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Årsmelding Akademikerforbundet Region Øst 2018 

 

Årsmøtet 2018 

Årsmøtet ble avholdt den 08.03.2018 i kantina i Tollbugt. 35. Årsmelding, regnskap med 

revisjonsberetning, budsjett og handlingsplan ble vedtatt. 

 

Følgende har sittet i styret i perioden: 

 

Funksjon Navn Tariff Valgperiode 

Leder Thanh Nguyen Oslo kommune 2018 - 2020 

Nestleder Oddbjørn Lunde Statlig sektor 2017 - 2019 

Styremedlem Trine Dreyer* Kommunal sektor 2018 – 2020 

« Poul-Herman D. 

Bülow* 

Oslo kommune 2018 - 2020 

« Thomas Bæk Jahreie Kommunal sektor 2018 - 2020 

« Blazska Popova 

Rumenova 

Statlig sektor og 

Spekter 

2018 - 2020 

« Thomas Albertsen* Privat sektor 2018 – 2020 

    

Varamedlem Veronika Johannesen Student 2018 - 2019 

« Nina Ansethmoen* Kommunal sektor 2018 - 2019 

« Knut Simble Privat sektor 2018 - 2019 

 

Valgkomité   

Leder Bjørn Halvorsen 2018 – 2019 

Medlem Solveig Grene Seipëjärvi 2018 – 2019 

Medlem Oddvar Thoresen 2018 - 2019 

 

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Blazska Popova Rumenova valgt som sekretær 

og Thomas Albertsen som økonomiansvarlig. 

 

*Poul-Herman D. Bülow, Thomas Albertsen og Nina Ansethmoen har i løpet av året trukket seg 

fra styret. Trine Dreyer har trukket seg for perioden 2019-2020. Styret har tatt avgjørelsene til 

etterretning. 

 

Knut Simble og Veronika Johannesen har trådt inn fra varaposisjon til faste styremedlemmer fram 

til årsmøtet 2019. Veronika Johannesen ble valgt som ny attestasjonsansvarlig og er gitt opplæring 

fra sekretariatet. Oddbjørn Lunde har i løpet av året overtatt oppgaven som styrets sekretær. 

Styrearbeidet utføres på frivillig grunnlag. Unntak er styreleder i alle regionene som har honorar 

for vervet fastsatt i retningslinjer. Styrearbeidet innebærer mange ulike oppgaver for alle regioner 

som har ulike forutsetninger, ikke minst for Region Øst med sitt store medlemstall. Region Øst 

har ikke frikjøpte ressurser med, unntak av Oslo lokallag med 100 % frikjøp i 2018 til egen 
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virksomhet, bistår i lokale forhandlinger i Region Øst og til assistanse for sekretariatet. 

Hovedstyret har høsten 2018 besluttet at 100% av dette frikjøpet skal dedikeres egen virksomhet 

(Oslo kommune) ut året 2018, se vedtak 106/18. 

 

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak sak 9 om seniorlag, se eget avsnitt. 

 

Regionen har ett studentlag på OsloMet, som opplever utfordringer med å få studenter til å påta 

seg tillitsverv. 

 

Styret i 2018 arbeidet med følgende områder 

 

Det har i årsmøteperioden vært avholdt årsmøte, ni styremøter, ett styreseminar og to 

dagsseminar, Politisk Råd og ett arbeidsseminar med forhandlerkorpset om lokale 

lønnsforhandlinger. Leder og nestleder har deltatt på regionledersamling i Dublin primo 

november. I styreperioden har 57 saker vært behandlet. Styrets arbeid har blitt svært krevende 

grunnet tidvis mye forfall og fordi mange styremedlemmer har trukket seg fra sine verv.  

 

Styret har i perioden gjennomført en opprydding i dokumentarkivet (sharepoint) og endret 

strukturen på nettsiden til Region Øst. Styret har også utarbeidet en ny handlingsplan for 2018 

som vil fungere som en god mal for fremtidige års handlingsplaner. 

 

Styret har også utarbeidet en bedre arbeidsmetodikk til styrearbeid og –møter. Flere 

styremedlemmer fremhever behovet for å styrke det politiske arbeidet i regionen og at 

styrearbeidet bør reduseres i omfang og være mer spisset og relevant i forhold til styrearbeid i en 

fagforening. 

 

Sekretariatet 

Styret har i flere kontekster drøftet forholdet mellom sekretariat og regioner. Styret ser at det er 

behov for en større avklaring av forståelsen av roller og arenaer i Akademikerforbundets politiske 

arbeid vs. administrative oppgaver. Dette er spilt inn både under Politisk Råd og i 

regionledersamlingen i Dublin. 

