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Dep.råd Eva Hildrum 
Samferdselsdep.  

   «Arbeidet i departementene 
er helt avgjørende for det 
demokratiet som 
ungdommene på Utøya ga 
livet sitt for. …. 
I dag er jeg stolt over å kunne 
stå her og si at alle 
departementene var i full 
virksomhet gjennom hele 
krisen. I denne alvorlige 
situasjonen viste byråkratiet 
sin styrke. Hver enkelt ansatt 
og systemene som er bygd 
opp for å sikre demokratiet 
bestod den vanskeligste 
prøven Norge har vært utsatt 
for i fredstid.  
Vi lot oss ikke bryte ned av 
terror. Det skal vi aldri gjøre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår forvaltning bygger på stolte verdier: 
demokrati, likeverd og rettssikkerhet er 
bærebjelker for oss.  

Det skal de også være i den viktige tiden som 
nå ligger foran oss. ……. Vi skal fortsatt 
arbeide for å bevare og styrke forvaltningen til 
beste for demokratiet og alle i Norge.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stolte byråkrater og stolte verdier 

Vår forvaltning bygger på stolte verdier:  

• Demokrati 

• Likeverd  

• Rettssikkerhet  

    er viktige bærebjelker for oss 



Byråkratiet – Forvaltningens 
verdier og grunnprinsipper 



Byråkrati 

• Byråkrati (av fransk Bureau kontor og gresk -κρατία kratía styre)  

• er en hierarkisk organisering av beslutningstaking 
der enkeltsaker behandles av saksbehandlere 
med nøye avgrenset beslutningsmyndighet etter 
et felles sett regler, og der alle ansatte 
(«byråkrater») er ansvarlige overfor ledelsen for 
at beslutningene er i henhold til regelverket.  

• Hensikten med byråkrati er å sikre likebehandling 
av like saker og en grad av kontroll fra ledelsen  

      Max Weber (1864-1920) 



Byråkrati 

• Et fast system av over- og  
   underordnede stillinger 
• Overordnede instanser fører oppsyn med, og kan 

instruere lavere instanser og vedtak gjort av en 
lavere instans kan ankes til en høyere instans 

• Kompetansebegrepet innebærer at en høyere 
instans har fullmakt til å instruere lavere 
instanser, kontrollere og overta dennes 
funksjoner 

• Det er også byråkratisk organisering i (større)  
     private bedrifter 

 

 
 



  Statsforvaltningen 

• Skal tilfredsstille et mangfold av roller, aktører, mål og 
interesser 

• Ethvert hensyn som skal ivaretas er en mulig kilde 
     til legitimitet - og kritikk 
• Oppfatningene av hva som er god forvaltning er  
     ulike og variable - og endrer seg over tid – men noe er fast 

• Vektlegging av korrekt prosedyre og fremgangsmåte fører 
ofte til at byråkratisk organisasjonsform blir kritisert for å 
bruke unødvendig mye tid på å fatte beslutninger 

• Ordet «byråkrati» brukes i dagligspråket ofte som et 
nedsettende uttrykk for tungvint saksbehandling 



Statsforvaltningen 

• Byråkratisk organisasjonsform er en  
 forutsetning for at offentlig forvaltning skal  
 kunne fungere 

• Oppdelt etter faste kompetanseområder for utøvelse 
av myndighet 

• Lov- og regelstyrt – Politiske vedtak 
• Rasjonalitet - men også utøvelse av skjønn  
• Leverer ikke-materielle og ikke-målbare tjenester 
• Skriftlig saksbehandling og krav om  

 dokumentasjon, innsyn og offentlighet  
 rundt saksbehandlingen 

 

 



Statsforvaltningen 

• Byråkratens myndighet til å benytte tvangsmidler 
er nøye begrenset gjennom regler 

• Byråkrater skal ansettes etter generelle, fastsatte 
kvalifikasjonskrav og –regler (Tjenestemannsloven) 

• Det skilles skarpt mellom den  
     private og offentlige rollen til  
     byråkrater når det gjelder: 

• Eiendeler 

• Formue 

• Korrespondanse 

 



Statsforvaltningen 

• Ivaretar fellesverdier, benytter universelle kriterier og 
kunnskap, er forutsigbar, saklig, objektiv og nøytral  

• Sikrer geografisk og sosial likebehandling  

• Prinsipper, lover og regler er grunnlag for statsstyret – 
ikke ad hoc beslutninger   

