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Kjære medlem

Nå i juni er vi i ferd med å gjenåpne 
samfunnet og vi ser en gradvis 
normalisering. Smittetallene er lave. 
Våre borgere har vist stor lojalitet 
til regjeringens forordninger og 
nedstengingen har gitt de ønskede 
resultater. Sykehusene planlegger nå å 
gjenoppta normal aktivitet. Selv fotballens 
øverste divisjon har fått klarsignal til 
å spille kamper fra 15. juni, men uten 
publikum. 

Vårt eget forbund etablerte 12. mars 
ordning med hjemmekontor for alle 
ansatte og vil fortsette med denne 
ordningen frem til sommerferien. 

For Akademikerforbundet har det 
vært viktig å ta vare på tillitsvalgte og 
medlemmer gjennom koronakrisen. 
Ettersom svært mange medlemmer i løpet 
av kort tid ble henvist til hjemmekontor, 
ble de naturlige møteplassene for 
forbundet borte. Samtidig ble alle 
nasjonale og regionale kurs og konferanser 
utsatt. Mange av våre tillitsvalgte på 
arbeidsplassene har siden nedstengingen 
deltatt i medbestemmelsesmøter 
med arbeidsgiver for å ta vare på 
medlemmene. Partssamarbeidet har vært 
viktig nå. Våre medlemmer har hatt en 
utfordrende hverdag og mange har fortsatt 
hektiske dager som en konsekvens av 
nedstengingen.

Digital omstilling
Det var nødvendig å etablere nye 
plattformer for kommunikasjon med 
medlemmer og tillitsvalgte. Nasjonale 
videomøteplasser for alle tillitsvalgte 
ble etablert og forbundets ulike 

organisatoriske ledd har opprettholdt 
aktiviteten på digitale plattformer. Mange 
tillitsvalgte har også arrangert videomøter 
med medlemmene og forbundet utvider 
nå omfanget av møteplasser som skal 
omfatte de fleste medlemmer. Vi vil 
fortsette å «ta pulsen» på medlemmenes 
hverdag for å gi tilpassede medlemstilbud. 

Veien videre
Ettersom samfunnet gradvis åpnes 
opp, vil mange normale aktiviteter bli 
gjenopptatt til høsten. Trolig vil også 
Akademikerforbundets konferanser og 
kurs kunne arrangeres som normalt sent 
i høst. Vi vil imidlertid videreføre bruk 
av videomøter og -kurs så lenge dette er 
påkrevet for å kunne opprettholde vårt 
tilbud til medlemmene på en best mulig 
måte. 

Lønnsoppgjørene
Vi har fått økonomiske analyser fra SSB, 
og i slutten av mai fra regjeringen ved 
framlegg av revidert nasjonalbudsjett for 
2020. Regjeringens anslag for lønnsvekst 
er satt til 1,5 %, noe som kan bety at vi 
trolig opprettholder kjøpekraften i 2020 
dersom prisstigningen blir så lav som 
forventet. Akademikerforbundet vil 
møte forhandlingene basert på de nye 
økonomiske realitetene.  

Regjeringen vil bruke 419,6 
oljemilliarder i år
At skiftende regjeringer har vært lojal 
mot handlingsregelen med beskjeden 
bruk av oljefondet over mange år, er en av 

grunnene til at vi har en solid økonomisk 
buffer å tære på i økonomisk trange tider. 
Vi vil i år benytte 4,2 % av fondets verdi 
for å redde arbeidsplasser. For å unngå 
omfattende nedleggelse av arbeidsplasser 
i Norge, må næringslivet sammen med 
regjering og fagorganisasjoner gjøre 
løpende analyser av den økonomiske 
utviklingen framover for å møte de 
konsekvenser internasjonal økonomi gir 
vårt næringsliv. For vår reiselivsnæring 
er andre lands reiserestriksjoner svært 
alvorlige. En positiv faktor er alle borgere 
som i år vil avvikle ferien i eget land. 

Bekjempe arbeidsledighet
Den viktigste oppgaven for partene 
i arbeidslivet blir å bekjempe 
arbeidsledigheten som nå er på 
sitt høyeste nivå siden 1930-tallet. 
Akademikerforbundet vil som en del av 
Unio prioritere dette arbeidet høyt og vi 
inviterer alle medlemmer til å bidra med 
løsninger som kan styrke sysselsettingen. 
Mange tiltak kan ha lokal forankring og 
statlig medfinansiering. 

For at vi skal komme styrket ut av krisen, 
bør omstillingstakten i næringslivet 
økes. Det er ikke sannsynlig at all 
næringsaktivitet vil fortsette i det 
samme sporet de kommende år. 
Særlig utfordrende blir omstillingen 
i leverandørindustrien knyttet til 
oljenæringen. Det er sannsynlig at 
koronakrisen vil gi et temposkifte med 
hensyn til grønn omstilling.

Jeg vil få ønske alle en fin norsk «grønn» 
sommer!
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Akademikerforbundet møtte 
Statsråd Ropstad 11. mai

Innledningsvis roste Akademikerforbundet regjeringen som har slått ring om partssamarbeidet gjennom 
koronakrisen, noe som er svært viktig når man inviterer til nasjonal dugnad for å løse alle utfordringene. 

Det er positivt at statsråden også ser nytteverdien av dialog med partene i arbeidslivet med fokus på barn og unge. At 
Statsråden har fokus på våre mest sårbare er viktig nå og i tiden framover. 

De som deltok i dette digitale møtet 
som statsråden hadde invitert til var 
forbundsleder Alfred Sørbø, leder 
av BiA (Barnevernspedagogene i 
Akademikerforbundet) Anne Grønsund 
og Nina Hotvedt Sinding-Larsen som 
er medlem av BiAs ekspertutvalg, og 
til daglig seniorrådgiver i Sosial- og 
barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oslo og Viken.

Delegasjonen fra Akademikerforbundet 
pekte på to forhold som de mener må 
vurderes og som de mener er viktige i det 
videre arbeidet, tendenser og definisjonen 
av «samfunnskritisk tjeneste».

Tendenser som kan få betydning 
for utformingen av tilbudet på 
barnevernsfeltet fremover
Det ventes en økning i 
bekymringsmeldinger nå som skolene 
åpner igjen. Det har vært mye fokus på 
barn som lever med vold og overgrep i 
hjemmet. Disse barna kan som kjent antas 
å ha hatt det fryktelig tøft nå, og kanskje 
vil dette komme mer til overflaten. 
En økning i meldinger kan spille inn 
på dimensjoneringen av akuttplasser 
i beredskapshjem og institusjoner og 
påvirker hele barnevernets tiltakskjede/
ressurssituasjon.

Selv om samfunnet gradvis åpnes, er 
det fremdeles færre voksne ute enn før 
korona. De er i stor grad hjemme på 
kveldstid nå, når det meste er nedstengt/
avlyst. Når «gata er ledig», er det lettere 
for unge å overta den. Vi trenger derfor 
utekontakter og oppsøkende tjenester mer 
enn noen gang. 

Medlemmer forteller om familier som 

ikke vil møte barneverntjenesten pga. 
smittefare eller påberopt karantene/
isolasjon, noe som vanskeliggjør både 
undersøkelser og gjennomføring av 
frivillige hjelpetiltak. Barnevernsansatte 
har ikke kompetanse til å vurdere 
familienes helsetilstand. Det skal foreligge 
alvorlig bekymring før det er hjemmel 
for å pålegge hjelpetiltak, så det hersker 
usikkerhet om hvordan tjenestene 
skal forholde seg i disse situasjonene. 
Barnevernet trenger klare retningslinjer 
for hvordan man forholder seg til dette.

Landets økonomi kan også få 
konsekvenser for barns oppvekstmiljø. Vi 
er bekymret for foreldre som har mistet 
inntektsgrunnlaget sitt – med de følger 
dette får for foreldres psykiske helse og 
evne til å følge opp som foreldre.

Enslige mindreårige asylsøkere har hatt 
en særlig utfordrende periode med 
hjemmeskole og hjemmetilværelse når de 
sliter med språk og det å få norske venner.  

Det finnes lyspunkt
Det positive er at det meldes om tettere 
samarbeid på kommunalsjefnivå i 
kommunene, der fokuset på barn i 
vanskelige livssituasjoner er det sentrale 
temaet. Vi håper selvsagt at disse gode 
samarbeidslinjene vil opprettholdes på 
sikt, og at barn i vanskelige livssituasjoner 
også fremover vil ha det politiske fokuset 
vi trenger. 

