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INNLEDNING

Arbeidsgiverforeningen Spekters  
strategier og mål er langsiktige, og  
posisjonene bygger på fakta og doku
mentasjon fra medlemsvirksomhetene. 
Spekter har siden etableringen vektlagt 
at foreningen skal ha nær kontakt med 
medlemsvirksomhetene for å sikre 
medlemmene rask og kompetent  
rådgivning og bistand. Foreningens 
hoved oppgave er å bistå medlemsvirk
somhetene	i	deres	utøvelse	av	arbeids-
 giveransvaret, særlig når det gjelder 
medlemmenes	tariffavtaler.	I	tillegg	
skal Spekter arbeide for å utvikle  
og bedre medlemmenes ramme
betingelser slik at de kan lykkes i sine 
oppdrag. En viktig arena for dette er i 
trepartssamarbeidet, hvor Spekter 
deltar sammen med regjeringen og de 
øvrige	partene	i	arbeidslivet.	Styret	
konstaterer	at	Spekter	også	i	2021	har	
vært	en	tydelig,	synlig	og	relevant	aktør	
på disse områdene i saker som er  
viktige for medlemmene. 

Spekters identitet
Spekter skal være den foretrukne ar
beidsgiverforening for alle bedrifter og 
virksomheter	som	søker	en	tariffavta
le bygget opp rundt den enkelte virk
somhet. Spekter skal særlig være den 
foretrukne arbeidsgiverforeningen for 
virksomheter som bærer et utpreget 
samfunnsoppdrag, eller som gjennom 
sin forretningsdrift bidrar til at andre 
løser	sitt	samfunnsoppdrag.	

Spekter	er	en	av	de	fire	store	arbeids
giverforeningene i Norge, og deltar i 
kraft av dette i det særnorske treparts
samarbeidet. Det tette samarbeidet 
mellom myndighetene, arbeidsgiver 
og arbeidstakerorganisasjonene, bidrar 
til	å	sikre	økonomisk	styring	og	gode	
velferdsordninger for alle, et konkur
ransedyktig	næringsliv,	en	sterk	offent
lig	sektor,	høy	sysselsetting	og	små	
lønnsforskjeller.

Innledning

Spekter skal være den 
foretrukne arbeidsgiver-
forening for alle bedrifter 
og virksomheter som søker 
en tariffavtale bygget 
opp rundt den enkelte 
virksomhet.
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Spekter skiller seg fra andre arbeids
giverforeninger ved at medlemmene 
gjennomgående er store og mellom
store virksomheter. Til sammen er det 
over	238.000	ansatte	i	Spekters	262	
medlemsvirksomheter. Spekter vekt
legger tett kontakt og god innsikt i hvert 
enkelt medlems rammebetingelser, 
utfordringer og særpreg.

Spekters strategi, mål  
og posisjoner 
Spekters overordnede mål er å bidra 
til at medlemmene har hensiktsmes
sige	tariffavtaler,	samt	gode	rammevil
kår for sin drift og utvikling. Norge er 
avhengig av et velfungerende arbeids
liv,	økonomisk	verdiskaping,	bære-
kraftige velferdsordninger og et mer 
miljøvennlig	Norge,	og	dette	er	derfor	
temaer som Spekter baserer sine inte
ressepolitiske posisjoner på. Spekter 
arbeider kontinuerlig for å styrke ar
beidslinjen og for å sikre medlemsvirk
somhetene gode rammebetingelser 
for	å	fremme	innovasjon,	effektivitet	
og	kvalitet	i	det	offentlige	tjenestetil
budet. De gode og universelle velferds

ordningene i Norge forutsetter at vi 
har	høy	økonomisk	verdiskaping	og	en	
mest	mulig	effektiv	offentlig	sektor.	

Spekter mener at den norske samfunns
modellen, med en sterk privat sektor, 
en	velutviklet	velferdsstat,	høy	syssel
setting og et organisert arbeidsliv, har 
vært	avgjørende	for	at	vi	har	hatt	til
strekkelig og kompetent arbeidskraft 
i	både	privat	og	offentlig	sektor.	Den	
har samtidig bidratt til betydelig om
stillingsevne i arbeidslivet. Spekter 
jobber derfor for å ivareta og utvikle 
denne samfunnsmodellen videre. 

Tariffoppgjøret 
I Norge har partene i arbeidslivet ansvar 
for inntektspolitikken. I samspill med 
pengepolitikken som Norges Bank har 
ansvar	for,	og	finanspolitikken	–	altså	
virkningen av de statlige budsjettene 
–	utgjør	inntektspolitikken	den	økono
miske politikken i Norge. I gjennom
føringen	av	lønnsoppgjørene	har	 
Spekter derfor et ansvar for at resulta
tet	i	makro	bidrar	til	høy	sysselsetting	
og at norsk næringsliv er konkurranse

dyktig mot utlandet. Spekter og med
lemsvirksomhetene	fulgte	også	i	2021	
opp normen fra forhandlingene i kon
kurranseutsatt sektor. 