     En grunnleggende tanke i vestlig sivilisasjon 
 

STATSFORVALTNINGENS VERDIER OG 
GRUNNPRINSIPPER = DEMOKRATI, LIKEBEHANDLING 
OG RETTSSIKKERHET 
   
 
 
 



Det handler grunnleggende om hvilket 
samfunn vi vil ha 

• Et samfunn hvor viktige oppgaver løses i fellesskap 
dvs. i offentlig regi 

• Et samfunn hvor offentlige midler/skattepengene 
    kommer innbyggerne til gode  
• Et samfunn hvor alle yter sin del (skatt) etter evne 
• Et samfunn som står for en rettferdig fordeling og 

fullverdig tilbud til alle som trenger det 
• Et samfunn hvor vi som er ansatte kan bruke vår 

kompetanse og innflytelse til å arbeide for fornyelse 
av offentlig sektor som er forenlig med 
statsforvaltningens verdier og grunnprinsipper 



Hva truer forvaltningens 
grunnverdier - likeverdigheten, 

rettssikkerheten og demokratiet? 
Det samfunnet vi vil ha? 



Ideologisk og politisk press 

• mot hele eller deler av grunnlaget for 
velferdsstaten og mot statsforvaltningens 
grunnprinsipper, mot maktbalansen i 
samfunnet, fagbevegelsen og  arbeidstakernes 
rettigheter 

• for mer marked i velferdsstat og  
velferdsordninger 

• for nye styringsformer, også økonomiske, i 
offentlig sektor etter mønster fra privat sektor 



«De herskendes tanker er de 
herskende tanker» Karl Marx 

 

«Hva som betraktes og gjengis som holdbar 
evidens i offentligheten, er i høyeste grad 
avhengig av hvilke beretninger som dominerer. 
Og dette er gjenstand for politisk dragkamp. […] 
Denne eventyrproduksjonen […] bør granskes og 
analyseres som en viktig del av den politiske 
maktutøvelsen i samfunnet». 

    Ali Esbati, Manifest Analyse 

 



Ideologiske myter 

• Lavt skattenivå bidrar til høyere arbeidsinnsats 

    «Svaret er skattelette. Hva var spørsmålet?» 

• Hvis de rike får høyere skatt rømmer de landet 

• Sykefraværet er for høyt – folk er late,  

    unnasluntrere 

• Nordmenn jobber for lite og går for  

    tidlig av med pensjon 

• Folk må straffes økonomisk  

    ellers vil de ikke å jobbe (nok) 

  

 

 

 

 

 



Ideologiske myter 

• Offentlig sektor er for stor, dyr og byråkratisk 

• Lønna blir mest rettferdig med mest mulig lokal  

    lønnsdannelse 

• Arbeidsmiljøloven er et hinder for fleksibilitet i 
arbeidslivet 

• Vi får flere folk i arbeid hvis vi får fler midlertidig 
ansatte og økt mulighet til å leie inn arbeidskraft 

• Arbeidstakere i dag klarer seg uten fagforeninger 

• Vi har ikke klasser og klasseforskjeller i Norge 

 



«Alle er like, men noen er likere  
     enn andre»   George Orwell i romanen «1984» 

Helge Lund: over 10 mill i 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• «Han må ha veldig høy lønn og 
bonus for å motiveres til å gjøre 
jobben sin, og ikke flytte til 
utlandet.» 

Renholder: 120 -152 kr. timen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• «Han må ha lav lønn og minimale 

rettigheter for å motiveres til å 
jobbe og ikke leve på trygd (som 
må være enda lavere enn lønna).» 



Hvem sprer mytene? 



(hvis) arbeid er svaret  
Hvorfor handler nesten alle forslag som kommer 
fra myteskaperne om å ta fra de maktesløse og 
styrke de sterkeste, også i arbeidslivet? 
 

• Svakere lovvern for arbeidstakere 
• Svekking av fagforeningene 
• Toleranse for lav lønn og sosial dumping 
• Svakere lovvern og dårligere og mer usikre 

ansettelses- og arbeidsforhold 
• Privatisering og konkurranse på bekostning av de 

ansattes lønns- og pensjonsvilkår 
• Dårligere velferdsordninger – herunder pensjon 

 
 

 



Vi har råd til velferdsstaten, demokrati, 
rettssikkerhet og likeverd 

Det er et spørsmål om politisk vilje, mot og holdninger  

Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser handler 
om makt og om demokratisk styring 

• Nivået på velferden er et spørsmål om hvordan vi 
fordeler samfunnets ressurser 

• Det er et spørsmål om demokrati,  

    likeverd, like muligheter og rettsvern 

    også for de svake – solidaritet –  

    forvaltningens verdier og grunnprinsipper 
 

VI HAR IKKE RÅD TIL Å LA VÆRE! 