 Samfunnskritisk tjeneste - uten 
instrukser
Barnevernet er midlertidig 
og tidsbegrenset definert som 
samfunnskritisk tjeneste. I ettertid har 
flere sentrale aktører kritisert barnevernet 

for å følge statsministerens anmodning 
om å ta i bruk hjemmekontor og legge 
ned virksomhet. Barnevernet fikk status 
samfunnskritisk personell to dager 
etter ordren fra statsministeren, og det 
fulgte ingen klar instruks eller veileder 
med marsjordren. Vi antar at statusen 
kom som følge av nedstenging av flere 
tjenester som er sentrale for barn og unge. 
- Barnevernsansatte ansees vanligvis ikke 
for å være skyggeredde og er vant med 
å gå inn i risikofylte oppdrag, sa Anne 
Grønsund. Kritikken som er kommet 
fra direktoratets direktør fremstår som 
svært urettferdig. I dette tilfellet stod 
barnevernstjenesten overfor noe helt nytt 
uten veiledning. I ettertid er veiledere 
kommet, men for å sette det i perspektiv, 
kom veiledere til frisører før veiledere til 
barnevernet, sa Grønsund.

Akademikerforbundets delegasjon 
ba statsråden vurdere å be 
beredskapsdepartementet om å 
gi barnevernet varig status som 
samfunnskritisk tjeneste.

40 % av barnevernansatte har jobbet tre 
år eller mindre i tjenesten og dette viser 
hvor sårbar man er og hvordan vi må 
rigge opplæring, øvelse og beredskap for å 
ivareta kunnskap og kompetanse i kriser. 

Statsråd Ropstad ga tilbakemelding om 
at dette var nyttig informasjon for det 
videre arbeidet. Forbundsleder inviterte 
til fortsatt dialog om temaene som ble tatt 
opp og BiA vil følge dette tett.
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Nyvalgt tillitsvalgt i Nordre Follo 
kommune: Vil jobbe hardt for å 
opprettholde medlemstilliten

Hun føler at hun er en «fersking» i 
Akademikerforbundet og BiA med 
sine et og et halvt år som medlem. 
Nylig er hun også blitt plasstillitsvalg 
i Nordre Follo, som består av 
tidligere Oppegård og Ski kommune 
og som grenser til Oslo. Yvonne 
opplever at det er en utfordring med 
sammenslåingen når det gjelder å bli 
kjent med medlemmene i tidligere 
Ski kommune, i og med at hun bor 
og jobber i Oppegård, men ser frem 
til å ta fatt. Akademikerforbundet 
fant Yvonne helt tilfeldig da hun 
en dag begynte å lese om BiA 
i en Facebook-gruppe, og hun 
meldte seg raskt inn. - Jeg opplevde 
en helt annen profesjonalitet i 
Akademikerforbundet enn jeg 
var vant til fra før, og det var en 
inspirerende opplevelse, forteller 
Yvonne.

Tekst: Torill Marie Høyer

Til daglig jobber hun som 
barnevernkonsulent i Oppegård 
kommune, i 1. linjetjenesten, som 
består av akuttavdeling, mottak og 
undersøkelser. - En utfordrende og 
interessant jobb som krever mye når 
det gjelder faglig tyngde og personlig 
egnethet av hver enkelt, forteller Yvonne, 
som naturlig nok er svært engasjert i dette 
temaet.

Kvalitet i utdanningen er viktig
- Når det gjelder 
barnevernspedagogutdanningen, mener 
jeg det er veldig viktig at det blir de rette 
personene som kommer inn på studiet og 
gjennomfører denne utdanningen. Det 
burde kanskje vært en form for utsiling et 
sted, enten ved opptaket eller underveis. 
For når man skal arbeide med akkurat 
utsatte barn og unge kan man ikke være 
bare middels interessert, mener Yvonne. 
Hun er også opptatt av at kvaliteten 
høynes i profesjonen, at den stadig 
forbedres og justeres.

Selv fullførte hun utdanning som 
barnevernspedagog i 2016 ved Høgskolen 
i Oslo. Hun studerte på deltid i et fireårig 
løp i samarbeid med arbeidsplassen, og 
er veldig fornøyd med at hun tok dette 
valget.

Fra Afrika til jus på Oslo Met
- Kan du fortelle litt om din tidligere 
arbeids- og utdanningsbakgrunn?

- Jeg jobbet i Oppegård kommune 
fra 2006 til 2012 som SLT-
koordinator, og startet så på 
barnevernspedagogutdanningen i Oslo 
parallelt med denne jobben, forteller 
Yvonne. SLT står for samordning av 
lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak, og disse tiltakene er rettet mot 
barn og unge. SLT benyttes av om lag 200 
norske kommuner. Kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging har ansvaret for 
å følge opp SLT-kommunene.

- SLT koordinatorene skal koordinere 
kunnskap og ressurser mellom politi 
og relevante kommunale enheter, 
sier Yvonne. Fra tidligere har hun 

lærerutdanning fra Vestfold, og jobbet et 
par år som lærer etter endt utdanning.

- Når det gjelder annen høyere utdanning, 
har jeg også mellomfag i U-landsstudier, 
og jobbet tidligere to år med Øst-
Afrika, via Frelsesarmeen. Jeg jobbet 
med prosjekter i Tanzania, Uganda og 
Kenya som dreide seg om å integrere 
funksjonshemmede barn i skolen. Jeg 

PROFILEN

FAKTA

Navn:
Yvonne Hording

Alder:
46 år

Medlem i:
Akademikerforbundet

Verv: Tillitsvalgt i Nordre 
Follo kommune

Interesser: Lese, eteriske 
oljer, TV-serier
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bodde i Norge, men reiste og oppholdt 
meg i denne perioden noe i disse tre 
landene.
Fremdeles er Yvonne student på si, og 
tar nå i disse dager «barnevernfaglig jus» 
for styrke sin kompetanse innen juridisk 
forståelse.  – Jeg har vært veldig interessert 
i å jobbe for barn og unge hele yrkeslivet, 
og jeg tror det sannsynligvis henger 
sammen med at jeg har ønsket å bidra til å 
gjøre en forskjell, forteller hun.

Spennende verv – får 
påvirkningskraft
- Har du tidligere erfaring med å påta 
deg verv, eller er det første gang nå som 
plasstillitsvalgt i Akademikerforbundet?

- Jada, jeg liker å ha verv, og har en 
del erfaringer. Akkurat nå har jeg et 
spennende verv i noe som heter Regionale 
komitéer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK), der jeg er 
lekmedlem.

Regionale komitéer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk skal vurdere 
om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig 
å gjennomføre. Ved all medisinsk og 
helsefaglig forskning som involverer 
mennesker, menneskelig biologisk 
materiale, eller helseopplysninger skal 
det søkes om forhåndsgodkjenning 
fra REK. Komitéene er satt sammen 
av personer med ulik fagbakgrunn 
(medisin, psykologi, jus, sykepleie og 
etikk) lekrepresentanter, representanter 
fra pasientforeninger og representanter 
fra helsemyndighetene. Komitéene 
oppnevnes av Kunnskapsdepartementet 
for fire år om gangen.

- Når man påtar seg tillitsverv, får man 

kunnskap og innsikt, og man gis en sterk 
stemme og har mulighet til å påvirke 
beslutninger. Man er deltaker i stedet for å 
være passiv tilskuer, sier Yvonne.

Lokale forhandlinger til høsten
- Hva vil du fokusere på som 
plasstillitsvalgt?
- Jeg må først og fremst bli kjent med 
alle medlemmene, også medlemmene 
i nabokommunen Ski som vi er slått 
sammen med. Akkurat nå er korona et 
hinder, men seinere blir det en viktig 
sak for meg. På ett år har medlemstallet 
økt kraftig, og jeg tenker jeg vil fokusere 
hardt på å opprettholde tilliten jeg har 
fått fra medlemmene. Jeg tror forøvrig vi 
har potensiale til å få flere medlemmer 
i BiA. I tillegg vil jeg legge vekt på 
lønnsforhandlingene som kommer til 
høsten. Dette synes jeg blir veldig 
spennende da jeg ikke har vært med på 
det før, forteller Yvonne.

Hun påpeker at hun hittil har hatt et 
veldig godt samarbeid med medlemmene 
og opplever stor tillit, noe som motiverer 
sterkt i forhold til å gjøre en god jobb. Når 
det gjelder lønnsspørsmål i kommunal 
sektor innen sin profesjon, er hun likevel 
spent på hvordan dette gjennomføres og 
løses når det kommer til stykke.

- Spørsmålene rundt sentrale og lokale 
oppgjør opptar meg når det gjelder 
mitt eget fagfelt. Jeg tenker det er en 
trygghet med gode, sentrale tariffoppgjør 
som gir rettferdighet og lik lønn etter 
ansiennitetsprinsippene. Jeg ser på det 
nærmest som en nødvendighet når det 
gjelder min profesjon som er såpass 
belastende, og krevende. Likevel tenker 
jeg lokale forhandlinger kan bidra til 

å justere opp ekstra lønn for de som 
fremmer krav, men jeg er bekymret for 
om utfallet blir rettferdig og om de som 
fortjener et lønnsopprykk nødvendigvis er 
de som får det under lokale forhandlinger. 
Så kanskje både sentrale og lokale 
forhandlinger er bra, sier Yvonne.

