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Politisk arbeid, påvirkning, samhandling
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Former for omstilling

• Løpende utvikling

• Effektivisering 

• Omstrukturering

• Formell organisasjonsendring - total omorganisering 
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Omstillinger / prosesser

Finansdepartementet: 

DFØ

Desember 2013

Vedtatt endret struktur i statsbudsjettet 2014. Fem stedlige avdelinger lagt ned, de ansatte 

må flytte til Stavanger eller Trondheim. Svært få midler til å ivareta ansatte som ikke kan eller 

har mulighet til å flytte fra Drammen, Vadsø, Hamar, Tromsø eller Kristiansand.

Skattetaten, SI, Statens Kartverk og Toll- avgiftsdirektoratet

28.03.2014

Overføring av forvaltningen av særavgiftene og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og 

avgiftsetaten til Skatteetaten. Alle tiltakene skal gjennomføres så snart som mulig, og senest 

innen 1. januar 2016.

01.04.2014

Innlemming av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten. Innlemmingen gjennomført fra 1. 

januar 2015

01.04.2014

Det settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av 

dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten



Omstillinger / prosesser

Finansdepartementet: 

Utredning av ny kontorstruktur i Skatteetaten 23.06.2014

Rapport med forslag til ny kontorstruktur skal oversendes departementet innen 1. mai 

2015. "Stordriftsfordeler blant annet i drift, administrasjon, bruk av lokaler og utstyr og 

anvendelse av personale må hentes ut i vesentlig større grad enn i dag. Regjeringen 

legger til grunn at dette tilsier færre og større kontorer."

Overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. 

januar 2016. (23.06.2014)

Rapport fra Skatteetaten desember 2014 foreslår å kutte 527 årsverk og redusere antall 

kontorer fra 288 til 27. 

Statistisk sentralbyrå - Fra Byrånettet (intranett) Publisert: 26. august 2014

”Vi i SSB kan gå en krevende tid i møte. Budsjettforutsetningene våre for 2015 tilsier 50 

færre årsverk enn i dag. 

DM har derfor satt som mål at vi i løpet av ca. ett år skal redusere med om lag 100 

årsverk for å skaffe oss handlingsrom til å ansette rundt 50 nye medarbeidere med den 

kompetansen vi trenger.

Forventet avgang

Vi skal sette i gang en kartlegging av den enkeltes planer for egen pensjonering, helt eller 

delvis."



Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har fått i oppdrag å utrede en organisasjonsmodell der det 

regionale nivået er fjernet. Utredningen er levert og KDI anbefaler nedlegging av regionene og 

oppretting av tre sentre.

Politireformen (foreslått i februar 2015)

Innebærer en stor endring av politiets organisasjon, med reduksjon  fra 27 til 12 politidistrikt. Av 

landets 354 politistasjoner og lensmannkontorer forsvinner trolig om lag 100 stk. I tillegg foreslås 

overføring av transportoppgaven fra politiet til kriminalomsorgen. 

Reformen innebærer også sentraliseringer av en del funksjoner innenfor etaten, og dessuten 

overføring av en del sivile oppgaver til kommunene eller andre statlige virksomheter.

Omstillinger / prosesser



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utredning av administrative funksjoner i departementene. 8. september 2014

Etter avholdt anbudskonkurranse er CapGemini/AGENDA Kaupang valgt ut for å bistå 

departementet med utredningen. Gjennomgangen tar for seg tradisjonelle administrative 

oppgaver som arkivfunksjoner, IKT-støttetjenester, internbudsjett, offentlige innkjøp og personal, 

men også oppgaver som eksempelvis resepsjonstjenester og vakthold i regjeringskvartalet. 

"Utredningen skal blant annet anbefale områder som er aktuelle for effektivisering, forenkling og 

forbedring." Rapporten er levert og tilrår en systematisk gjennomgang med sikte på 

privatisering.

Arbeid- og sosialdepartementet

NAV

Regjeringen har på høring et ønske om innføre bruk av anbud for sentrale deler av det tilbudet 

som i dag gis til personer med nedsatt arbeidsevne, også kalt "Et enklere tiltakssystem tilpasset 

brukernes behov"

NTL NAVs svar: "I tillegg til flere avklarings- og oppfølgingstiltak i NAVs egenregi, mener vi det er 

viktig med faglig sterke attføringsbedrifter som skal bistå med avklaring og oppfølging av noen 

brukergrupper."

