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Årsmelding Akademikerforbundet Region Øst 2019 

 

Årsmøtet 2019 

Årsmøtet ble avholdt den  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 Thomas Bæk Jahreie Kommunal sektor 2018 - 2020 

Styremedlem Oddvar Thoresen Kommunal sektor 2019 – 2021 

Styremedlem Ann Mette Rekkedal NAV (stat) 2019 - 2021 

Styremedlem Eli Wilhelmsen Kommunal sektor 2019 - 2020 

Styremedlem Blazhka Popova 

Rumenova 

Statlig sektor og Spekter 2018 - 2020 

Styremedlem Lars Andreassen Vinmonopolet (Spekter) 2019 – 2021 

Varamedlem Espen Sjong Slette NAV (kommunal) 2019 - 2020 

Varamedlem Knut Robert Sande Oslo kommune 2019 - 2020 

Varamedlem Veronika Johannesen Student 2019 - 2020 

 

Valgkomité   

Leder Bjørn Halvorsen 2019 – 2020 

Medlem Sverre Dahle 2019 - 2020 

Medlem Torunn Korneliussen 2019 - 2020 

Varamedlem Knut Simble 2019 - 2020 

 

 

Veronika Johannesen har vært attestasjonsansvarlig og er gitt opplæring fra sekretariatet. Ny HTV 

i Oslo kommune Sølvi Frøland Svoren har vært med som observatør i styret fra høsten 2019. 

 

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 2019 til egen 

virksomhet, bistår i lokale forhandlinger i Region Øst og til assistanse for sekretariatet. 

Hovedstyret har høsten 2019 besluttet at 100% av dette frikjøpet skal dedikeres egen virksomhet 

(Oslo kommune) ut året 2019. 

 

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak sak 9 om seniorlag, se eget avsnitt. 
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Regionen har hatt ett studentlag på OsloMet som nå er avviklet pga vansker med rekruttering. 

Studentleder opprettholder fortsatt sine oppgaver.   

 

Styret i 2019 arbeidet med følgende områder 

 

Det har i årsmøteperioden vært avholdt: 

 Årsmøte 

 9 styremøter  

 1 styreseminar  

 2 dagsseminar 

 1 medlemsmøte  

 

Styret har hatt representanter på Politisk Råd og delegater til Landsmøte 2019.  

En sak - Seniorsaken - har vært forberedet og lagt frem for Landsmøte 2019.  

 

I styreperioden har 70 saker vært behandlet.  

 

Styret har videreutviklet 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 evaluert forholdet mellom sekretariat og regioner når det gjelder ansvarsområdet lokale   

forhandlinger. Sekretariatet ønsker at regionen selv skal ha ansvaret for å gjennomføre lokale 

forhandlinger, og kun unntaksvis bistå i krisesituasjoner. Styret har vedtatt å gjennomføre et 

styreseminar og et forhandlingsskurs  januar 2020. 

 

Seniorlag 

Landsmøtet stemte ned forslaget fra Region Øst om å vedtektsfeste seniorlag som regional 

organisatorisk enhet, men er positiv til videreføring av dagens ordning.  

 

Arbeidsgruppen v/Knut Simble fremlagt rapport for styret fra arbeidsgruppens aktiviteter i 2019. 

Styret er godt fornøyd med arbeidet til arbeidsgruppen og seniorlagets aktivitetsnivå, og støtter en 

videreføring av laget.  

 

Politisk råd 

Politisk råd ble holdt på Sola 13-14.juni 2019 

Region øst var representert ved 8 personer fra styret, seniorlags representant Sverre Dahle og 

HTV for Oslo kommune. 

 

 

Landsmøte 

Landsmøte ble avholdt på Skjetten utenfor Oslo den 14-15.november 2019 
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Region Øst var representet ved 8 delegater. 