Grunnverdiene på plass
- Har du benyttet deg at noen av 
Akademikerforbundets kurs for tillitsvalgte?

- Ja, jeg har deltatt på grunnopplæring for 
tillitsvalgte, og jeg vil understreke at jeg er 
veldig fornøyd med disse kursene. Det var 
profesjonelt og respektfullt gjennomført, 
og holdt meget god kvalitet, så dette var 
nyttig og en fin opplevelse for meg, sier 
Yvonne.

Hun understreker også at når man som 
ansatt har grunnverdiene om at demokrati 
på arbeidsplassen er viktig, er det naturlig 
å organisere seg.

- Men det er vanskelig å ignorere det 
faktum at det koster penger, og at 
det ikke for alle er like selvfølgelig å 
prioritere denne utgiften. Det er ikke 
like lett å se forskjellen på organisert og 
ikke-organisert før man selv trenger en 
fagforening, sier Yvonne.

Hun vil også fremheve at dersom man 
skulle havne i en konflikt, er det viktig å 
ha en fagforening i ryggen som håndterer 
konfliktområdene profesjonelt.  - Selv har 
jeg ikke opplevd noen arbeidskonflikt, 
men tror det er veldig viktig at 
medlemmene opplever at fagforeningen 
er der for dem hvis det skulle oppstå 
problemer, sier Yvonne.

- Det er ikke like lett å se forskjellen på 
organisert og ikke-organisert før man selv 
trenger en fagforening, sier Yvonne.
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MEDLEMSFORDELER

Hva er kollektiv forsikring?

En kollektiv avtale er vanligvis 
fremforhandlet av en organisasjon 
på vegne av medlemmene og har ofte 
svært gode dekninger til en god pris. 
Akademikerforbundet har tilbud om en 
rekke kollektive medlemsforsikringer. 

Mens en vanlig privat forsikring kan 
tilpasses etter eget behov, er en kollektiv 
forsikring mer som en pakke med noe 
mer fastsatte vilkår og forsikringssummer. 
Akademikerforbundets utvalg av 
forsikringer og dekninger er allikevel så 
omfattende at fleksibiliteten ivaretas.

Pris på kollektive forsikringer
Prisen på en kollektiv forsikring er 
som regel lik for alle medlemmene i 
organisasjonen. Et unntak fra dette er 
prisen på kollektiv innboforsikring. Her 
kan prisen mellom medlemmer variere en 
del. Bor du for eksempel i Oslo, kan prisen 
være høyere enn i resten av landet. Dette 
er rett og slett fordi Oslo er et område 
med høyere risiko.

Akademikerforbundets 
kollektive forsikringer

• Obligatorisk grunnforsikring
• Livsforsikring
• Uføreforsikring
• Kritisk sykdom
• Innboforsikring
• Reiseforsikring

• Behandlingsforsikring
• Barneforsikring
• Familieulykkesforsikring
• Studentforsikring 

Medlemmene i Akademikerforbundet vet 
å verdsette forsikringstilbudet! Forbundets 
forsikringskontor har tilbudt forsikringer 
i 11 år og andelen medlemmer som 
foretrekker forbundets forsikringstilbud er 
høyt. Det er vekst måned etter måned.

Er du en av de som ikke har benyttet deg 
av tilbudet? Da vil vi påstå det er på tide 
å sjekke det ut. - Mange av medlemmene 
sparer mye ved å benytte oss, sier Roar 
Hagen ved Akademikerforbundets 
forsikringskontor.

Ring oss gjerne for en hyggelig samtale 
på telefon 21 02 33 69, eller send 
oss en e-post på post@forsikring.
akademikerforbundet.no.
Du kan også lese mer om 
forsikringstilbudet på www.
akademikerforbundet.no/forsikring

Med en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en gruppe, der alle får samme forsikringsavtale og like 
vilkår.

AKADEMIKERFORBUNDETS FORSIKRINGSKONTOR

Ta kontakt!
Har du spørsmål eller ønsker rådgivning, kan du ta kontakt med forsikringskontoret på 21 02 33 69 eller  
post@forsikring.akademikerforbundet.no. 
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Nye betingelser for Unios 
bankavtale
Unio-medlemmer får Boliglån 50 prosent til 1,39 prosent rente, som er den laveste prisen i markedet i dette 
segmentet. Unge medlemmer får boliglån fra 1,35 prosent til 1,39 prosent. Det vil si at Unio-tilbudet totalt sett er et 
av de beste banktilbudene.

Med de nye boliglånsrentene er 
konkurransekraften i Unio-tilbudet sterkt.

For nye kunder gjelder renten fra 18. 
mai og eksisterende boliglånskunder får 
fremskyndet sin renteendring, gjeldende 
fra 28.mai.

Renten på brukskonto er uendret, men 
renten på sparekonto settes ned med 0,25 
%. Denne rentejusteringen trer først i 
kraft 18. juli. 

Prisene for nye boliglån gjelder fra 15. mai 
og for eksisterende lån fra 28. mai.

Nytt rentebrev med oppdatert rente 
vil bli sendt ut til alle eksisterende 
boliglånskunder 20. mai.

Som medlem i et Unio-forbund har du 
fortsatt en av de laveste rentene i markedet 
og du kan være trygg på at det er lurt å ha 
boliglånet ditt i Nordea Direct.

Dette er nye priser for medlemmer av et Unio-forbund

Boligstart u/ 85 % egenkapital: 1,35 %
Boliglån Ung u/ 85 %: 1,39 %
Boliglån u/ 50 %: 1,39 %
Boliglån u/ 75 %: 1,49 %
Boligkreditt: 1,59 % – 1,69 %

Følg med på akademikerforbundet.no/kurs for webinar om medlemsregisteret. 

Vi har fått nytt medlemsregister!
Du som tillitsvalgt kan nå logge inn via akademiker.winorg.no 
for å få oversikt over dine medlemer.
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BEDRIFTSPROFIL/LOKALLAG

Monica Myhre er ansatt i NAV 
Arbeid og ytelser Sørlandet, og er 
både hovedtillitsvalgt i NAV Arbeid 
og ytelse for Akademikerforbundet 
og Unio. - Vi er inne i en ekstrem 
situasjon og trykket på de ansatte er 
svært høyt, forteller hun.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

Fram til nå har det vært et enormt trykk 
på NAV etter at koronatiltakene ble satt i 
verk og landet ble lukket ned. - Likevel har 
vi i NAV Arbeid og ytelser kontroll. Midt 
i mai så vi en klar tendens i retning av at 
bruttoarbeidsledigheten begynte å synke 
fra 19 til 20. Likevel må vi regne med at vi 
kommer til å ha høyere ledighetstall enn 
det vi har vært vant til i lang tid framover.

Ved utgangen av første uke i mai var 
antallet helt ledige i Agder på 12 318. 
En uke senere var tallet 10 844. Dette 
utgjorde en nedgang på én prosent av den 
totale arbeidsstyrken i Agder. Så dette er 
positivt, mener hun.

- Vi merker jo at samfunnet er i ferd 
med å normalisere seg. Når en del av de 
arbeidsplasser som til nå har vært lukket 

begynner å komme i drift igjen, blir 
det færre som trenger bistand fra NAV. 
Samtidig vet vi at dette vil være krevende 
for oss i lang tid. I øyeblikket er det 
dagpenger til permitterte og helt ledige 
som har vår største oppmerksomhet, samt 
sykepenger og omsorgspenger.

Det har blitt foretatt noen midlertidige 
omorganiseringer i NAV for å sette inn 
mest mulig ressurser på de områder som 
har størst trykk. Det ble raskt hentet inn 
interne ressurser fra flere enheter i NAV 
for å kunne håndtere dagpengesøknader. 
Utover det har det vært eksterne 
midlertidige ansettelser.

Monica Myhre ble ansatt ved 
Fylkestrygdekontoret i Vest-Agder i 1998. 
Fra 2011 jobbet hun innen det som da het 
NAV Forvaltning og som nå har skiftet 
navn til NAV Arbeid og ytelser. I 2016 ble 
hun medlem i Akademikerforbundet, og 
ble allerede fra samme år hovedtillitsvalgt 
i NAV Arbeid og ytelser for 
Akademikerforbundet og Unio.

- Det kommer stadig nyutdannede og 
nyansatte folk inn i etaten, og blant denne 
gruppen har forbundet et stort potensiale. 
Bildet av Akademikerforbundet som en 
moderne organisasjon passer godt inn 
for de framtidige medarbeiderne i NAV. 
Det er noe vi må ta godt vare på, for det 
er framtiden vår, understreker Monica 
Myhre. 

Er det også mer å gjøre for en tillitsvalgt nå 
i denne situasjonen?