Tariffoppgjøret	2021	medførte	fire	ar
beidskonflikter, som til sammen varte 
i	153	dager	og	berørte	23	medlemsvirk
somheter innenfor henholdsvis helse
sektoren, telekom og kultursektoren.

Hovedavtaleforhandlinger 
Etter konstruktive diskusjoner og pro
sesser,	kom	Spekter	i	2021	til	enighet	
med LO, Unio, YS, Akademikerne og 
SAN om ny Hovedavtale for de neste 
fire	årene.	Hovedavtalene	ble	i	det	ve
sentligste	videreført,	men	med	enkel
te mindre endringer partene var enige 
om at det var behov for. Formålet med 
avtalen ble blant annet tydeliggjort 
innledningsvis. I tillegg ble partene 
enige	om	å	tydeliggjøre	at	bære
kraftspørsmål	har	en	naturlig	plass	i	
det lokale partssamarbeidet. 

Stortingsvalget og regjerings-
plattformen 
2021	ble	også	for	Spekter	preget	av	at	
det var stortingsvalg. Spekter jobbet 
aktivt inn mot partienes programpro
sesser,	til	partienes	landsmøter	og	inn	
mot arbeidet med ny regjeringsplatt
form. Spekter har også drevet et aktivt 
påvirkningsarbeid	både	i	stortingshø
ringer,	i	deltagelse	i	den	offentlige	de
batt og i direkte kontakt med folke
valgte og myndigheter. I det politiske 
kontaktarbeidet vektlegger Spekter å 
være fakta og dokumentasjonsbasert, 
konstruktive	og	å	søke	samarbeid	med	
andre interesseorganisasjoner der det 
er naturlig. Fra tid til annen oppstår det 
press fra enkeltmedlemmer om å gå 
mer	offensivt	ut	på	den	offentlige	are
na	for	blant	annet	å	øke	presset	på	
politikere og myndigheter. Det er Spek
ters erfaring at det i mange saker og 
situasjoner er vel så hensiktsmessig og 
gir bedre resultater å jobbe direkte opp 
mot politikere og myndigheter, som at 
Spekter	skal	innta	en	offensiv	rolle	på	
den	offentlige	arena.		
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Koronapandemien 
2021	var	nok	et	krevende	år	for	mange	
av Spekters medlemsvirksomheter på 
grunn av koronapandemien. Helse
sektoren	opplevde	tidvis	høy	grad	av	
uforutsigbarhet grunnet endrede be
redskapsnivåer	som	følge	av	endring	i	
smittesituasjonen og et vekslende 
antall koronapasienter. For samferd
selsvirksomhetene har pandemien 
innebåret en kombinasjon av leverings
forpliktelser og en stor andel faste 
kostnader, samtidig som myndighets
pålagte	restriksjoner	har	medført	kraf
tig fall i antall reisende. I kultursektoren 
medførte	en	rekke	strenge	korona
restriksjoner at mange virksomheter 
måtte stenge, eller drive med svært  
redusert kapasitet og dermed publikums
inntekter som ikke er bærekraftige over 
tid.	Det	uvanlig	høye	sykefravær	blant 
egne ansatte har også vært utfordrende 
i perioder for de fleste av medlemmene. 

Som	i	2020	bidro	dette	til	høy	etter
spørsel	etter	Spekters	løpende	rådgiv
ning overfor virksomhetene, samt 
deltakelse i ulike råd og utvalg for å 

bidra til en best mulig dialog mellom 
arbeidslivets parter og myndighetene 
rundt koronatiltakene.  

Mange	av	de	særskilte	møteplassene	
mellom myndighetene og arbeidslivets 
parter	for	å	håndtere	den	løpende	
koronasituasjonen	ble	også	videreført	
i	2021.	Spekter	har	deltatt	på	alle	disse	
arenaene hvor vi har funnet det relevant 
og viktig for våre medlemmer. Også i 
2021	har	det	fra	myndighetene	kommet	
svært	mange	høringer,	eller	forespørs
ler om deltakelse og innspill med svært 
korte svarfrister. Spekter har, etter om
fattende	dialog	med	berørte	med
lemsvirksomheter, håndtert alle disse 
fortløpende.

Et	gjennomgående	tema	også	i	2021,	
særlig innenfor samferdsels og kultur
sektoren, var hvorvidt restriksjonene 
som ble pålagt virksomhetene knyttet 
til koronatiltakene var forholds messige. 
I samferdselsvirksomhetene var en 
særlig problemstilling om tiltakene var 
tilpasset	behovene	for	effektiv	drift.	 
I kultursektoren var utfordringen knyt

tet til om man kunne avvikle arrange
menter med tilstrekkelig publikum til 
å	forsvare	det	økonomisk.	Spekter	har	
hatt tett dialog med myndighetene for 
å få en bedre balanse mellom smitte
vernhensyn og virksomhetenes drifts
behov. Spekter har også arbeidet aktivt 
sammen med medlemmene om forslag 
for	å	sikre	hensiktsmessige	økonomis
ke kompensasjonstiltak, der det ikke 
var	mulig	å	oppnå	en	økonomisk	for
svarlig	drift	samtidig	med	nødvendige	
koronarestriksjoner.