«The Spirit Level - Why More Equal Societies Almost 
Always Do Better” 

 

• Effects that inequality has on societies: eroding trust,   
     increasing anxiety and illness and encouraging excessive  
     consumption.  

• And for various health and social problems:  
     physical and mental health, drug abuse,  
     education, imprisonment, obesity,  
     social mobility, violence, teenage  
     pregnancies, child well-being and  
     community life. 
• Outcomes are significantly worse in more unequal rich 

countries. 
 
Richard G. Wilkinson and Kate Pickett, 2009  

 

 
 



Mindre styring av statlig sektor –  
New Public Management 

(NPM) 

 



Mindre statlig styring – Historikk 
Politiske beslutninger 

• 1986: ”Program for modernisering av statlig 
forvaltning” 

• 1987: Mål- og resultatstyring innføres 
• 1989: Hermansen-utvalget ”En bedre organisert stat” 
• 1990: Åpning for konkurranse i en rekke sektorer 

(kraft, samferdsel, helse, utdanning osv.) 
• 1991: Ny Hovedavtale = Lokale lønnsforhandlinger i 

staten 
• 1994 - 96: Telenor blir AS og Posten og NSB blir BA-

selskaper  
• 1998: Regnskapsloven 
• 1999: ”Et enklere Norge, Nytt arbeidsliv – nytt 

millennium” 
 
 
 
 



Mindre statlig styring – Historikk 
Politiske beslutninger 

• 2001 – 02 : ”Skritt på veien – program for fornyelse av 
offentlig sektor”. Mesta, posten og NSB blir AS 
Sykehusreformen  

• 2004: Opprettelse av Statens senter for økonomistyring (SSØ) 

• 2004-2006:Revidert reglement for økonomistyring og nytt 
bevilgningsreglement (delegert beslutningsmyndighet og 
resultatansvar)  

• 2005: ”Periodiseringsprosjektet” - Pilotprosjekt i 10 statlige 
virksomheter med utprøving av nye regnskapsregler.  

• 2006: Statlige RegnskapsStandarder (SRS) basert på 
regnskapsregler fra privat sektor 



En ønsket politisk utvikling 

Et resultat av reformer som har sin ideologiske 
og politiske bakgrunn i: 

a) Kritikk mot den økonomiske politikken som 
ligger til grunn for velferdsstaten 

b) Kritikk mot velferdsstatens (store) byråkrati 

c) Kritikk mot velferdsstatens sk. styringsproblemer 

d) Kritikk imot velferdsstatens manglende 
individorientering 

 

  



Myten om staten og omstilling 
”Offentlig sektor er for stor, byråkratisk,  
  sentralisert og ineffektiv” 

«Staten er lite omstillingsvillig eller 
 omstillingsdyktig» 

 

• Det har vært kontinuerlige omstillings- og 
fristillingsprosesser gjennom hele 1990-tallet og 
tempoet har økt i dette århundret 

• Statsansatte har vært igjennom flere  

    omorganiseringer enn både privat  

    og kommunal sektor 

 



 
Den nye staten - Reformer 

     Rapport fra FAFO 2006 

• Det har skjedd grunnleggende endringer av 
struktur, styringsprinsipper og virkemiddelbruk 

• Tidligere: Politiske vedtak om at tjenester skulle 
løses gjennom statlige etater 

• Nå: Markedsmekanismer som anbud og 
stykkprisfinansiering, utskilling og fristilling 

• Statsforvaltningen er sterkt redusert og antallet 
statseide selskap har økt 

• New Public Management (NPM) (betyr: ny offentlig 

ledelse/administrasjon): 
    Reformbølge for forvaltning og styring i offentlig 
    sektor siden 1980-tallet 

 



Myter om NPM 

Marked står for:  

maktspredning, effektiv ressursanvending og stor 
omstillingsevne  

ikke:  

maktkonsentrasjon, sosial ulikhet, sløseri med ressurser,  
irrasjonalitet og anarki  
 

Desentralisering gir:  

økt innflytelse for brukere og økt tilpasningsevne 

- ikke:  

geografiske og sosiale ulikheter   
 



Myter om NPM 

Samfunnsmedlemmene er: 

 suverene konsumenter  
 

-Ikke:  

 medlemmer av det kollektivet som samfunnet er   

 

Som enkeltindivider skal borgerne ha brukermakt.  