- I en krisesituasjon som vi har opplevd 
er informasjon på rett sted til rett tid 
svært viktig, forteller Monica Myhre. 
Som informasjonsformidlere ut i 
organisasjonen har vi tillitsvalgte vært 
viktige. Det ser vi at ledelsen har merket 
seg og benyttet seg av. Mitt inntrykk er at 

tillitsvalgte og medbestemmelsesapparatet 
har fungert godt fra topp til bunn. 
Vi hører lite fra medlemmene våre i 
forbundet, noe jeg tar som et signal på 
at det har fungert. Vi kan ikke si at folk 
trives med å sitte slik de sitter nå, men vi 
har et inntrykk av at det fungerer.

Hvordan står det til med medlemmene 
våre? Hvilke store saker er de opptatt av?

- I starten av koronasituasjonen 
var alle medlemmene opptatt av 
smittefaren og at vi fikk tilfredsstillende 
hjemmekontorløsninger raskt. At alle 
skulle føle seg trygge for smittefaren, var 
en viktig sak.

Saksproduksjonen ved NAV Arbeid 
og ytelser har gått for fullt, det jobbes 
effektivt fra hjemmekontorene, men 
mange savner den personlige kontakten 
med kollegaene sine og det faglige 
samarbeidet på kontorplassene sine.

Videre var det viktig for 
medlemmene at arbeidsdagen på 
hjemmekontor ble regulert på riktig 
måte. Hviletidsbestemmelser og 
overtidsbestemmelser måtte være klare. 
Og vi ser at dette har fungert.

Ellers er medlemmene opptatt av 
lønnsoppgjøret. Her i NAV hadde vi 
et svært forsinket lønnsoppgjør, som 
ble avsluttet rett før samfunnet ble satt 
på vent. For flere momenter i forrige 
lønnsoppgjør ble det henvist til at det 
skulle tas opp i årets oppgjør. Nå som årets 
lønnsoppgjør er satt på vent, har vi derfor 
flere utfordringer, sier Monica Myhre.

Høyt trykk i NAV Arbeid og ytelser

Monica Myhre har sin arbeidsplass i NAV 
Agder/Arbeid og ytelser. Hun er også 
Akademikerforbundets hovedtillitsvalgt 
innenfor NAV/Arbeid og ytelser.
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POLITIKK OG SAMFUNN

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

Konsekvensene av viruset, som begynte å 
spre seg fra en millionby i Kina på slutten 
av fjoråret, har blitt store for både Norge 
og for resten av verden. Hvor godt våre 
myndigheter har håndtert krisen, og ikke 
minst hvilken beredskap som var bygget 
opp for å håndtere denne type alvorlige 
kriser, skal granskes.

Det vi vet i dag er at arbeidslivet vil 
se annerledes ut enn da vi gikk inn i 
året 2020 i mange år. Flyselskap sender 
ut masseoppsigelser. Banker setter 
av milliarder for å dekke kommende 
tap. Det snakkes nå om å droppe årets 
lønnsoppgjør. Til og med har regjeringen 
besluttet å kutte ned vår oljeproduksjon, 
en beslutning som trolig har sittet langt 
inne.

Som Dagsavisens redaktør skriver: «Det 
er interessant å merke seg hvor mange 
sosialister vi har nå. Alle vil at staten skal 
overta det meste. Dessuten merker vi oss 
at selv de «blå-blå» har innsett hva det vil 
si å ha et offentlig sikkerhetsnett.»

Partsamarbeidet satt på prøve
Regjeringen ønsker flere unntak fra 
reglene om arbeidstid og viser til den nye 
kriseloven. Fullmaktslover må tas i bruk, 
mener Arbeids- og sosialdepartementet. 
ASD vil ha partene i arbeidslivet med på 
endringer i bestemmelsene for arbeidstid. 
Vi forstår at partsamarbeidet i denne 
situasjonen er satt på prøve.

Unio erkjente at det er behov for 
handlingsrom til å snu seg raskt etter 

som situasjonen endrer seg, og sa ja til en 
fullmaktslov. Fullmaktsloven ble deretter 
vedtatt i Stortinget under en rekke 
forutsetninger.

Unio mener en slik bruk av 
fullmaktsloven vil kunne forsterke 
slitasjen på dem som bidrar til at vi 
kommer oss gjennom krisa. De mener 
vi ikke må glemme vernet som den 
enkelte arbeidstaker har. Dette er ikke en 
situasjon som går raskt over, men noe vi 
må stå i over lang tid.

Akademikerforbundets leder Alfred 
Sørbø peker på at når vårt land blir utsatt 
for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på 
prøve. Fagbevegelsen har gjennom tidene 
vært en bærer av solidaritet, og vi må også 
i denne krisen bidra med det beste av våre 
verdier.

- Da den såkalte koronaloven ble 
vedtatt på Stortinget, ble det satt som en 
betingelse at regjeringen måtte involvere 

organisasjonene i spørsmål som angår 
arbeidslivet. Dette er et viktig prinsipp å 
holde fast ved, understreker Alfred Sørbø.

At Regjeringen lett kan glemme å bruke 
det partsamarbeidet vi har bygget opp i 
en fullmaktstid, er forståelig. Et eksempel 
på «vide fullmakter» er de prinsippene 
«korona-app’en» fungerer etter: En 
kartlegging av hvor befolkningen til 
enhver tid befinner seg. Dette er noe som 
våre hemmelige tjenester (riktignok i 
begrenset omfang) har ønsket seg i mange 
år, men som de har innsett ikke har vært 
mulig å få til. Nå er det et faktum.

Ferie og feriepenger
- For Akademikerforbundets medlemmer 
er det viktig at ferieloven består, uten at 
regjeringen griper inn, peker Alfred Sørbø 
på. Kanskje spesielt i denne krisetiden, 
siden mange av våre medlemmer har 
ytt en ekstraordinær innsats, med 
lange arbeidsdager og et ekstra høyt 

Etter korona-tiden 

Status for det norske samfunn ved slutten av april var: 37 978 i sykefravær, 286 895 helt arbeidsledige og 360 967 
innsendte søknader om dagpenger. Dessuten kostet de nasjonale tiltakene mot koronakrisen det norske samfunnet 
rundt 24 milliarder i måneden. Hvordan dette utvikler seg er det stor usikkerhet om, men at vi vil se endringer i 
arbeidslivet over lang tid er det ingen eksperter som er uenige om.
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press på arbeidsplassen. Ferieloven er 
ukomplisert: Den klare hovedregelen er at 
alle arbeidstakere kan kreve å få avviklet 
minimum 3 uker (18 virkedager) ferie i 
løpet av tiden 1. juni til 30. september.

Enkelte bedrifter har nå meldt om at de 
ikke har råd til å utbetale feriepenger de 
ansatte i år. - Dette er en del av lønnen 
som tilhører de ansatte, har NHO-sjef Ole 
Erik Almlid slått fast.

Feriepengene skal i prinsippet utbetales 
siste vanlige lønningsdag før ferien. Det 
er likevel anledning for arbeidsgiver til 
å utbetale feriepengene samtidig for alle 
arbeidstakere, og en vanlig ordning er 
at feriepenger opptjent året før utbetales 
i juni. Akademikerforbundet har 
flertallet av sine medlemmer i offentlige 
virksomheter, og til nå er ingen av disse 
permitterte.

Dersom du er permittert, kan du også 
velge å ta ut ferie i permitteringsperioden. 
Da har du etter ferieloven krav på å få 
utbetalt feriepenger for den aktuelle 
ferien.

Tiden etter koronakrisen
Hvordan blir så tiden etter at vi har lagt 
denne krisen bak oss?

For det første, vil den enkeltes økonomi 
bli sterkt påvirket. Kort og godt er det 
ikke sikkert at det vil være snakk om 
noen økt kjøpekraft i de nærmeste års 
lønnsoppgjør. Tvert imot sier ekspertene 
at vi må regne med lavere kjøpekraft i en 
del år framover. Generelt gjør slike kriser 
at folk blir forsiktige. De kjøper mindre og 
bruker mindre på reiser.

Mye av folks økonomi er ofte knyttet til 
boligen de bor i. Så sant de ikke skal selge 
boligen eller at boligrentene går opp, 
vil dette ikke endre mye på situasjonen. 
Boligrenten er i dag lavere enn den noen 
gang har vært. En hyggelig melding er at 
økonomene forventer at boligrenten vil 
ligge på et bunnivå i flere år framover.

Problemene oppstår når mange ikke 
lenger har jobb – at inntektsgrunnlaget 
faller bort i form av permitteringer eller at 
arbeidsplassen er konkurs.

Tall fra SIFO (Statens institutt for 

forbruksforskning) viser at én av ti norske 
husstander hadde økonomiske problemer 
tre uker inn i koronakrisen.

- Dette er ikke noe som vil endre seg til 
det bedre i løpet av kort tid, sier forsker 
Christian Poppe ved SIFO. Tvert imot 
regner han med at vi vil få en økning. 
Ikke minst fordi 80 prosent av norske 
husholdninger hadde gjeld allerede før 
krisen satte inn.