INNLEDNINGINNLEDNING
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Kontakten med 
medlemmene 

Kompleksiteten i arbeidslivsregulerin
gene	er	økende,	og	styret	konstaterer	
at omstillingstakten i medlemsvirksom
hetene	var	høy	også	i	2021.	Medlem
mene	etterspør	også	i	stadig	økende 
grad Spekters initiativ og arenaer for 
diskusjon om ulike sektor og bransje
politiske problemstillinger. Dette stiller 
høye	krav	til	kvalifisert	bistand	fra	Spek
ter.

Inntektspolitikken og  
lønnsoppgjøret 2021
Lønnsoppgjøret	2021	ble	gjennomført	
på grunnlag av de inntektspolitiske 
forutsetningene, som betyr at konkur
ranseutsatt	industri	forhandler	først	
og	setter	normen	for	etterfølgende	
forhandlinger i andre sektorer. Etter 
forhandlingene kommuniserte parte
ne	i	frontfaget	en	økonomisk	ramme	på	
2,7	prosent.	Lønnsoppgjøret	i	Spekters	
områder	ble	gjennomført	i	samsvar	

med frontfagsnormen med et resultat 
om lag på nivå med den kommuniser
te	rammen.	Rammen	for	lønnsoppgjø
ret	i	2021	var	vesentlig	høyere	enn	i	
2020,	da	den	som	følge	av	betydelig	
økonomisk	usikkerhet	rundt	pande
mien	var	på	1,7	prosent.

Oppgjøret	i	2021	var	et	mellomoppgjør,	
noe som betyr at det kun forhandles 
om	lønnsreguleringer	og	ikke	øvrig	
innhold i overenskomstene. Imidlertid 
var forhandlinger om tjenestepensjons
ordning for flere virksomheter utsatt 
fra	2020	og	ble	gjennomført	i	2021.	

Totalt	ble	det	forhandlet	lønnsregule
ringer	og	endringer	i	750	overenskom
ster. 

For helseforetakene og sykehus med 
driftsavtaler ble det ikke oppnådd enig
het	om	lønnsreguleringer	for	medlem

mer av Norsk Sykepleierforbund og 
øvrige	forbund	i	Unio.	Bakgrunnen	var	
at arbeidstakerorganisasjonene frem
met	krav	om	lønnsreguleringer	over	
normen	fra	frontfaget.	Dette	førte	til	
at	det	ble	gjennomført	streik	i	syke
husene.	Som	følge	av	at	streiken	etter	
hvert	fikk	stadig	større	konsekvenser	
for pasienttilbudet og til slutt repre
senterte en fare for liv og helse, ble 
konflikten	avsluttet	med	frivillig	lønns-
nemnd. Da hadde streiken vart i 13 
dager. Seks helseforetak samt Martina 
Hansens	Hospital	AS	var	direkte	berørt	
av	konflikten,	og	til	sammen	621	ar
beidstakere ble tatt ut i streik.  

Videre ble det iverksatt streik i Global 
Connect	AS	som	følge	av	at	det	etter	
forhandlinger og mekling ikke ble opp
nådd enighet med forbund i LO om 
lønnsreguleringer.	Streiken	omfattet	
15	arbeidstakere	og	ble	etter	62	dager	

avsluttet	ved	at	partene	møttes	til	fri
villig mekling der partene aksepterte 
meklerens forslag.

Uenighet om valg av modell for tjenes
tepensjon	utløste	to	streiker	i	2021.	
Felles for begge var at forbund i LO 
fremmet krav om overgang til hybrid 
tjenestepensjon mens arbeidsgiversi
den holdt fast ved at en ordning med 
innskuddspensjon	er	nødvendig	for	å	
sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i pen
sjonskostnadene	over	tid.	Ved	Røde	
Kors Haugland Rehabilitering AS ble 
det på forsommeren iverksatt en streik 
som omfattet sju arbeidstakere. Etter 
30	dager	ble	det	gjennomført	mekling	
og under meklingen nådde partene, 
med meklerens mellomkomst, frem til 
en	forhandlingsløsning.	Høsten	2021	
ble det etter forhandlinger og mekling 
om	pensjonsspørsmålet	utløst	streik	
ved 14 virksomheter innenfor teater, 
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orkester og opera. Konflikten pågikk i 
48 dager og omfattet 891 arbeidsta
kere. Konflikten hadde betydelige 
konsekvenser for kulturinstitusjonenes 
tilbud til publikum i denne perioden. 
Denne konflikten ble avsluttet ved at 
partene gjennom frivillig mekling, med 
meklerens mellomkomst, kom frem til 
en	forhandlingsløsning.