Men organiserte interesser kan være statssubsidierte 
maktbaser, og sk «berørte parter» kan være 
særinteresser som forstyrrer den demokratiske 
prosessen og hindrer nødvendig endring   



Myter om NPM 
 

Det blir effektivt : mål –og resultatstyring 
Skille mellom bestiller og utøver/leverandør  
 

Ikke 
mer kontroll og byråkratisk tilsyn 
 
 

Samfunnsutviklingen drives av: 
teknologiske nyvinninger, ideologi og (internasjonal) 

økonomiske interesser og konkurranse  
 

 
Stikkordet er tilpasning  
 

Ikke 
Politisk styring 
 
 

 
  



Erfaringer med NPM og nytt 
økonomistyringssystem internasjonalt 

En internasjonal trend:  
Promoteres av bla. OECD, IMF, EU, WTO og Verdensbanken 
 New Zealand og Australia: Enhetene utarmes finansielt og 

personellmessig og er ute av stand til å utføre sine 
kjerneoppgaver 

• Storbritannia: 
 - Helseforetakene i Wales er finansielt utarmet 
 - British Rail – en katastrofe 
 - Sykehussektoren i Skottland er tatt tilbake til offentlig    
       forvaltning 
 Frankrike/Paris: Tok vannforsyningen tilbake  
 1.1.2010 og sparte 430 mill første året 
 

 



Endringene i norsk offentlig sektor 

Nedbygging av offentlig sektor og svekket  
parlamentarisk kontroll over 
fellesskapets/skattebetalernes penger  

- gjennom: 

 fremming av offentlig-private løsninger 

 innføring av nye lover som begrenser offentlig 
innsyn 

 sammenslåinger av virksomheter og etater 

 tilrettelegging for privatisering ved krav om 
konkurranse, anbudsutsetting og outsourcing 

 
 

 



Fafo: Mer fokus på økonomi,  
mindre på tjenestene 

• Konkurranseutsetting, anbud og outsourcing:  
-  Hele virksomheten, driftsenheter, avdelinger 
-  IKT-drift, kantine, renhold 
-  Mer konsulentbruk, engasjement og innleie av arbeidstakere: 

  - midlertidig tilsatte har færre rettigheter  
              -  arbeidsgiver har færre forpliktelser 
             Jo flere midlertidig ansatte, jo svakere fagforeninger 

• Fokus på budsjett og avkastning – ikke behovet for tjenestene: 
 - budsjettet og de økonomiske ressursene styrer aktivitetene 
 

• Blir det bedre tjenester og bedre service til borgerne? 
• Blir det billigere?  
  ……som de sier er hensikten …… 

 

Ingen land har så langt kunnet påvise besparelser for 
samfunnet/skattebetalerne – Norge: anbud koster 16 mrd i året 
iflg EUs tall 

 
 



Endringer 

• Både de som er i og de som skal inn i 
arbeidslivet må innstille seg på vedvarende 
endringer 

• Marginalisering av de, også ungdom, som ikke 
passer inn i dagens arbeidsmarked 

• Endringer for  

     fagbevegelsen, medbestemmelsen, lov- og 

     avtalefestede rettigheter 

Endringer i måten vi tenker om offentlig sektor 
og forvaltningens verdier og  grunnprinsipper på 

 



Et demokratisk problem 

”Politikerne har overlatt forvaltningen av  
  offentlig sektor til økonomiske  
  måleparametere og et mylder av  
  underselskaper som skal konkurrere mot  
  hverandre.” Finn Lied industriminister fra AP på 70-tallet 
 

 
Hvor blir det av talemåter om 
demokratiet,  
likeverdigheten og  
rettssikkerheten? 



Et demokratisk problem 

 ”Gjennom fristilling skal statlige virksomheter 
settes i stand til å møte konkurranse ved at 
den blir  

 frikoblet fra alminnelige statlige og 
forvaltningsmessige og parlamentariske 
beslutningsrutiner og konkurransemessig 
hemmende fellesordninger av lønns- og 
personalmessig karakter.” 