 

Rådgivende utvalg 

Regionen har vært representert i Akademikerforbundets rådgivende utvalg for tariff:   

KS:   Eli Wilhelmsen 

Stat:   Inga Bolstad, Ellen Galaasen 

Spekter:   Ingen 

Oslo kommune:  Sverre Dahle, Siri Flaa. 

Virke/NHO:   Bernt Erik Jørgensen, Martin Ølander 

NAV:    Solveig Grene Seipæjærvi 

 

Lokallag 

Det har vært en god utvikling og vekst i flere lokallag i 2019 med unntak av Oslo kommune 

som har hatt et fall i medlemsantall i kjølevannent av uro i lokallaget høsten/vinteren 2018.  

 

Styret har forsøkt å etablere lokallag på Ahus uten å lykkes. 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.  

 

Hele det gamle styret og HTV i Oslo lokallag valgte samlet å fratre sine verv per 31.12.2018 

etter en intern konflikt med sekretariatet og ledelsen. Lokallaget ble fra midten av januar og 

frem til Årsmøte ledet av et interimstyre med fungerende HTV Sverre Dahle som styreleder. 

Han beholdt funksjonen som fungerende HTV frem til ny HTV kunne ta over arbeidet ved 

frikjøp fra den 01.06.2019. Enkeltsaker knyttet til arbeidsrettslige forhold, ble i denne 

perioden ivaretatt av rådgiverne i sekretariatet. Dahle fulgte opp alle oppgaver knyttet til 

UNIOS forhandlingsutvalg og KBU til disse var sluttført 1.mai.  

 

Styret har for øvrig behandlet og innvilget helt eller delvis innkomne søknader fra lokallagene 

for gjennomføring av aktiviteter i 2019 

 

 

Økonomi 

 

Regionens egenkapital 1.1.18: kr   98 674,02,- 

Regiontilskuddet 2019: kr 108 900,- 

Totale utgifter hele 2019:  kr   96 425,- 

Til gode pr 31.12.19: kr   12 475,- 

OU-midler tilført:  kr   164 743,10,- 

Se vedlagt regnskap hele 2019 

 

mailto:solveig.g.seipejervi@nav.no
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Tallgrunnlag og medlemsutvikling   

                          

Tekst   2018  2019*  2020  

Kvinner  1195  1244  1436  

Kvinner %  66,4  66,4  68,4%  

Menn          

Vekst fra  0  75    

Året før og etter  0  4,2    

Samlet pr. 1.1  1799  1874  2103  

Tillitsvalgte  87  82  81  

Kontaktpersoner   27  28  7  

Arbeidsplasser**  459  482  552  

  

*Medlemstall for 2019 er ikke revisorgodskjent  

** Lokale arbeidssteder (drifstenheter) under virksomhetsnivå  

     

Forhandlinger 

Styret har også i 2019 arbeidet med utvikling av forhandlerkorpsordningen. Modellen har 

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

Forhandlingskoordinatorene var inndelt etter tariffområder for hele regionen. Imidlertid har 

ikke dette fungert helt slik tenkt, da mange av forhandlingsoppgavene har blitt delegert til 

sekretariatet da den ansvarlig koordinator ikke har klart å følge opp sitt område. Sekretariatet 

har bedt styre om å organisere dette bedre i fremtiden. Forhandlingskoordineringen er de 

respektive regionenes ansvar og ikke sekretariatet.  

 

Sentral koordinator: Thanh Nguyen 

Stat: Thomas Bæk Jahreie, Ann Mette Rekkedal 

KS: Eli Wilhelmsen, Oddvar Thoresen 

Spekter: Blazhka Popova Rumenova 

Oslo kommune: Sverre Dahle 

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.  
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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 arrangerte et vellykket medlemsmøte med stort engasjement den 31.oktober 2019 med 

tema hersketekikker i arbeidslivet. Dessverre var frafallet stort av påmeldte da datoen falt 

sammen med Halloween feiringen.  

 

Takk for hjelp og samarbeid 

Regionstyret takker medlemmene for godt samarbeid i 2019. 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. 

 

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. 