Uenighet om valg av pensjonsmodell 
i virksomheter i Spekter har vært kre
vende	i	lønnsoppgjørene	i	flere	år,	og	
styret	har	høy	oppmerksomhet	rundt	
problemstillingen.	Med	de	finansielle	
rammebetingelser som gjelder for de 
fleste av Spekters medlemsvirksom
heter, er forutsigbarhet i pensjonskost
nadene av stor betydning. 

For	øvrige	virksomheter	og	overens
komster	ble	det	i	lønnsoppgjøret	2021	
oppnådd enighet i forhandlinger, med 
unntak	av	oppgjøret	for	Vy	Buss	AS	som	
fant	sin	løsning	i	mekling.

Etablere overenskomster for nye 
medlemmer
I	2021	har	sju	nye	virksomheter	blitt	
medlemmer i Spekter. Når en ny virk
somhet melder seg inn, starter arbeidet 
med å utvikle nye overenskomster som 
er tilpasset virksomhetens særskilte 
behov.  Spekter organiserer dette ar
beidet slik at medarbeidere med ulik 
spesialistkompetanse deltar sammen 
med representanter fra virksomheten. 
Arbeidet innebærer blant annet å byg
ge	opp	nødvendig	kunnskap	for	å	for
stå virksomhetens rammebetingelser, 
og kartlegging av endringsbehov og 
analyse av handlingsrommet i forhand
lingene.

Det ble enighet i alle nyinnmeldte virk
somheter	om	overenskomster	i	2021.	

Arbeidsgiverrådgivning
Spekter	forvalter	i	overkant	av	750	
overenskomster	(tariffavtaler)	sammen	
med medlemmene, og administrerer 
forhandlingsprosessene knyttet til ta
riffoppgjørene.	Forhandlingsmodellen	
innebærer at Spekter er involvert i et 

betydelig antall forhandlingsprosesser 
ved	hvert	tariffoppgjør,	noe	som	også	
gir administrasjonen god innsikt i og 
kjennskap til de ulike medlemsvirk
somhetenes særskilte utfordringer og 
muligheter.

Spekter legger vekt på å gi tilpasset 
rådgivning til det enkelte medlem i 
spørsmål	som	omhandler	utvikling	av	
virksomhetens	tariffavtaler,	utvikling	
av virksomhetens arbeidsgiver og 
personalpolitikk, samt utvikling av ram
mebetingelser. Årlig håndterer Spekter 
flere tusen enkelthenvendelser fra 
medlemsvirksomhetene relatert til lov 
og avtaleverket. Henvendelsene om
handler	ulike	arbeidsgiverspørsmål	og	
temaer knyttet til samarbeid med de 
ansattes organisasjoner, organisering 
av	arbeidstid,	spørsmål	knyttet	til	de	
tillitsvalgtes medvirkning og rettighe
ter, kompetanse, utdanning, sosiale 
rettigheter	og	lønnssystemer.

Spekter bistår også medlemmene ut 
fra	deres	behov	og	ønsker	om	endringer	
i etablerte pensjonsordninger, og driver 

omfattende rådgivning i forbindelse 
med omstillingsprosesser.

Rettstvister, rettssaker  
og forhandlingsmøter
Omfanget av tvister knyttet til forstå
elsen	av	tariffbestemmelser	(rettstvis
ter)	har	vært	relativt	høyt	også	i	2021,	
men de fleste sakene som fremmes for 
Spekter	løses	gjennom	forhandlinger.	

To tvister om forståelse av Spekters 
overenskomster ble avgjort etter be
handling	i	Arbeidsretten	i	2021.	I	en	sak	
YS/Delta anla mot Spekter og selska
pene i Avinorkonsernet om tolkning 
av pensjonsbestemmelsene i overens
komstene,	fikk	Spekter	og	Avinor	del
vis medhold. I en sak der Spekter og 
Spekters medlemmer Nationaltheatret 
og Beaivvás Sámi Nasunálateáhter var 
stevnet av LO Stat/Fagforbundet for 
brudd	på	tariffavtalens	bestemmelser	
om kompensasjoner ved turnévirksom
het,	fikk	arbeidsgiversiden	medhold	
på alle punkter av en enstemmig rett.

KONTAKTEN MED MEDLEMMENEKONTAKTEN MED MEDLEMMENE
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I saker av stor arbeidsrettslig betydning 
for	medlemmene	fører	Spekter	også	
saker for de vanlige domstolene, eller 
vi bistår medlemmene som hjelpe inter
venient. Spekter og et helseforetak vant 
fram	i	en	sak	for	Høyesterett	med	at	
uberettiget oppslag i pasient journal 
ga saklig grunn til oppsigelse. Saken 
er av stor prinsipiell betydning.