Omstillinger / prosesser



Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høgskolesektoren

Hele universitets- og høgskolesektoren er under omstilling. Det er varslet en stortingsmelding, 

våren 2015, som blant annet vil ta for seg strukturen i sektoren. 

Meteorologisk institutt vil legge ned helt eller delvis værstasjonene på Andøya, i Bardufoss og 

Bodø som følge av endringene i Luftforsvaret, som i framtiden vil ha mesteparten av sin aktivitet 

på Ørlandet. Det kan stilles spørsmål om beredskap og nordområdepolitikk i denne 

sammenhengen. Beslutningen vil også ramme sivile brukere av værtjenestene. Ikke minst fiskere 

i den lokale fiskeflåten har brukt de detaljerte værtjenestene som nå ser ut til å legges ned. 

Omstillinger / prosesser



Forsvarsdepartementet

Forsvarsbygg 9. september 2014

Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere 

renholdstjenester til Forsvaret opphører snarest, og senest innen 1. august 2015. Fristen er nå 

utsatt til 30. april 2016.

Forsvaret gis med samme frist oppdrag om å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i 

det kommersielle markedet. Nødvendig innkjøps- og fagkompetanse skal overføres fra 

Forsvarsbygg til Forsvaret. 

Konsulentselskapet McKinsey har levert en rapport som gjennomgår hele sektoren med tanke på 

privatisering/effektivisering. 

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) April 2015. Foreslått delt i to, med en del som et 

nyopprettet direktorat direkte under departementet og resten i Forsvaret.

Luftforsvaret ruster opp på Ørlandet, og ned på andre lokasjoner. Avinor har nylig fattet et 

styrevedtak på at de flyplasstjenester som de tidligere skaffet fra Forsvaret, skal innhentes i det 

åpne marked. Hvis dette blir gjennomført, blir det ikke noe av en virksomhetsoverdragelse fra 

Forsvaret til Avinor,

Omstillinger / prosesser



Fiskeridirektoratet

3. mars 2015

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner: Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at 

Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør. 

Fiskeridirektoratet skal være representert på 19 steder langs kysten mot 28 steder i dag. 

Forslaget innebærer at ni fiskerikontor med til sammen om lag 20 årsverk vil bli avviklet. De 

ansatte vil få tilbud om å fortsette på andre kontor og være med å styrke de kontorene som blir 

videreført. Kontorene som er foreslått avviklet er: Kjøllefjord, Havøysund, Hammerfest, Skjervøy, 

Svolvær, Brønnøysund, Sistranda og Fosnavåg. Vardø blir ikke videreført som fiskerikontor, men 

Fiskeridirektoratet vil ha ansatte på den planlagte analyseenheten som skal legges til Vardø. 

Kontor som ikke blir opprettholdt som regionkontor vil bli videreført som fiskerikontor. Holmefjord 

mener Trømsø skal være regionkontor i region nord som vil omfatte Finnmark, Troms og 

Nordland.

Fiskeridirektøren vil nå starte arbeidet med å se på eventuelle endringer ved hovedkontoret i 

Bergen.

«Fiskeridirektoratet skal være tilstede der fiskeri- og havbruksnæringen er», sier fiskeriminister 

Elisabeth Aspaker. Fiskeridirektoratet har nå kommet med et forslag, men ingenting er avgjort 

om endelig organisering og lokalisering

Omstillinger / prosesser



Omstillinger / prosesser

2016/2017

• Helseforvaltningen

– Overføring av administrative funksjoner til NHN

– Omorganisering av HR-tjenester

– Nedbemanning av H-dir og Folkehelseinstituttet

• Skatteetaten 

– Nedleggelse av lokalkontor

– Ny struktur

– «Nye Skatt»

• NAV

– Overføring av innkrevingsområdet til Skatteetaten? 
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Omstillinger / prosesser

Utflytting av statlige arbeidsplasser

16. februar 2017

• Politihøgskolen

• Landbruksforvaltningen

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

• Vassdrags- og energidirektorat – NVE

• Fredskorpset

• Sekretariatet for Bioteknologirådet

• Språkrådet

• Husbanken

Arbeids- og velferdsdirektoratet

– Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid

– Regionalisering?
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Hvorfor slik hastverk?
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2002
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Modernisering av Hovedtariffavtalen

Hovedsammenslutningene er invitert av arbeidsgiversiden for å delta i et 

utvalg for å modernisere Hovedtariffavtalen

Regjeringens utgangspunkt (Prop. 1 S, KMD):

• Virksomhetene må føre en aktiv lokal personal- og lønnspolitikk som er 

tilpasset deres særpreg og som fremmer måloppnåelse.