Nå begynner regningene for koronakrisen 
å komme inn på bordet hos landets 
kommuner. Alle kommuner går nå inn i 
en krevende tid. Bare i Oslo kommune ser 
byrådsleder Raymond Johansen for seg et 
underskudd på 2,4 milliarder. KS melder 
om at et samlet kommuneunderskudd 
vil ligge rundt 20 milliarder. Det ingen 
ennå har svaret på, er hvilke konsekvenser 
dette vil få for folk flest. Det antydes 
kutt i barnehager, skoler, eldreomsorg, 
kollektivtransport, klimatiltak 
og sosiale tjenester. Kommunal- 
moderniseringsminister Nikolai Astrups 
svar på dette er at det er tid for at 
kommunene begynner å effektivisere og 
gjennomfører innovasjon. Spørsmålet er 
hvor mye innovasjon og effektivisering det 
er mulig å gjennomføre. For øvrig vil han 
nedsette en arbeidsgruppe som skal se på 
kommuneøkonomien. Arbeidsgruppen 

skal levere sine råd april neste år.

Offentlig sektor en viktig 
stabilisator
Offentlig sektor er i dag en av de få 
deler av det norske samfunnet som gir 
landet «styringsfart» til å fortsette videre 
framover.

Det er også et faktum at de aller fleste 
medlemmene i Akademikerforbundet 
jobber innen offentlig sektor. Vi 
forstår derfor at de fleste av forbundets 
medlemmer ikke har blitt rammet av 
koronakrisen så brutalt som arbeidstakere 
i andre sektorer.

Ifølge økonomiprofessor Kalle Moene ved 
universitetet i Oslo finnes det en klassisk 
feilslutning, som er svært vanskelig å 
få ryddet av veien: Privat sektor skaper 
verdiene, og det offentlige forbruker dem. 
Underforstått: Privat sektor finansierer 
velferden.

Slik er det ikke understreker han. 
Selvsagt er det gjensidig avhengighet, 
men ingen har forrang. Han peker også 
på at koronakrisen har vist i fullt monn 
at de som utfører de aller viktigste 
jobbene under krisen, er for en stor 
del de som har sin arbeidsplass i det 
offentlige. På grunn av at kapitalinntekter 

Midtveis i mai sitter ordførere i rådhusene med en regning for smitteverntiltak i 
kommunene på nærmere 30 milliarder kroner. For første gang i historien diskuteres det om 
kommunene blir nødt til å permittere ansatte.
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har økt mer enn lønnsinntekter, er det 
også etter hans mening mange av disse 
arbeidstakerne som har blitt hengende 
etter i inntektsutviklingen. - Burde ikke 
dette faktum motivere fagbevegelsen 
til å ha høyere ambisjoner for disse 
arbeidstakerne, spør Kalle Moene.

Så hvordan vil framtiden se ut? Ifølge 
professor Erik Schrøder Amundsen, må 
vi se for oss en høyere arbeidsledighet enn 
den vi har vært vant med. Og siden mange 
vil få lavere kjøpekraft, vil vi også oppleve 
en tilbakeholdenhet i forbruket.

Hva med lønnsoppgjørene? Det var 

ukomplisert for partene i arbeidslivet 
å bli enige om å utsette lønnsoppgjøret 
til høsten. Fra arbeidstakersiden var 
det vanskelig å se for seg hvordan det 
kommende året kom til å slå ut for 
medlemmene.

Trolig vil de fleste også ha forståelse for at 
de «saftige» lønnsoppgjørene kan vi ikke 
forvente oss hverken i år eller neste år. 
Fagbevegelsen har gjennom tidene vært 
en bærer av solidaritet, og det er naturlig 
å forvente at våre medlemmer i offentlig 
sektor vil ha forståelse for de i arbeidslivet 
som har blitt brutalt rammet av krisen. 

Samtidig vil det komme en tid etter krisen 
og mange eksperter peker på at det vi nå 
opplever kan være en god anledning til å 
tenke nytt - at det finnes andre mål enn 
stadig vekst og økende kjøpekraft. - Ja, vi 
har stor ubalanse knyttet til økonomiske 
forskjeller, understreker Kalle Moene, og 
dette er noe vi må rette opp. Men når vi 
har kommet dit, må vi rette blikket mot 
andre mål enn evig økonomisk vekst, sier 
han.

KILDER:

• Unio.no, Unio støtter innføring av kriselov nå, 18.03.2020
• Kommunal Rapport, Arbeidsgruppe skal se på hvordan koronakrisen påvirker kommuneøkonomien, 30.04.2020
• Dagsavisen, Vaksine mot kapitalistenes sykdom, 30.04.2020
• E24, DNB setter av nær seks millioner til lånetap, 30.04.2020
• Dagsavisen, NHO åpner for å hoppe over lønnsoppgjøret, 30.04.2020
• E24, Oljeministeren om den historiske avgjørelsen, 30.04.2020
• Klassekampen, Ber om krisepenger, 04.05.2020
• Klassekampen, Smell for kommunene, 05.05.2020
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FORHANDLING/TARIFF

Hva skjer i årets lønnsoppgjør?

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Etter at partene ble enige om å 
utsette lønnsoppgjøret til 3. august, 
har regjeringen lagt fram Revidert 
Nasjonalbudsjett (RNB). Det 
inneholder få positive meldinger til 
forhandlingsdelegasjonene. Likevel 
er det ingen grunn til å avlyse årets 
lønnsoppgjør, sier Unios sjefsøkonom 
Erik Orskaug. Han peker på at ifølge 
SSBs (Statistisk sentralbyrå) oversikt vil 
reallønnsveksten kunne bli på 0,8 prosent 
i år. - Dette er bedre enn vi hadde i både 
2015, 2016, 2017 og 2018. Sammenligner 
vi tallene for årslønnsveksten, ser vi at det 
kun er i 2016 den var lavere enn det som 
er anslått for i år. Samtidig ser vi at SSB 
har anslått overhenget inn i 2020 til 1,2 
prosent, og da er rommet for ytterligere 
lønnsvekst innen en ramme på 2 (RNB 
1,5) prosent svært liten.

Krisepreget lønnsoppgjør
Vi må kunne slå fast at koronakrisen 
kommer til å få konsekvenser for årets 

lønnsoppgjør.

Først ut er som alltid det vi kaller 
frontfaget – den konkurranseutsatte delen 
av arbeidslivet. Det oppgjøret knytter det 
seg mer spenning til i koronaåret enn 
i et «normalår». Tradisjonelt avspeiler 
frontfagets oppgjør handlingsrommet for 
lønnsoppgjøret i andre sektorer.

- Koronakrisen har til fulle vist at de 
som utfører de aller viktigste jobbene 
under krisen, f.eks. i offentlig sektor, 
ligger på bunnen av inntektsfordelingen, 
sier økonomiprofessor Kalle Moene. 
Gjenreisingen av samfunnet bør derfor 
etter hans mening motivere fagbevegelsen 
og andre til å ha høyere ambisjoner for 
disse gruppene.

Norsk Sykepleierforbund er blant dem 
som tenker som Kalle Moene: At nå 
må de som har stått i fronten i krisen 
få den lønn de fortjener. Ifølge deres 
leder Lill Sverresdatter Larsen, kan årets 
lønnsoppgjør for sykepleierne ende i en 
streik. Men samtidig må vi merke oss at 

samfunnsøkonomen snakker om dette 
som en del av gjenreisningen etter krisen. 
Han mener imidlertid at dette vil ta lenger 
tid enn bare noen høstmåneder.

På motsatt side av skalaen for 
Sykepleierforbundet finner vi 
Utdanningsforbundets leder Steffen 
Handal. Han mener vi må ta inn over 
oss at norsk økonomi er i en alvorlig 
krise. Han tror alle erkjenner at det er 
nødvendig å opptre veldig ansvarlig 
om vi skal komme oss gjennom dette. 
Han tror også norske arbeidstakere og 
medlemmene i Utdanningsforbundet 
forstår at det kan bli et magert oppgjør i 
2020 – og at det også kanskje kan være 
argumenter for å utsette oppgjøret til 
2021.

Det er interessant å merke seg avstanden 
mellom de to Unioforbundene. Enkelte 
vil nok savne en felles strategi for 
Unioforbundene før lønnsforhandlingene.

Akademikerforbundet har majoriteten 
av sine medlemmer i offentlig sektor. 

Lønnsoppgjøret ble, som så mye annet denne våren, satt på vent med stor enighet mellom partene i arbeidslivet. 
Usikkerheten om grunnlaget for lønnsforhandlingene var stor, og i ettertid har samfunnsutgiftene blitt enorme for å 
dempe skadene fra et virusinfisert samfunn. Stor usikkerhet er det eneste sikre.

2020
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Flere har pekt på forskjellen på 
lønnsutviklingen blant private og 
offentlige arbeidstakere. Et spørsmål som 
stilles er om tiden er inne for å tette gapet 
mellom privat og offentlig sektor? Eller er 
det feil tidspunkt å tenke slik? Vil effekten 
av en slik strategi være å undergrave det 
velferdssamfunnet vi har bygget opp?