              Tore Grønlie. 

    ”Drømmen om en konkurransetilpasset stat” 

 

 



Endringene resulterer i en ny 
hverdag for de tilsatte 



En ny hverdag for oss 

• ”I den grad det er interessekonflikter knyttet til 
arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet for ansatte 
på den ene side og kunder, brukere og eiere på den 
annen side - 

 fører økt konkurranse og mer markedsbasert 
eierskap til at sistnevntes interesser får økt 
gjennomslag på bekostning av de ansattes 
interesser.” 

 NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget 

 



Tradisjonell forvaltningsmodell Markedsrettet (NPM) modell 

Hierarki Marked 

Regler/rutiner Resultater 

Sentralisering Desentralisering 

Ressurser etter behov Ressurser etter tilbud og etterspørsel 

Fordeling/omfordeling ut i fra 

kollektive hensyn 

Den enkelte velger selv i et marked 

Ansvarlighet Selvstyre/autonomi 

Rettferdighet/likhet Tilfredsstille markedet 

Rettigheter som borger Suveren bruker  

Kollektiv handling Konkurranse 

Profesjons- og regelorientert Ledelsesorientert 

Opptrer som nøytral ekspertise Søker andre(private) partnere 

Stabil og forutsigbar Prioriterer endring 

Tradisjon Fornyelse/omstilling 

Borger/velger Kunde/bruker 



Nye ledere og ny ledelsesfilosofi i staten 

• Ledere som (muligens) har lært å lede, men 
som ikke kan fag 

• Det styres ovenfra og ned 

• Ledere er opptatt av resultater,  

    mer enn av tillit og et godt  

    arbeidsmiljø 

• Ledere ser på medbestemmelse og 
medvirkning fra de tillitsvalgte og ansatte som 
”plunder og heft” 

 

 



Utfordringer for de tilsatte 

• Den faglige kvaliteten settes under press - krav om 
økt effektivitet  med målesystemer som ikke fanger 
opp alle sider ved saksbehandlingen 

• Uklare linjer – lederansvar pulveriseres 

• Konkurranse og individualisering – ”en hver må sørge 
for seg” 

• Følelse av å ikke gjøre jobben godt nok 

• Den enkeltes innflytelse svekkes 

• Mindre jobbtilfredshet  

• Dårligere arbeidsmiljø 

 

 



Utfordringer for de tilsatte 

Nyere norsk data viser  (Fafo-undersøkelsen): 
• 1/5 mener at arbeidshelsa er blitt dårligere  
• Flere opplever krav om at mer skal gjøres, på kortere 

tid og med samme (høye) kvalitet 
• Buffere faller bort, pausene blir kortere 
• Velferdsordninger (bla. permisjoner) reduseres 
• Kompetanse varer kortere enn tidligere 
• Stadig nye oppgaver, men mindre tid til opplæring og 

kompetansepåfyll 
• Helheten faller bort – det endelige resultatet av 

arbeidet vises andre steder 
 

 



Et mer brutalt arbeidsliv? 

• Økt omstillingstakt, sammenslåinger, 
nedbemanninger, flytting av etablerte arbeidsplasser 

• Utrygghet og uro for - arbeid og opparbeidede 
rettigheter  

• Færre fast tilsatte – mer bruk av konsulenter og 
innleie 

• Høyere sykefravær og mer uføretrygding 

• Mer utstøting  
      

 Hvor er regnestykkene? 

 



 
Arbeidsplassdemokratiet handler om likeverd, 

medbestemmelse og rettssikkerhet for de 
tilsatte 

 
 
 
 
 
 
 

Ittnå kjem tå seg sjøl!  
Ingenting er vunnet en gang for alle! 

 



Hvorfor være  
organisert? 



LOs rolle 

• De første fagforeningene ble stiftet i 1870 årene  

• LO ble stiftet 1. april 1899 og NTL i 1947 

• Den viktigste enkeltfaktor for utviklingen var 

     - den industrielle revolusjon - resultat av nye oppfinnelser:  

     dampmaskinen, vannkraften og elektrisiteten  

 = nye produksjonsmåter, masseproduksjon 

 = behov for arbeidskraft i sentrale strøk - migrasjon og en 
voksende arbeiderklasse 

• Dårlige arbeidsforhold, elendig lønn, lange arbeidsdager, skitt 
støy, barnearbeid. Arbeidsfolk hadde ingen annen utvei for å 
tjene til livsopphold enn å jobbe livet av seg, bokstavelig talt 

• Fagbevegelsen vokste i styrke og makt fra forrige 
århundreskifte 

 

 

http://www.lo.no/


Vårt samfunnssystem er ikke natur- eller 
gudegitt! 