Virksomhetsrådgivning og 
interessepolitisk påvirkning
I	tillegg	til	tariff-	og	arbeidslivspolitik
ken, bidrar Spekter til å sikre medlems
virksomhetene gode rammebetingelser 
for drift og utvikling. I de interesse
politiske	spørsmålene	har	pandemien,	
også	i	2021	satt	sitt	preg	på	Spekters	
interessepolitiske arbeid. Partienes 
programprosesser	og	landsmøter,	valg
kampen, Stortingsvalget i september 
og innspill til regjeringsplattformen har 
vært prioriterte arbeidsområder i det 
interessepolitiske arbeidet.   

Etter	stortingsvalget	2021	ble	det	eta
blert en mindretallsregjering mellom 
Ap og SP, med et svakere parlamen

tarisk grunnlag enn hva vi har sett på 
lang tid i norsk politikk. Dette innebærer 
både muligheter og utfordringer for 
Spekter og medlemmene. 

Helse, omsorg og velferd
Gjennom	2021	har	både	helseforetaks
modellen	og	private	aktørers	bidrag	til	
helsetjenesten blitt debattert, og her 
har Spekter på ulike måter bistått med
lemmene i å fremme deres interesser, 
både gjennom kontakt med partiene 
i forbindelse med utarbeidelse av nye 
partiprogrammer og som innspill til ny 
regjeringsplattform. 

Spekter	gjennomførte	i	2021	en	studie	
om fremtidens helsetjeneste, med  
bistand fra rådgivningsbyrået inFuture. 
Studien	publiseres	i	2022.	Som	ledd	 
i arbeidet med studien, arrangerte 
Spekter i november en samling med 
mulighet for både fysisk og digital del
takelse. Spekter arrangerte også et 
frokost	møte	i	mars	om	samfunns-
økonomisk	verdi	av	rehabilitering.	

Spekters	Sektorråd	Helse	hadde	fire	
ordinære	møter	i	2021,	og	ett	møte	i	
tillegg der fremtidsstudien var tema. 
Ved	møtet	i	februar	deltok	Ingvild	 
Kjerkol i rollen som helsepolitisk tals
person for Arbeiderpartiet. I november 
deltok hun igjen, da som helse og 
omsorgsminister.

Spekter har også deltatt i en arbeids
gruppe, ledet av Helse Vest RHF, som 
skal utarbeide retningslinjer for in vol
vering	av	private	aktører	i	plan-	og	ut-
viklingsarbeidet. I forkant av arbeids
gruppemøtene	har	Spekter	hatt	møter	
med ideelle medlemmer for å få deres 
innspill til arbeidet. 

Som	i	2020,	preget	pandemien	også	i	
2021	Spekters	interessepolitiske	arbeid	
på helseområdet. For private, ideelle 
og kommersielle virksomheter, har til
pasninger	i	det	økonomiske	oppgjøret,	
blant annet med de regionale helse
foretakene,	vært	viktig	også	i	2021.	
Prinsipper og praktisering av vaksine
fordeling mellom ulike personellgrup
per og virksomheter har også vært et 
tema Spekter har jobbet med. 

Samferdsel
Spekters arbeid på samferdselsfeltet 
var i stor grad preget av koronapande
mien. Fram mot gjenåpningen av sam
funnet i september ble det arbeidet 
målrettet med å unngå at restriksjo
nene for samferdselsvirksomhetene 
var strengere enn det som ble opp fattet 
som forholdsmessig, og for at covid 
19forskriften ble tilpasset behovene 
for effektiv drift under forsvarlig  
smitte vern. Arbeidet medvirket til at 
virksomheter og passasjerer i person
transporten ble vist tillit til å håndtere 
smitte vernet uten særskilte antalls
restriksjoner i den siste innstrammings
runden	da	omikronsmitten	økte	i	 
desember.

Spekter samlet også representanter 
for medlemsvirksomheter og stortings
politikere til webinar om Nasjonal trans
portplan. Spekters posisjoner om at 
prioriteringer	i	sektoren	bør	baseres	
på	samfunnsøkonomisk	lønnsomhet,	
at	økt	vedlikehold	er	lønnsomt	og	at	
det er viktig å få til reduserte klima
gassutslipp, ble formidlet både der og 
inn mot partiene på Stortinget som 
behandlet planen.
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Spekter	fortsatte	i	2021	også	å	jobbe	
sammen med alliansepartnerne i Jern
banealliansen, for å få opp satsingen 
på vedlikehold og på gods på bane. 
Jernbanealliansen	ga	også	støtte	til	
persontransporten på bane gjennom 
pandemien.