Hva kan vi vente oss?
I RNB har regjeringen anslått en 
reallønnsvekst på 0,5 prosent, som er 
lavere enn SSB. Det er det samme som vi 
hadde i 2017 og faktisk høyere enn i 2018. 
Likevel fører krisen til at vi ligger svært 
tett på null i reallønnsvekst i år.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det 
betyr at det er mer enn kroner og øre som 
ligger på bordet for forhandlinger. Så når 
utgangspunktet er at det er tilnærmet et 
null-oppgjør, kan det kanskje være nyttig 
å se på andre deler av hovedtariffavtalene.

Forbedringer i tariffavtalenes 
Fellesbestemmelser og Sosiale 
bestemmelser vil ikke være knyttet på 
samme måte til direkte kostnader som 
lønnstillegg/kronetillegg. Kanskje tiden 
er inne for å tenke ytterligere i retning av 
«grønne oppgjør».

Kommunene sliter
Koronakrisen har til nå kostet 
kommunene rundt 30 milliarder kroner, 
og det er viktig å merke seg at krisen ikke 
er over på lenge. For første gang i norsk 
historie snakker enkelte om å permittere 
i offentlig sektor. Både ordførere landet 
rundt og KS-sjef Bjørn Arild Gram peker 
på at når kommunene har to- og tresifrede 
millionbeløp i underskudd, vil det være 
umulig å opprettholde velferdstilbudet. 
Kommunalminister Nikolai Astrup var 
raskt ute og lovet at mer penger kommer. 
Mer interessant for lønnsoppgjøret er 
hans kronikk der han skriver: «Alle må 
regne med lavere lønnsvekst».

Akademikerforbundet har rundt 
halvparten av sine medlemmer i 
kommunal sektor. - Det som skjer nå i 
kommunene følger vi nøye, understreker 
forbundsleder Alfred Sørbø. Når landet 
blir utsatt for kriser som den vi nå 
opplever, blir vår solidaritet satt på prøve.

Bakteppet for årets lønnsoppgjør er at 
landet har måttet hente ut tresifrede 

milliardbeløp på rekordtid. Vi har 
«over natten» fått et rekordhøyt nivå på 
arbeidsledige og permitterte. En rekke 
arbeidsplasser i privat sektor har vært 
usikre på om de ville overleve, og har 
fått bistand fra statskassen for å klare 
det. Selv om viruset i praksis vil være 
bekjempet i løpet av året, sier økonomene 
at sannsynligheten er stor for at det vil gå 
tre-fire år før situasjonen vil kunne ligne 
på den vi hadde før nyttår.

I dette bildet går vi inn i lønnsoppgjøret 
2020. Spørsmålet da er hvilken 
strategi det vil være fornuftig å gå for i 
forhandlingene. Er det nå tid for å mane 
til kampviljen blant våre tillitsvalgte, eller 
skal vi nå hente fram solidariteten med 
alle som ikke har en jobb å gå til? En 
solidaritet som fagbevegelsen gjennom 
tidene har vært en bærer av.

Ingen grunn til å avlyse
Som Unios sjefsøkonom sier: Det er ingen 
grunn til å avlyse lønnsoppgjøret, og det 
er Alfred Sørbø enig i.

- Slik jeg ser det, vil det være viktig å 
sikte oss inn på en middelvei mellom de 
to ytterpunktene, sier han. Økonomene 
peker på at vi kan forvente oss en lavere 
prisvekst (konsumprisindeks) i år. Det 
betyr at selv om vi er langt unna de tre 
prosentene i lønnsvekst vi så i fjor, vil 
reallønnsveksten være positiv. Det mener 
jeg kan være et solidarisk mål å sette seg, 
fastslår forbundslederen.

Lønnsoppgjøret blir annerledes enn 
fjorårets. Normalt har det vært et ønske 
fra Akademikerforbundet å ha både 
en pott sentralt til generelle tillegg 
og en til lokale oppgjør. I det sentrale 
oppgjøret kan vi få til de overordnede 
endringene, mens man lokalt har kunnet 
gjøre endringer knyttet til den enkelte 
arbeidsplass. 

Oppstart for frontfagenes oppgjør er 
satt til 3. august, og når det er i havn, er 
det andre sektorers oppstart. Det er et 
spørsmål om det vil være tid til de lokale 
oppgjør i år. Dersom de blir gjennomført, 
vil de kunne få en komprimert struktur. 
På den annen side hadde vi en rekke 
av forhandlingene for 2019, som har 
foregått gjennom hele første halvår i år. 
Det kan også være et alternativ å utsette 
de ev. kommende lokale forhandlinger. 

Løsningen er ikke gunstig, da dette 
forstyrrer forberedelsene til oppgjøret 
i 2021. Uansett kan det være grunn til 
å forvente at rammen vil være for liten 
til å kunne avsette midler til lokale 
forhandlinger. 

Som tidligere nevnt, er dette et 
hovedoppgjør. Mange har den siste tiden 
vært inne på at etter en slik krise som vi 
har opplevd, er det tid for å tenke nytt. 
I hovedoppgjørene er hele tariffavtalen 
oppe til forhandling. Hvis det er slik 
at vi velger en strategi der vi nøkternt 
opprettholder kjøpekraft, kunne det da 
være tid for å se på arbeidstid, grønt 
oppgjør og andre fordelingsmodeller for 
verdiskapningen? 
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AKADEMIKERFORBUNDET  LOKALT

Koronakrisen fikk fart i 
digitaliseringen
Akademikerforbundet hadde i 2020 
som de foregående årene lagt opp til en 
tettpakket kurs- og konferanseplan.
Da koronakrisen var et faktum, måtte 
vi i løpet av kort tid avgjøre hva som 
skulle skje med de neste møteplassene 
Akademikerforbundets regi: Utsette, 
avlyse eller gjennomføre på digital 
plattform?

Årsmøtene i regionene
Det var planlagt flere årsmøter i mars. 
Hovedstyret ønsket i første runde å utsette 
disse i håp om å kunne gjennomføre 
disse med fysisk fremmøte. Når 
koronasituasjonen ble langvarig, ble det 
klart at det er ugunstig å sette årsmøter 
med valg på vent i lang tid. Derfor 
har forbundet skaffet seg system for 
gjennomføring av årsmøter. De første som 
tok dette i bruk var Region Midt-Norge, 
som gjennomførte forbundets første 
digitale årsmøte 18. mai. 

Høstens kurs og konferanser – 
samlet tilbud utvidet
I skrivende stund er det ikke tatt stilling til 
hva som skjer med alle høstens planlagte 
kurs og konferanser. 
Det planlagte kurs- og 
konferanseprogrammet blir supplert 
med en rekke møter og kurs på digitale 
plattformer, så det samlede tilbudet til 
medlemmene blir utvidet.

Mindre gap mellom innovatører 
og etternølere
En del virksomheter var godt i gang 
med å bruke digitale plattformer før 
koronakrisen, men slett ikke alle. Og 
kanskje kun noen av de ansatte ved 

enkelte virksomheter, innovatørene. I 
løpet av kort tid ble Teams, Zoom og 
Facetime en del av vokabularet til de 
fleste. Alle på alle nivåer ble «kastet utpå» 
i en ny hverdag med utstrakt bruk av 
hjemmekontor. Dette har nok bidratt 
til å tette gapet mellom innovatører og 
etternølere.

Miljøperspektivet
Mange har nok fått nye tanker om hva 
som er nødvendige og unødvendige reiser 
innenlands og utenlands. I tillegg til den 
åpenbare tidsbesparelsen, vil man også 
spare inn noen klimakvoter.

Kommet for å bli
Møter og kurs på digitale plattformer er 
kommet for å bli, men er ikke en fullgod 
erstatning i alle sammenhenger. Vi trenger 
også de fysiske møteplassene. De gir en 
annen dimensjon og er bl.a. en arena for 
small talk og relasjonsbygging i pauser 
og ved måltider, som man ikke får ved å 
møtes på en digital plattform med stram 
møteregi.

Oppfølging av tillitsvalgte og 
medlemmer
Forbundet har fra sentralt hold organisert 
en rekke digitale møteplasser for de 
tillitsvalgte i koronatiden. Dette har 
blitt godt mottatt. Regionene tar nå over 
denne stafettpinnen og vil også bistå sine 
tillitsvalgte i å organisere møteplasser for 
medlemmene lokalt. Det er viktig å sikre 
dialog med dem i en tid da «den gode 
samtalen med en kaffekopp i hånden» 
forsvant fra en dag til en annen.

Digitaliseringsgevinst
Akademikerforbundet kan komme styrket 
ut av koronasituasjonen ettersom den har 
satt fart på digitaliseringen av møter og 
kurs. Forbundet nå vil arbeide videre for å 
hente ut de gode effektene av å kombinere 
digitale møter og kurs med fysiske 
møteplasser
Hold deg oppdatert om vårt 
medlemstilbud på akademikerforbundet.
no.

