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte 
er blant de metodene som i størst grad 
resulterer i sanksjoner mot varslerne. 
De varslerne som varsler til kollegaer 
og ledere, møtes atskillig sjeldnere med 
negative sanksjoner.

Annen forskning i Norge og utlandet 
tyder imidlertid på at andelen varslere 

som møtes med negative sanksjoner fra 
arbeidsgiver, kan være større enn det 
Fafos undersøkelse tyder på.

Dersom du er leder for en ansatt som 
varsler, bør du passe på at vedkommende 
ikke blir utsatt for urimelig behandling 
fra de øvrige ansatte. 

(red.)

Les mer her:

Arbeidsmiljølovens § 2-4, § 2-5 og § 3-6
Veiledning om varsling fra KS:  
Lenke
Arbeidstilsynets «Varsling om kritikk-
verdige forhold på arbeidsplassen»:  
Lenke
Varslere - om arbeidstakere som sier 
ifra! Av Marit Skivenes og Sissel Tryg-
stad (2007)
På BA-HR bakke av Kari Breirem (2007)
Å bekjempe et samfunnsonde. Om kor-
rupsjon, varsling, granskning og organi-
sasjonskultur av Birthe Eriksen (2014)

Fakta
Varsling er å si fra om kritikkverdige 
forhold som:
• Brudd på regelverk
• Brudd på etiske normer
• Alvorlige forhold som kan skade virk-

somheten eller samfunnet

Eksempler på kritikkverdige forhold er:
• Brudd på virksomhetens etiske ret-

ningslinjer
• Brudd på andre interne regler, normer 

eller retningslinjer
• Myndighetsmisbruk i offentlig virk-

somhet

• Uforsvarlig saksbehandling
• Svikt i sikkerhetsrutiner
• Brudd på arbeidsmiljølovens bestem-

melser og krav, for eksempel mob-
bing, trakassering, rusbruk, annen 
problematisk avhengighet, dårlig 
arbeidsmiljø

• Korrupsjon eller andre økonomiske 
misligheter, f.eks. ved å unnta tjenes-
ter fra mva.-loven eller hvitvasking av 
penger

• Forhold som kan representere en fare 
for liv eller helse, f.eks. pasienter som 
utsettes for omsorgssvikt

http://presse.no/wp-content/uploads/2014/11/KSvarslingiFKogK.pdf
http://presse.no/wp-content/uploads/2014/11/KSvarslingiFKogK.pdf
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92254
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23

September Lederkonferansen 2015
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Fulltegnet

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

4
5

November Unios NAV-konferanse «NAV i endring igjen»
Sted: Sola Strand Hotell, Stavanger
Påmeldingsfrist: 14. september

Kurs & aktiviteter

Hold deg oppdatert om vårt kurs-
tilbud 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».

Den som har begge beina 
på jorda, står stille.

Tor Åge Bringsværd
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