Valgåret	2021	satte	sitt	preg	på	arbei
det i Spekters sektorråd samferdsel. 
Sektorrådet	drøftet	analyser	av	regje
ringens og opposisjonens samferd
selspolitikk, og hva denne kunne få å 
si for Spekters samferdselsvirksom heter, 
samt mulighetene for å få realisert Spek
ters samferdselspolitiske posisjoner. 
To	av	møtene	hadde	ledende	samferd
selspolitikere på Stortinget som gjester 
og	dialogpartnere.	Etter	valget	drøftet	
sektorrådet hva Spekters sektorpoli
tiske aktivitet burde konsentrere seg 
om i lys av valgresultatet.

Lettelsene i smittevernrestriksjoner og 
råd fra myndighetene som kom på 
høsten	i	fjor	viste	samtidig	hvor	stor	
negativ	effekt	pandemien	har	hatt	på	
bruken av kollektivtransport. Spekter 

hadde da jobbet gjennom året med å 
innhente grunnlagsinformasjon og 
samle	togoperatører	og	andre	med
lemmer om budskap. Effektene av 
pandemien var ventet, og bekreftet 
det forankrede budskapet Spekter 
formidlet til Samferdselsdepartemen
tet	og	Stortinget	gjennom	2021:	For	å	
sikre et kollektivtilbud som er attraktivt 
for	trafikantene	og	omstillingsdyktig	
til å dekke nye behov, trengs det både 
økt	økonomisk	støtte	på	vei	ut	av	pan
demien og justerte rammebetingelser 
under en ny normal.

Kultur
Spekter har bidratt til å sikre kultur
medlemmene så gode rammevilkår 
som mulig i nok et utfordrende år for 
kulturvirksomhetene. Blant annet har 
Spekter bidratt med å gi innspill til myn
dighetene i ulike faser av pandemien. 
Dette for å sikre hensiktsmessige  
økonomiske	tiltak,	og	ikke	minst	så	
målrettede og forholdsmessige smitte
verntiltak som mulig.

Videre har det vært stor aktivitet knyt
tet	til	de	økonomiske	tiltakene,	både	
gjennom	skriftlige	høringer	og	jevnlige	
dialog-	og	innspillsmøter	med	regje
ringen.

Spekters Sektorråd Kultur har hatt tre 
møter	i	2021.	Sektorrådet	har	deltatt	i	
arbeidet med å videreutvikle Spekters 
posisjoner frem mot stortingsvalget, 
og Sektorråd Kultur hadde blant annet 
Anette	Trettebergstuen	(Ap),	som	da	
var	første	nestleder	i	Familie-	og	kultur-
komiteen, som gjest i februar. Spekter 
har og utviklet innspill til ny regjerings
plattform, og arbeidet inn mot ny po
litisk ledelse etter stortingsvalget.

Spekter har fortsatt arbeidet med å 
bistå kulturmedlemmene i deres arbeid 
med digitalisering, og sammen med 
advokatfirmaet	Bing	Hodneland	har	
det blitt utviklet en musikkguide for 
orkester og teater, som skal bidra til å 
lette medlemmenes håndtering av 
musikkrett ved publisering av innhold 
på digitale flater. 

Samarbeidsprosjektet mellom med
lemmene	i	sektorrådet	ble	videreført	
i	2021,	og	NRK	hadde	ansvaret	for	
samlingene frem til sommeren. Siste 
samling var i august, der det ble avtalt 
at de andre institusjonene skulle ta 
stafettpinnen videre. Flere institusjoner 
har sagt seg villig til å være vertskap 
for samlinger om ulike temaområder. 

Det ble også igangsatt et nytt kart
leggingsarbeid blant Spekters kultur
medlemmer, under ledelse av tidlige
re teater sjef Tom Remlov. Hensikten 
er å få kartlagt de viktigste aspektene 
rundt medlemmenes håndtering av 
koronakrisen, internt så vel som eksternt, 
inklusive forhold til myndigheter, publi
kum	og	samfunnet	ellers.	Særlig	ønsker	
Spekter å se på hvilke erfaringer som 
er	høstet,	og	hvilke	lærdommer	som	
kan trekkes ut av situasjonen kultur
institusjonene har opplevd de siste to 
årene. Kanskje aller viktigst har det vært 
å innhente kunnskap om innovative 
tiltak som også vil kunne ha relevans 
fremover.	Arbeidet	skal	avsluttes	i	2022,	
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og munne ut i en rapport som kan dan
ne grunnlag for videre kunnskaps og 
erfaringsdeling.

Kurs og konferanser
2021	ble	nok	et	år	der	gjennomføringen	
av	årvisse	møteplasser	måtte	revurde
res og tilpasses til digitale plattformer. 
I	vårhalvåret	ble	det	kun	gjennomført	
digitale konferanser og webinarer, mens 
man etter sommeren kunne åpne opp 
litt og tillate fysisk deltakelse i begren
set grad. 

Den tradisjonelle Vinterkonferansen 
på Sundvolden i januar ble avlyst, men 
de sentrale foredragene knyttet til 
mellomoppgjøret	ble	overført	digitalt.	
Generalforsamlingen	ble	gjennomført	
digitalt 13. april. Også andre medlems
møter	som	Informasjonsmøtet	om	lønns
oppgjøret,	Hovedavtalerevisjonen	2021,	
Møteplass	IA	og	Møteplass	lærebe
drifter	ble	overført	via	digitale	plattfor
mer. 