 

Styret har også fremmet forslag (Regionledersamlingen i Dublin) om en sentral forhandlingssjef, 

slik at forhandlingskorpsene i mindre grad må bruke tid til å «vaske» medlemslister og skaffe seg 

oversikt over forhandlingssteder m.m. 

 

Styret har sendt inn søknad til hovedstyret, ønske om frikjøp av nestleder i Region Øst i 2019, 50 

% stilling. Søknaden om frikjøp 2019 er ikke ferdig behandlet før dette dokumentet er sendt ut. 

 

Seniorlag 

Når det gjelder arbeidet med seniorlag, har arbeidsgruppen v/Knut Simble fremlagt rapport for 

styret fra arbeidsgruppens aktiviteter i 2018 og utkast til brev til regionlederne. Styret er godt 

fornøyd med arbeidet til arbeidsgruppen og seniorlagets aktivitetsnivå. Styret fattet deretter 

følgende vedtak: 
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1. Regionstyret fremmer sak for landsmøtet 2019 om å vedtektsfeste seniorlag som regional 

organisatorisk enhet. 

2. Seniorlaget Akademikerforbundet Øst videreføres inntil saken har vært behandlet på 

politisk råd og landsmøtet. 

3. Arbeidsgruppen bes videreføre sitt arbeid i 2019.  

 

Politisk råd 

Politisk råd ble holdt på Hell 14. – 15.6.2018. 

Region øst var representert ved seks personer fra styret og HTV Oslo kommune 

 

Styrets evaluering: 

Styret etterlyser større innflytelse på programutformingen i forkant av Politisk Råd og behov for 

mer tid til politisk arbeid/politiske saker. Styret imøteser også Hovedstyrets forslag 

(organisasjonssaken) til videre arbeid fram mot Politisk Råd og Landsmøte 2019. 

 

Hovedstyret 

Styret har fremmet følgende kandidater til Hovedstyret fra Region Øst: 

- Nestleder: Misanur Rahaman, Stat 

- Styremedlem: Thomas Bæk Jahreie, KS 

- 4. varamedlem: Berit Reppesgård, KS 

 

Rådgivende utvalg 

Regionen har vært representert i Akademikerforbundets rådgivende utvalg for tariff:   

KS:   Eli Wilhelmsen 

Stat:   Inga Bolstad, Ellen Galaasen 

Spekter:   Ingen 

Oslo kommune:  Poul-Herman D. Bülow, Åsmund Floten, Biljana Lauvstad, Trygve 

Mathisen, Anita Sylte, Monika Jensen 

Virke/NHO:   Bernt Erik Jørgensen, Martin Ølander 

NAV:    Solveig Grene Seipæjærvi 

 

Lokallag 

Det har vært en god utvikling og vekst i flere lokallag i 2018. Styret har mottatt informasjon 

om aktivetet i lokallag i alle tariffområder. Styret satte seg som mål i handlingsplan for 2018 å 

gjennomføre minimum 8 medlemsmøter i lokallag uten tillitsvalgt. Dette målet er ikke nådd. 

Styret har deltatt i lokallagsmøte i Arbeids- og sosialdepartementet og årsmøte i Bærum 

kommune lokallag. Det er opprettet nytt lokallag i Difi. Vi har forsøkt å etablere lokallag på 

Ahus. For øvrig har styret hatt mest kontakt med lokallag gjennom arbeidet med lokale 

lønnsforhandlinger. Det er fortsatt en utfordring at vi har mange virksomheter uten lokallag og 

tillitsvalgt/kontaktperson. Dette gjelder særlig virksomheter med få medlemmer. 

Sekretariatets og regionens arbeid med å bedre dette videreføres. Ås kommune har fått på 

plass en HTV. 

 

mailto:solveig.g.seipejervi@nav.no
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Styret har stått på sidelinjen i en vanskelig varslingssak reist av Oslo kommune lokallag rettet 

mot sekretariatet. Saken har vært håndtert av Hovedstyret, men har åpenbart gjort 

regionstyrets arbeid og dialogen med lokallaget krevende. Styret har mottatt Hovedstyrets 

redegjørelse for behandlingen av varslingssaken og utfallet av den. Styret har tatt hovedstyrets 

vedtak til orientering og støttet forbedringsforslagene i varslingsrapporten. Varslingssaken er 

avsluttet og nytt styre i Oslo kommune lokallag er under etablering, idet flere av 

styremedlemmene har meldt seg ut av forbundet. 