Flaks, kloke politikere og fagbevegelsens rolle! 

• Fagbevegelsen var avgjørende for oppbyggingen av 
velferdsstaten, offentlige tjenester og 
velferdsordningene 

• De fleste velferdsordninger startet som rettigheter 
for fagorganiserte arbeidere: 

 - sykelønn, pensjon, ferie og  

    vern mot skade og sykdom (HMS) 

• Fagbevegelsen er også  
 avgjørende for å bevare  
 velferdsstaten og de offentlige  
     tjenestene 



Historikk 

• Bergverksloven i 1842 - beskyttet  
     gruvearbeidere mot de verste  
     utslagene av helsefare i gruvene 
• Lov av 27. juni 1892 om tilsyn  
     med arbeid i fabrikker  
     - forbedret i 1909 
• 1919 - Stortinget vedtok 8 timers dagen og en ukes 

ferie med lønn 
• I 1921 streiket 150.000 arbeidere - mot lønnsnedslag 
• Streikeretten var ikke lovfestet - streiken ble betegnet 

ulovlig 
 

 
 



Historikk 
• 1927 - Arbeidstvistloven som ga arbeidere i privat 

sektor streikerett 

• Krakket i 1929 - Fagforeningene kjempet med 
ryggen mot veggen - stadige krav  

    om lønnsnedslag fra arbeidsgiverne  

    – godta dette eller miste jobben  

        - fikk sparken eller bedriften  

           gikk konkurs  

• 1931 Menstadslaget - avslutningen  

    på Norges største arbeidskonflikt  

 



Historikk – Lov- og avtaleverk 

• 1935 - den første Hovedavtalen i privat sektor 
• 1956 - De første tariffavtaler om sykelønn  
• 1958 – Tjenestetvistloven: rett til tariffavtaler og 

streikerett i staten 
• 1959 - Normalarbeidstiden var fortsatt 45 t pr uke  
• 1964 - Lovfestet fire ukers ferie med lønn 
• 1978 – Lovfestet full lønn under sykdom for alle  
• 1980 - Den første hovedavtalen i staten  
• 1977 - Arbeidsmiljøloven - siste endring i 2005 
    Hjemler utstrakt demokrati for arbeidstakerne  
    gjennom deres representanter 

 



 
Fagbevegelsen må være sterk  

og ha politisk makt og innflytelse 
 

Bare den kan: 
• utfordre ideologien, mytespredningen, 

«eventyr-fortellinger» og gruppetenkning om 
samfunnsorganisering og økonomiforvaltning 

• slå tilbake den grove, hensynsløse utnyttelsen 
av arbeidere som samfunnsutviklingen, ny 
teknologi og nye regler for verdenshandel, inkl. 
valuta, har åpnet for 

Kontroll over og eierskap til samfunnets  
ressurser handler om makt og  
om demokratisk styring 
 
 



 
Det foregår åpen fagforeningsknusing 

internasjonalt  
      

Vi merker også klare tendenser til dette i Norge 
En svekket fagbevegelse og svekkede lover og avtaler 
betyr:  
mer makt til dem som ut fra politisk og ideologisk 
ståsted ønsker en slik utvikling 
mindre makt til og beskyttelse av arbeidstakere 
mer utnytting, underbetaling, utstøting og sosial 
dumping 
mindre arbeidsplassdemokrati – mindre innflytelse 
og medbestemmelse for de tilsatte 

NPM er del av ideologien og systemene som bidrar til 
dette 

 



Utfordringer for fagbevegelsen og de tilsatte 

Press mot rettigheter og lover og avtaler: 

• Anbuds- og konkurranseøkonomi svekker 
arbeidskollektivet og samholdet – endrer vår måte å 
tenke om dette på 

• Den kollektive lønnsdannelsen 
• Tariffhopping  
• Medbestemmelsen  
• Arbeidstid og fritid 
• Ansettelsesvernet 
• Sykelønn 
• Pensjon 

 



HVORFOR NTL? 