• Den sentrale arbeidsgiverpolitikken vil kommende år ha særlig 

oppmerksomhet på videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet i 

staten, arbeidet med ledelse og det sentrale kompetansetilbudet til 

medarbeiderne. Regjeringen vil viderevidereutvikle trepartssamarbeidet. 

Mer makt og større ansvar bør delegeres til de lokale partene.

15



Modernisering av arbeidsgiverfunksjonen i Staten

Pressemelding 21. november 2014:

”Vi legger opp til en bred prosess der hovedsammenslutningene og andre 

relevante samarbeidspartnere involveres i utredningsarbeidet”, sier Jan 

Tore Sanner.

Oppdrag på anbud, vunnet av Deloitte

Arbeidsmetode;Workshops med ledere og representanter for 

Hovedsammenslutningene

Regjeringens utgangspunkt (Prop. 1. S KMD):

”Arbeidslivet reguleres av ulike lover. Dette bidrar til unødig kompleksitet 

og ressursbruk. Departementet vil derfor arbeide for å harmonisere 

tjenestemannsretten med regelverket som gjelder i arbeidslivet forøvrig.”
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Sørmarka 31. august

Vi kommer til å foreslå 
at tvister mellom 
partene i fremtiden 
skal løses i 
virksomhetene.

Ingrid Finboe Svendsen,
leder, interimsrådet for 
arbeidsgiverfellesskapet i staten
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7,9 Mer 
demokratisk

Uendret 
25,1

Vet ikke 
17,2

Mer autoritært
49,6

Staten  n= 781

Andeler som mener arbeidslivet utvikler seg ….

Mer 
demokratisk 

14,9

Uendre
t 26,9

Vet ikke 
20,4

Mer autoritært 
37,8

Private norske n = 977
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…..nye tider, nye krav
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Hva slags rolle skal vi ha?

– Fagforening

– Samfunnsaktør



STEMMER TELLER, 
RESSURSER AVGJØR



HVA ER RESSURSER?

• Penger

• Medlemmer

• Medieoppmerksomhet

• Kunnskap

• Direkte kontakt



BYGG ALLIANSER

• Samarbeid med andre organisasjoner/aktører

• Ha et nært samarbeid med nære organisasjoner over tid

• ...men bygg også nye og overraskende allianser ved 

enkeltsaker
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Tillitsvalgtes rolle

• Følg med!  

– Obligatorisk: Statsbudsjettet, tildelingsbrevet, interne 

styringsdokumenter, hva skjer i dialogen med 

fagdepartementet?

• Si fra til landsforening og forbundskontor

– Sannsynligheten for at dere hører noe først, er stor.

• Rolleavklaring innad i NTL

– Hvem gjør hva, når og hvordan?

• Samarbeid med ledelsen i virksomheten (hvis mulig)

• Skaff deg kontakter lokalt og sentralt. 



NTLs organisering

40

Norsk Tjenestemannslag

Landsforening Forening

Avdeling Avdeling

Gruppe

Gruppe

Norsk Tjenestemannslag

Landsforening Forening

Avdeling Avdeling Gruppe

Hvilken erfaring har dere? 
Er det avklart hvem som gjør hva, når og hvordan?



Vinn dagsorden

• Bruk media

• Hjelp journalister i tidsklemma
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Vinn dagsorden

• Konfliktvinkling

• Samfunnshensynene

• Belastninger for arbeidstakerne
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• 41:30
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https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-
Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-
sendinger/?mbid=/2015/H264-
full/Hoeringssal1/10/13/Hoeringssal1-
20151013-
100936.mp4&msid=324&dateid=10003827

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Hoeringssal1/10/13/Hoeringssal1-20151013-100936.mp4&msid=324&dateid=10003827


63



64



Hva kan samfunnsavdelingen bidra med?

• Knytte kontakt med politikere

– Fraksjoner

– Komiteer

– Enkeltpolitikere

• Sammen med infoavdelingen - få saker inn i media 

– Innlegg

– Kronikker

– Intervju

• Budsjettinnspill

– Departement

– Komitéhøringer

• Høringer

– Sektor eller virksomhet