 

Styret har besluttet at regionleder alene kan godkjenne søknader om tilskudd fra lokallag med 

inntil kr. 5000,- til gjennomføring av relevante aktiviteter i lokallagene. Styret har for øvrig 

behandlet og innvilget helt eller delvis innkomne søknader fra lokallagene for gjennomføring 

av nødvendige aktiviteter i 2019. 

 

Økonomi 

 

Regionens egenkapital 1.1.18: kr   98 674,02,- 

Regiontilskuddet 2018: kr 104 950,00,- 

Totale utgifter hele 2018:  kr   81 777,70,- 

Til gode pr 31.12.18: kr   23 772,30,- 

OU-midler tilført:  kr   27 102,72,- 

Se vedlagt regnskap hele 2018 

 

Tallgrunnlag og medlemsutvikling  

                          

Tekst  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Kvinner 988 1009 1017 1101 1198 1195 1244 

Kvinner % 66,5 66,4 66,2 66,4 66,6 66,4 66,4 

Menn               

Vekst fra 202 35 15 124 140 0 75 

Året før og etter 15,7 35 15 8,1 8,4 0 4,2 

Samlet pr. 1.1 1485 1520 1535 1659 1799 1799 1874 

Tillitsvalgte         79 87 82 

Kontaktpersoner          34 27 28 

Arbeidsplasser**         466 459 482 

 

*Medlemstall for 2019 er ikke revisorgodskjent 

** Lokale arbeidssteder (drifstenheter) under virksomhetsnivå 
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Forhandlinger 

Styret har også i 2018 arbeidet med utvikling av forhandlerkorpsordningen. Modellen har 

vært basert på inndeling i tariffområder og geografiske områder innen regionen. Nytt av året 

var etableringen av forhandlingskoordinatorer inndelt etter tariffområder for hele regionen:  

 

Sentral koordinator: Thanh Nguyen 

Stat: Oddbjørn Lunde 

KS: Thomas Bæk Jahreie 

Spekter: Blazska Popova Rumenova 

Oslo kommune: Poul-Herman D. Bülow 

Privat: Knut Simble 

 

Årets erfaring viser at styreleder og –medlemmer belastes med et betydelig merarbeid når de 

både skal ha verv i styret og innha rollen som forhandlingskoordinator. Erfaringen viser også 

at det er særdeles krevende å få medlemmer til å stille opp i forhandlerkorpset. Det har også 

gått mye tid til informasjon til medlemmene i forkant av lokale lønnsforhandlinger. 

 

Det har vært forhandlet med gode resultater i alle tariffområder. Styret har, tross årets 

utfordringer, lykkes å gjennomføre lokale forhandlinger i regionen med betydelig innsats fra 

sekretariatet og dyktige eksterne enkeltpersoner. Styret har ved flere anledninger avstemt 

status for forhandlingene i de ulike tariffområdene. Resultatet fra lokale forhandlinger i 

Region Øst har også blitt presentert i regionleder samling.  

 

Medlemspleie/rekruttering 

I forbindelse med forhandlinger holdes det møter mellom forhandlerkorps, forhandlere og 

medlemmer og lokallag etter behov og kapasitet. Det er også mye kontakt per telefon og 

epost. Slik oppnår man å knytte kontakter og evt. rekruttere tillitsvalgte og kontaktpersoner. 

Forhandlingsarbeid representerer en god arena for medlemskontakt og oppsøkende 

virksomhet.  

 

Medlemsmøte 

Styret har forsøkt å arrangere medlemsmøte i 2018 og har lagt ned en god del innsats i å finne 

egnet foredragsholder. Dette har vist seg vanskelig. På grunn av styrets kapasitetsutfordringer, 

har styret besluttet å utsette medlemsmøtet til etter årsmøtet 2019. Dette blir en oppgave for 

det nye styret som velges på årsmøtet. 

 

Takk for hjelp og samarbeid 

Regionstyret takker medlemmene for godt samarbeid i 2018. Det sittende styret ser behov for 

en nødvendig modernisering og omstilling av Akademikerforbundet for å tilpasse 

organisasjonen en ny digital hverdag, både for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til 

medlemmene og forenkle tillitsvalgtes hverdag. Det er også et ønske om en bedre avstemming 

i styrets tidsbruk mellom administrative og merkantile oppgaver vs. tid til å fremme 

forbundets politikk. 
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Vi ønsker også å rette en takk til sekretariatet, for godt samarbeid og ikke minst viljen til å 

bistå regionen når kapasiteten og kompetansen ikke strekker til. 