Møter og kurs i koronakrisen
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ARBEIDSRETT

I disse koronatider, hvor mange 
virksomheter har betydelige 
problemer med å opprettholde 
driften, vil det nok fremkomme 
ønsker fra arbeidsgiver om å 
endre og tilpasse arbeidstakeres 
stilling og stillingsinnhold. Jeg 
har allerede fått en del spørsmål, 
både fra arbeidsgivere og ansatte 
om hvor store endringer som kan 
gjøres i forhold til arbeidsavtalen 
og således hvilke omdisponeringer 
arbeidstakerne må finne seg i. Videre 
har jeg flere ganger fått spørsmålet 
om arbeidsgiver faktisk har hjemmel 
til å gjøre til dels store inngrep i 
arbeidstakernes arbeidsforhold.

Tekst: Advokat Bjørn Bråthen

Svarene på disse spørsmålene finner 
vi ved å se nærmere på hvor langt 
arbeidsgivers styringsrett strekker seg. 
Arbeidsgivers styringsrett springer ut 
av arbeidsgivers rett til å lede, fordele 
og kontrollere arbeidet den enkelte skal 
utføre. Vi kan da reise spørsmålet om 
arbeidsgivere i en slik situasjon som vi 
nå har vært inne i kan omdisponere den 
enkelte arbeidstaker og kreve utført helt 
andre oppgaver og enn det vedkommende 
hadde tidligere? Et annet spørsmål er om 
man som arbeidstaker for eksempel kan 
pålegges å flytte til et annet arbeidsted, 
rent geografisk?  Står arbeidstaker helt 
uten vern i slike pandemitider vi har 
hatt de siste månedene? Svaret på dette 

spørsmålet vil nok være et klart nei. 
Arbeidsgiverens styringsrett er begrenset 
så vel av lover som tariffavtaler - og ikke 
minst den enkeltes arbeidsavtale, som 
setter klare begrensninger i forhold til 
arbeidsgivers styringsrett. På den annen 
side kan arbeidsavtalen også inneholde 
regler som utvider arbeidsgivers 
styringsrett. Det er derfor viktig å ha 
lest arbeidsavtalen nøye dersom man 
skulle komme opp i en diskusjon med 
arbeidsgiver om styringsrettens grenser.

La oss se på noen problemstillinger som 
kan dukke opp. Hva hvis arbeidsgiver ser 
det som eneste mulighet at du må flytte 
arbeidssted? La oss si at nye arbeidsstedet 
ligger for eksempel 10 mil fra nåværende 
arbeidssted. Kan arbeidsgiver pålegge 
deg møteplikt på det nye arbeidsstedet?  
Normalt vil 8-10 mil ligge i grenseland 
mht. hva arbeidsgiver kan pålegge en 
arbeidstaker. Her må vi imidlertid se 
på hvor gode kommunikasjoner det 
er mellom de to arbeidstedene. Videre 
må en se på om arbeidsgiver dekker 
reisekostnader mellom arbeidstedene. 
I en del tilfeller nedlegger arbeidsgiver 
virksomheten på ett arbeidsted og tilbyr 
ansettelse ved et annet arbeidssted. 
Vær her klar over at arbeidsgiver i 
kraft av sin styringsrett kan legge ned 
arbeidssteder.  Vær også klar over at 
arbeidsgiver i grensetilfeller kan velge å 
gjøre en endringsoppsigelse. Det vil si at 
du sies opp fra din nåværende stilling og 
samtidig tilbys fast ansettelse på den nye 
arbeidsplassen. En slik endringsoppsigelse 
vil kunne overprøves i domstolene. 

Videre har vi de tilfeller hvor arbeidsgiver 
ønsker å endre innholdet i din stilling. 
Kan en arbeidsgiver ensidig gjøre dette? 
I dette tilfellet beror svaret blant annet 
på hvor store og inngripende endringene 
er. Videre avhenger spørsmålet av 
utformingen av arbeidsavtalens innhold. 
I en del tilfeller har arbeidsgiver tatt 
inn forbehold i arbeidsavtalen om at 
arbeidstakeren må tåle endringer i sin 
stilling. Har du skrevet under på en 
arbeidsavtale med et slikt forbehold, vil 
styringsretten bli å anse som utvidet. 
Selv om du ikke har slike klausuler i 
arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver likevel 
ha en viss styringsrett over innholdet i 
stillingen din. Arbeidsgiver kan i kraft 
av sin styringsrett gjøre «ikke-vesentlige 
endringer» i forhold til innholdet til 
arbeidsavtalen din.

Avslutningsvis vil jeg som en følge av 
det ovenstående anbefale at det inngås 
frivillige avtaler mellom arbeidstakere 
og arbeidsgiver i slike tilfelle. Dette vil i 
en del tilfeller kunne bidra til å redusere 
negative konsekvenser for arbeidstakerne 
på sikt.  Det kan også gi større 
forutsigbarhet for arbeidstakerne og deres 
arbeidsforhold etter at omdisponeringene 
ikke lenger er nødvendige.

Omdisponering av 
ansatte 



AKADEMIKERFORBUNDET
16

LEDELSE/NETTVERK

Fjernledelse i 
koronakontekst

Mange norske ledere fikk endret vilkårene for å utøve ledelse av sine medarbeidere da hjemmekontor ble den nye 
normalen fra 12. mars 2020.

Brå endring
En del virksomheter har tatt i bruk 
fjernledelse for lenge siden. Noen steder 
fungerer det godt, andre steder ikke. Men 
i normale tider har man gjerne hatt en 
gradvis tilvenning og fjernledelse har 
vært brukt i kombinasjon med normal 
ledelse i form av fysiske møteplasser. Det 
spesielle denne våren var overgangen for 
mange fra vanlig hverdag til full isolasjon 
fra kollegaene. Og ikke bare det, barna 
var også hjemme og skulle ha omsorg 
og undervisning. Svært mange har på 
kort tid endret arbeidsformer og tilegnet 
seg ny kompetanse. Dette viser at norsk 
arbeidsliv er god rustet for omstillinger, 
som er nyttig for tiden vi går inn i.

Hva bør man passe på?
Tekniske utfordringer har tekniske svar.
Det som åpenbarer seg først er de tekniske 
utfordringene. De er relativt lette å 
identifisere og løse. De fleste er også lett 
mottagelige for tekniske løsninger.

Det er viktig å få på plass og normalisere 
nye strukturer i den nye hverdagen. Faste 
daglige fellesmøter i kombinasjon med 
individuelle møter og samtaler er viktige 
bærebjelker.

De andre utfordringene
De andre utfordringene er de man ikke 
ser, de relasjonelle. For å avdekke disse, 
må du somleder ha tett dialog med de 
ansatte. Vær oppmerksom på at du kan 
få endret gruppedynamikk i teamet ditt. 
Introverte kan blomstre og ekstroverte 
kan visne. Disse krever da en annen type 
oppfølging i den nye hverdagen.

Ikke glem det sosiale!
Den gode samtalen med kaffekoppen 
ble plutselig borte. Mange har også quiz 
som en viktig felles aktivitet. Det er 
viktig at man klarer å ta med seg den 
sosiale dimensjonen inn i den digitale 
plattformen. Legg til rette for møteplasser 
som ikke bare er faglige.

Situasjonsbestemt ledelse i 
høygir
Den radikale endringen som 
koronasituasjonen påførte 
arbeidshverdagen til mange lagde også 
store taktskifter for lederen. Ulike faser 
fordrer ulik ledelse. Og ulike ansatte 
fordrer ulik ledelse.

Assessit ved Trude Osa holdt en 
kurs i fjernledelse for tillitsvalgte i 
Akademikerforbundet 29. april. Hun 
pekte på tre motstandstyper når det 
gjelder hvordan mange reagerer på 
endringer (kognitivt – jeg forstår 
det ikke!, emosjonelt - jeg liker det 
ikke!, relasjonelt – jeg stoler ikke på 
deg!), og på hvilke måter du kan møte 
disse reaksjonene som leder (Maurer, 
1996). Dette var en nyttig påminnelse 
om universelle og tidsuavhengige 
utfordringer og løsninger, som for mange 
ble aktualisert i koronasituasjonen.

Hva har vi lært?
Den nye hverdagen med utstrakt bruk 
av hjemmekontor og færre fysiske 
møteplasser har også sine fordeler. Man 
sparer tid på pendling og reiser til og fra 
møter. Dette har også en miljøgevinst. 

I tillegg har ledere fått anledning til å se 
det engasjementet de ansatte viser ved å ta 
ansvar for eget arbeid. 

Noen har fått øynene opp for hvor 
effektivt det kan være å ha hjemmekontor. 
Enkelte har ikke selv hatt det i særlig grad 
og har gjerne mistenkt andre for å sluntre 
unna når de har jobbet hjemme.

Mange har også blitt mer bevisst på hvor 
viktige kollegaene er sosialt sett og gleder 
seg til å komme tilbake på kontoret.