Tema som den politiske situasjonen 
etter stortingsvalget og andre aktuelle 

tema for medlemmene og sektorene 
Spekter representerer, ble belyst i ulike 
frokostmøter	i	form	av	webinarer.	

Den årlige Spekterkonferansen ble 
gjennomført	digitalt	14.	juni.	Tittelen	
var «Tilbake på sporet», der tema var 
hvordan vi etter koronaepidemien kan 
gripe nye muligheter og skape nye 
arbeidsplasser.  Spekterkonferansen 
har	tidligere	år	samlet	om	lag	500	per
soner i salen. Den digitale Spekter
konferansen	i	2021	ble	sett	direkte	
eller spilt av over 1100 ganger. 

Selv om Norge åpnet opp etter som
meren, gjorde smittevern at flere fortsatt 
ønsket	å	delta	digitalt	på	møter	og	
konferanser. Digital deltakelse ser  
generelt ut til å ha blitt et godt alter
nativ for flere, og det forventes at det 
legges til rette for å kunne delta digitalt. 
Tilbake meldingene fra deltakere på 
Spekters både digitale og fysiske ar
rangement er gjennomgående gode. 
Til sam men har våre digitale arrange
ment	blitt	sett	om	lag	5500	ganger.

Spekter utviklet også nye digitale tilbud, 
som	Spekterhalvtimen	–	en	video-	og	
podkastsending der vi inviterte næ
ringslivsledere, politikere, forskere og 
andre samfunnsdebattanter til et in
tervju	rundt	deres	lederfilosofi	og	dags
aktuelle	spørsmål.		

Det	ble	totalt	laget	25	episoder	av	
Spekterhalvtimen som ble publisert 
på egen nettside, samt YouTube og de 
mest brukte podkastene. Responsen 
på programmene var gjennomgående 
god.

Medlemsrettet  
kommunikasjonsarbeid
Spekter bruker egne nettsider og det 
digitale nyhetsbrevet Aspekter som 
sentrale kanaler for å kommunisere 
både med medlemmer og andre mål
grupper.	I	2021	ble	det	lansert	nye	
nettsider med oppdatert og forbedret 
innhold, samt nytt design.

Medlemmene får dessuten tilsendt 
faglige	oppdateringer	og	nødvendig	
informasjon om arbeidslivsrelaterte 

spørsmål,	forhandlinger,	tariff	mv.		gjen
nom nyhetsbrevene Arbeidslivsnytt 
og	Tariffnytt/Tariffnytt	Helse.	Særlig	
Arbeidslivsnytt	har	også	i	2021	vært	
benyttet for raskt å kunne oppdatere 
våre medlemmer om ulike tiltak, regler 
og prosesser knyttet til koronasitua
sjonen og hvordan disse best skulle 
tolkes og håndteres av arbeidsgiverne.
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Trepartssamarbeid  
og myndighetskontakt

I	hele	2021	har	det	vært	høy	aktivitet	i	
trepartssamarbeidet. Grunnet pande
mien har det vært hyppig kontakt i de 
etablerte	møteforaene	med	departe
menter, fagetater og råd. Det ble også 
i	2021	gjennomført	ukentlige	møter	i	
regi	av	Helsedirektoratet	med	drøfting	
av iverksatte smitteverntiltak og plan
legging av nye og endrede tiltak. På 
grunnlag av tett kontakt med medlem
mene har Spekter tatt opp problema
tiske sider ved tiltakene og oppnådd 
endringer i regelverk når tiltakene har 
vært vanskelig å praktisere.

I en tid preget av raske beslutninger 
og korte frister, er Spekter godt tilfreds 
med hvordan trepartssamarbeidet har 
fungert. 

Arbeidsliv, arbeidsgiver- og 
personalpolitikk

Et mer inkluderende arbeidsliv
Det overordnede målet med den nå
værende	IA-avtalen	(01.01	2019	–	31.12.	
2022),	er	å	redusere	sykefraværet	og	
hindre frafall fra arbeidslivet. IAavta
len retter seg mot hele arbeidslivet, 
men til forskjell fra de tidligere IAav
talene ble partene i denne avtalen 
enige om å konsentrere seg om sju 
bransjer. Kriteriene for utvelgelsen av 
hvilke bransjer som ble prioritert var 
blant annet at bransjene måtte ha po
tensiale for å redusere sykefravær og 
frafall, at de var i en omstillingssituasjon 
og at det var partsinvolvering både på 
lokalt og sentralt nivå.

Spekter har hovedansvaret for to av 
bransjeprogrammene; sykehus og rute
buss/persontransport. Arbeids og 
inkluderingsdepartementet	finansierer	
Spekters drift av disse satsningene.