Hvorfor NTL? 
Samarbeid, tillit og menneskenes behov 
• Ikke konkurranse, mistenkeliggjøring og kontroll  
• Brukernes behov må styre, ikke lønnsomhetshensyn 
• Et arbeidsliv tilpasset de ansattes behov, ikke omvendt 
• De ansattes kompetanse må ses og brukes 
• Tillitsvalgte er medspillere, ikke motspillere 

Sammen er vi sterke 
 

– Høre til og bidra til fellesskapet 
– Bidra til en bedre arbeidsplass 
– Innflytelse i på lønns- og arbeidsforhold 
– Innflytelse i NTL og LO  
– Innflytelse på samfunns- 
 utviklingen   

 



NTLs verdigrunnlag 

• Alle i samfunnet skal sikres økonomisk 
uavhengighet og sosial tilhørighet 

• Alle skal sikres en lønn å leve av 
• Lik lønn for likt og likeverdig arbeid 
• Individuell lønnsdannelse skal motarbeides 
• Lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk 

bakgrunn, tradisjoner eller tilfeldigheter 
fjernes  

• Det kollektive lønns- og forhandlingssystemet 
bevares, det fremmer likelønn og målet om at 
alle må sikres  

 
 

 



NTLs verdigrunnlag 

• God livskvalitet for alle - trygghet, frihet, mangfold, 
ansvarlighet og rettferdighet  

• Velferdsstaten skal organiseres med en målsetting 
om likeverdige tjenestetilbud uavhengig av bosted, 
sosial bakgrunn og økonomisk evne 

• Alle som har arbeidsevne skal få arbeid 
• Et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø 

for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte 
og hele samfunnet 

 

NTL bygger sitt arbeid på verdiene og  
grunnprinsippene : frihet, likhet, solidaritet og et 
demokratisk samfunn 

 
 
 



Hva kan vi gjøre? 

• Se på hele verden og alle arbeidere eller lønnsmottagere 
som våre likeverdige, som har samme krav som oss på god 
behandling, akseptabel lønn og beskyttelse mot uverdige 
arbeidsforhold  

• Samarbeide og danne nettverk med andre som har de 
samme mål for samfunnet som oss:  

 Andre organisasjonsledd i fagbevegelsen  

 For velferdsstaten 

 Manifest Analyse 

• Mange jobber aktivt mot urettferdigheten på forskjellige 
måter, også internasjonalt 

 «Occupy Wall Street»  «Attack»  «Not in my Name»  «People not Profit» 

 
 





Hva kan vi gjøre? 

• Konfrontere uttalelser og språkbruk 
       «Jeg har kastet NPM i bossbøtta» (HGR) 
       «Jeg vet ikke hva NPM er, men hvis dere er imot det, er jeg   
       også imot det» (JS) 
• Si fra og stille spørsmål ved sk selvfølgeligheter 
• Bidra til opplysning og skolering - egen og andres 
• Bruke den nye teknologien til vår fordel 
• Finne nye måter å jobbe på 
• Bruke avtaleverket - være kompromissvillige, men ikke gå 

på akkord 
• Forsvare forvaltningen og velferdsstaten til beste for våre 

medlemmer og alle innbyggere i Norge 
• Være stolte byråkrater! 
 



Etter terrorangrepet 
22. juli: 

 

Jens Stoltenberg 
“Vårt svar er 
mer 
demokrati, 
mer åpenhet 
og mer 
humanitet. 
Men aldri 
naivitet.” 



Stolte byråkrat 

«Jeg må si på en dag som denne …..  
(fremleggelsen av statsbudsjettet 2012) sender jeg  
mange varme hilsener til mine ansatte.  
Dette er byråkrater jeg har lyst til å krone»  
      Knut Storberget 

«Med dokumentene i esker flyttet de ansatte til 
beredskapslokaler og tre dager etter bomben var de 
i gang med statsbudsjettet og det ble fremlagt som 
planlagt i dag (6.okt 2011)»    Sigbjørn Johnsen 

«Byråkrat er en hedersbetegnelse (8.8.2011)»  
      Jens Stoltenberg 
 



Takk for meg! 
Lykke til med resten av kurset og 

med arbeidet i NTL Veg 

Lill Fanny Sæther 
lills@ther.oslo.no 

www.ther.oslo.no 

 

mailto:lills@ther.oslo.no
http://www.ther.oslo.no/

