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Omstilling i SSB
Av Hans Henrik Scheel
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.»

• «Vi planlegger å starte med følgende tre 

• kartlegginger:

• 2. Forventet avgang

Vi skal sette i gang en kartlegging av den enkeltes          

planer for egen pensjonering, helt eller delvis.»











Mean while i staten…

Fra:  

Sendt: 2. februar 2018 09:33 

Til:  

Emne: vedr. deltaking på NTL arr. 
  
Hei! 
  
De har søkt om å delta på NTL måndag (12. febr.) frå kl 11.30 og heile dagen 12. og tysdag (13. febr.).   
Då me stadig har sjukefråvære den perioden, samt uavklart om Therese kjem attende, har me ikkje 
tilstrekkeleg bemanning til «MÅ-oppg., og eg kan difor ikkje gi alle fri tysdag. Måndag kan de få fri frå 
11.30 (eller litt før, om det startar 11.30). Stemple dykk ut med rette kode . 
  
Tysdag kan me løyse på følgjande måte:  

- Loddtrekning – 2 kan delta tysdagen 
  
Eller: 

- De ser på programmet, vel ut kva som er mest relevant for dykk, og deltek halve dagen.  
  
Kom gjerne med innspel dersom dette har blitt løyst på andre måtar tidlegare . 
  
  
Ynskjer attendemelding innan kommande måndag! 
  
Mvh, 





KMD setter skapet på plass



Arbeidsgiver nekter å forholde seg til KMD

Fra: 

Dato: 3. november 2017 kl. 09:16:46 CET

Til: Emne: VS: Innkaling RMBA møte 7. november i Bodø

Vi kan ikke se at departementet har blitt spurt om, eller svart på, hvordan 

begrepet «nødvendig reisetid» i hovedavtalen §39 (4) skal fortolkes, og vi er i 

dialog med direktoratet om saken. Ut fra dette opprettholder vi inntil videre vår 

vurdering av hva vi mener er nødvendig reisetid i denne saken. 



Arbeidsgiver ønsker ikke organisasjonstillitsvalgte

«Eg veit at de har fullmakt til å organisere dykk slik de finn det 

formålstenleg. Men eg klarer likevel ikkje å sende denne e-posten 

som eit innspel til intern drøfting om korleis de organiserer dykk. E-

posten er sjølvsagt farga av at eg er arbeidsgjevar. Men den er også 

farga av sut for brukarar våre og sut for framtidas arbeidsplassar i 

Sogn og 

Eg trur at skal vi få til noko, så må vi levere gode tenester, men 

også delta på dei viktige arenaene. 

Det eg kunne yngst meg er følgjande; (..)

• Eit fylkesstyre i Sogn og Fjordane som i liten eller ingen grad 

hadde deltakarar frå NAV Arbeid og ytelser då berre ca. 20 % av 

mine 37 tilsette er medlem av NTL. »

(arbeidsplassen)

(i NTL)

(fylket)



Anbefalt lesning – ILO konvensjon 151

C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)

Convention concerning Protection of the Right to Organise and 

Procedures for Determining Conditions of Employment in the Public 

Service 
(Entry into force: 25 Feb 1981)









Kjetil Mathisen,
leder NTL Brønnøysundregistrene





Noen av kostnadene ved å være en 
tillitsvalgt som gjør jobben sin

• Utskjelling og trakassering

• Beskyldes for illojalitet

• Manglende lønnsutvikling

• Blir rådet til å frasi seg verv av egen leder

• Omorganiseres bort fra vervet

• Gir opp vervet av hensyn til egen 

arbeidssituasjon

• Gir opp vervet av hensyn til egen helse

• Slutter i jobben



Staten er i ferd med å bli rar























§4 Grunnleggende styringsprinsipper

Alle virksomheter skal: 

a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser 

og forutsetninger gitt av overordnet myndighet 

b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv 

og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, 

herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd 

c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig 

beslutningsgrunnlag

Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens 

egenart samt risiko og vesentlighet. 



Hva bør arbeidsgiver gjøre?

• Avtale er avtale. Ikke nevn ordet tillit, før inngåtte avtaler 

blir fulgt. 

• Styrk medbestemmelsen gjennom Hovedavtalen.

• Invester i kunnskap om lov- og avtaleverket - obligatorisk 

opplæring i avtaleverket for alle ledere med 

personalansvar.

• Fagledelse fremfor managers – ledere i staten kan ikke si 

fra seg fagansvar.

• Arbeidsgivere som ikke respekterer fagforeningenes 

representanter eller bryter avtaleverket må sanksjoneres.



Hva må vi gjøre?

• Bruke vår tid og våre ressurser på de som representerer

oss der våre medlemmer møter arbeidsgiver - de 

plasstillitsvalgte.

• Sørge for åpenhet i forvaltningen. Tillitsvalgte må stå frem 

med de historiene som ikke tåler dagens lys.

• Forsvare våre opparbeidede rettigheter. Avvis arbeidsgivers 

forsøk på å individualisere krav til arbeidsinnsats. 

• Føre an i partssamarbeidet. Stille krav til arbeidsgiver.
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