Hva blir den nye normalen?
Nå er det norske samfunnet i ferd med 
å normalisere seg. Stadig flere vender 
tilbake til kontorene. Situasjonen vi har 
vært gjennom har bidratt til en radikal 
digital kompetansehevning for bredden 
av den norske arbeidsstokken. Og 
leverandører har på kort tid videreutviklet 
sine digitale plattformer i høyt tempo 
for å møte nye krav fra brukerne. Vi har 
i løpet av noen måneder vært gjennom 
en liten digital revolusjon. Dette bør vi ta 
med oss videre.

Når det gjelder gevinsten i form av tid og 
miljø ved å erstatte fysiske møteplasser 
med digitale, må vi ikke glemme hvilken 
verdi det har å treffes – å snakkes i 
pauser og ved middager. Uformelle 
samtaler har en stor verdi relasjonelt 
og prosessuelt. Videre skal man ut fra 
et samfunnsperspektiv ikke ignorere 
det store antallet arbeidsplasser som er 
avhengige av at folk treffes – det gjelder 
hoteller, restauranter, busselskaper og 
underholdningsbransjen, for å nevne 
noen. 
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AKADEMIKERFORBUNDET  STUDENT

Besøk oss på Facebook

Aktuelt for studenter om korona

I disse koronatider er det mye vi må 
venne oss til. Dette er ukjent farvann for 
de fleste, og det virker som verken det 
offentlige eller vi vet hva vi skal gjøre. Det 
viktigste er at vi holder motet oppe og 
leter etter de gode løsningene! 

Vi i Akademikerforbundet Student har 
sendt ut en liten spørreundersøkelse til 
studentene for å få vite litt om hvordan 
det står til hos våre studentmedlemmer 
i koronakrisen. Det vi kan se er at det er 
stor variasjon i hvorvidt våre studenters 
studie- og arbeidsliv, og økonomi har 
blitt påvirket. Men det som er felles er 
at de fleste ikke er helt fornøyde med 
regjeringens tiltak for studenter frem til 
nå. 

Det samme kan sies om hva de tenker 
om universitetenes og høyskolenes 
studietilbud i denne perioden. For noen 
har fjernundervisning vært en grei 
erstatning, mens for andre fungerer det 
ikke like bra. Noen har fått sine eksamener 
avlyst, mens andre får gjennomført dem. 

Det vi ser positivt på er at mange opplever 
at rettighetene som arbeidstagere 

blir ivaretatt. For dere som opplever 
det motsatte, ta kontakt med oss i 
Akademikerforbundet! Dette er noe av 
det vi arbeider med og kan hjelpe dere 
med. Det er bare å ta kontakt om du skulle 
ha spørsmål angående dine rettigheter 
under koronakrisen, både som student og 
arbeidstager - vi skal hjelpe deg så godt 
vi kan! 

Her kan vi gjennom 
Akademikerforbundets studentutvalg 
gjøre noe for å forbedre vår egen situasjon 
gjennom å la vår stemme bli hørt! 

Dette kan vi få til bl.a. gjennom Unio-
studentene, samt i samarbeid med andre 
studentorganisasjoner eller gjennom å bli 
mer synlige i media. 

For informasjon rundt dine studier, 
anbefaler vi å undersøke ditt studiesteds 
nettsider og din egen studentepost. 

Ta kontakt med Studentutvalget på 
student@akademikerforbundet.no

NYTTIG INFORMASJON

Her kan du finne mer nyttig informasjon rundt koronakrisen og dine 
arbeidsrettigheter:
fhi.no 
regjeringen.no
helsenorge.no
nav.no 
unio.no

Samt vår nettside akademikerforbundet.no 
og våre Facebooksider Akademikerforbundet og Akademikerforbundet Student
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KURS OG AKTIVITETER 2020

Hold deg oppdatert om vårt kurstilbud
på våre hjemmesider,
akademikerforbundet.no

Alle våre kurs er
gratis for medlemmer i
Akademikerforbundet.

9.-10.
juni

15.-16.
september

11. 
juni

23.-24. 
september

25.-26.
august

13.-14.
oktober

Grunnkurs for tillitsvalgte trinn II
Sted: Web
Ta kontakt med sekretariatet for påmelding

Forhandlerkurs trinn II (med forbehold)
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Påmeldingsfrist: 15. juni

Politisk Råd 
Sted: Web

Lederkonferansen (med forbehold)
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Påmeldingsfrist: 15. juni

Forhandlingskurs trinn I (med forbehold)
Sted: Clarion Hotel The Hub
Påmeldingsfrist: 15. juni

Konflikthåndtering på arbeidsplassen trinn I 2020 (med forbehold)
Sted:Radisson Blu Scandinavia
Påmeldingsfrist: 13. oktober

Vi anbefaler deg som medlem å ta 
vårt e-læringskurs for tillitsvalgte, 
påmelding til  
post@akademikerforbundet.no.

Akademikerforbundet setter opp en rekke webinarer til høsten, 
bl. a. Fjernledelse ved Assessit og abeidsrettslige temaer ved 
advokat Bråthen. 
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KONTAKT

REGIONENE:
Akademikerforbundet Oslo Viken:
Oddvar Thoresen,
tlf. 977 61 811
Oddvar@akademikerforbundet.no

Akademikerforbundet
Innlandet:
Stig Fonås,
tlf. 901 39 770,
stig.fonas@kongsvinger.kommune.no

Akademikerforbundet
Vestfold og Telemark:
Roy-Kenneth Skulstad-Hansen,
tlf. 924 16 302,
rkh@usn.no

Akademikerforbundet Agder:
Esben Moy,
tlf. 918 73 580,
esben.moy@uia.no

Akademikerforbundet Rogaland:
Grethe Ånensen Øglænd,
tlf. 468 55 701,
grethe.anensen.oglend@sus.no

Akademikerforbundet Vestland:
Linda Kristin Sanden,
tlf. 945 00 097,
Linda.sanden@vegvesen.no

Akademikerforbundet Midt-Norge:
Marit Ravlo Nikolaisen,
tlf. 906 14 044,
marit.ravlo.nikolaisen@nav.no

Akademikerforbundet Nord:
Rune Husmo,
tlf. 916 90 372,
Rune.Husmo@skatteetaten.no

RÅDGIVENDE UTVALG:
Akademikerforbundet Stat
Inga Bolstad,
tlf. 481 26 026,
inga.bolstad@arkivverket.no

Akademikerforbundet Kommune
Alfred Sørbø,
tlf. 975 82 084,
alfred.sorbo@akademikerforbundet.no

Akademikerforbundet Oslo kommune
Sverre Dahle,
tlf. 909 58 784,
htvoslo@akademikerforbundet.no

Akademikerforbundet Spekter
Ruth Lie,
tlf. 486 08 852,
ruth.lie@stolav.no

Akademikerforbundet Privat/Virke
Martin Ølander,
tlf. 940 05 047,
martin.olander@akademikerforbundet.no

Rådgivende utvalg NAV
Catrine Rosanoff Aronsen,
tlf. 951 03 977,
c.r.aronsen@gmail.com

Rådgivende utvalg for UH-sektoren
Tore Klepsvik,
tlf. 979 81 103,
tore.klepsvik@uis.no

Seniorutvalget
Martin Ølander, sekretær,
tlf. 940 05 047,
martin.olander@akademikerforbundet.no

SEKRETARIATET:
Generalsekretær: Astrid Tideman Sørland,
tlf. 979 76 756,
astrid.t.sorland@akademikerforbundet.no

Rådgiver: Eystein Madland Hagesæther,
tlf. 940 16 825,
eystein.m.hagesether@akademikerforbundet.no

Rådgiver: Martin Ølander,
tlf. 940 05 047,
martin.olander@akademikerforbundet.no

Rådgiver: Siri Otelie Odden, 
tlf. 459 74 941,  
siri.o.odden@akademikerforbundet.no 

Rådgiver: Anders Aarskog, 
tlf. 902 81 920 
anders.aarskog@akademikerforbundet.no

Rådgiver: Ingvild Baadsvik, 
tlf. 997 72 588 
ingvild.baadsvik@akademikerforbundet.no

Konsulent: Christine Skjævesland,
tlf. 488 85 224,
christine.skjevesland@akademikerforbundet.no

Konsulent: Ane Nyrud Dreyer,
tlf. 957 06 112,
ane.n.dreyer@akademikerforbundet.no

Adm. konsulent: Lene Tenjum,
tlf. 21 02 33 64,
lene.tenjum@akademikerforbundet.no

Akademikerforbundets forsikringskontor:
tlf. 21 02 33 69,
post@forsikring.akademikerforbundet.no

HOVEDSTYRET (2020-2022):
Alfred Sørbø
Leder
tlf. 975 820 84,
alfred.sorbo@akademikerforbundet.no

Mizanur Rahaman
Nestleder  
tlf. 988 22 658,
mri89@live.com

Jorunn Mørch Aasen
Styremedlem
tlf. 906 57 392,
jqv@trondheim.kommune.no

Svein Kvammen
Styremedlem
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