Til tross for koronasituasjonen, har beg
ge bransjeprogrammene klart å gjen
nomføre	planlagt	aktivitet,	men	med	
noen forsinkelser. Bransjeprogram IA 
i sykehus er godt i gang med innsats
området	forebyggende	arbeidsmiljø
arbeid. Metodikken «Der skoen trykker» 
er en målrettet, systematisk og lang
siktig metodikk som tar utgangspunkt 
i de reelle utfordringene som ansatte 
opplever på den enkelte enhet i syke
husene. Programmet er nå i gang med 
å utvikle metodikk og tiltak for det an
dre innsatsområdet i avtalen, hyppige, 
lange og gjentakende sykefravær. 

Bransjeprogrammet i rutebuss/person
trafikk	har	gjennom	2021	lagt	vekt	på	
å tilrettelegge for målrettede IAaktivi
teter i den enkelte virksomhet. Bransje
programmet	bidrar	med	økonomisk	
støt		te	for	å	gjennomføre	tiltakene.	
Bransje programmene har fått en admi
nistrativ forlengelse med seks måneder 
utover denne avtalens virketid. Dette 
på grunn av koronasituasjonen og for 
å	unngå	at	programmene	avvikles	før	
det	er	avklart	om	de	videreføres	i	en	
eventuell ny IAavtale.

Spekter deltar i prosjektet «Vi inklu
derer», som utforsker nye og bedre 
samarbeidsmodeller mellom NAV og 
tiltaksarrangørene.	I	2021	startet	ar
beidet	med	å	finne	fram	til	metodikk	
og mulighetsrom for inkludering i of
fentlig sektor, herunder staten, kom
munene og i Spekterområdet.
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IA avtalens aktiviteter og spesielt  
progresjonen i bransjeprogrammene 
har lidd under pandemien.  Arbeids og 
inkluderingsdepartementet besluttet 
at bransjeprogrammene skulle for
lenges	med	et	halvt	år	til	30.06.2023	
uten	at	det	ble	tilført	friske	midler.	

Utvalg for fremtidens arbeidsliv 
(Fougnerutvalget)

Spekter	deltok	fra	høsten	2019	til	som
meren	2021	i	et	regjeringsoppnevnt	
utvalg som skulle vurdere ramme verket 
for tilknytning og virksomhetsorgani
sering i arbeidslivet. Utgangspunktet 
for utvalgets arbeid var hvordan blant 
annet teknologiutvikling, klimautfor
dringer og globalisering vil påvirke 
arbeids plassene framover. Endringene 
kan handle om hvordan virksomheter 
organiserer seg, og hvilken tilknytning 
det er mellom de som tilbyr og de som 
utfører	arbeid.	Dette	vil	igjen	ha	be
tydning for rettigheter og plikter i ar
beidslivet. 

Utvalget skulle foreslå eventuelle tiltak 
og lovendringer. Utvalget leverte sin 
innstilling	i	juni	2021.

Spekter	og	de	øvrige	arbeidsgiver-
organisasjonene utgjorde gjennom
gående et mindretall i utvalget og 
mente at det omfattende faktagrunn
laget som ble innhentet for utvalgs
arbeidet tydelig viste at situasjonen i 
Norge er stabil, og at fast ansettelse er 
hovedregelen. Dessuten viste rettsprak
sis	at	arbeidsmiljøloven	er	tilstrekkelig	
dynamisk til å fange opp en eventuell 
framtidig utvikling i tilknytningsformer 
og virksomhetsorganisering. Arbeids
giversiden advarte mot lovendringer 
som kunne gi utydelige ansvarsforhold 
og utilsiktede konsekvenser. Disse 
synspunktene har Spekter senere fulgt 
opp	i	politiske	høringsprosesser.

Utdanning og kompetanse 
I arbeidet med utdannings og kompe
tansepolitikken er målet å sikre at Spek
ters medlemsvirksomheter og resten 
av	arbeidslivet	har	nok	kvalifisert	ar
beidskraft.	Spekter	har	i	2021	deltatt	i	

trepartssamarbeidet med Kunnskaps
departementet og andre arbeidslivs
organisasjoner for å gi innspill til videre 
utvikling av utdannings og kompe
tansefeltet. 

Spekter deltar i kunnskapsministerens 
«Kompetansepolitisk råd». Spekter har 
her	særlig	vektlagt	behovet	for	økt	
satsing på grunnleggende ferdigheter 
gjennom skole og utdanning for å  
redu sere utenforskap og frafall fra  
utdanning. Det forventes at den nye 
regjeringen	viderefører	arbeidet	med	
Kompe tansepolitisk råd og at det settes 
i gang en prosess med en revidering 
av den kompetansepolitiske strategien,  

Spekter er også representert i Kompe
tansebehovsutvalget, som er en nyopp
nevning	i	2021	av	det	utvalget	regje
ringen	etablerte	i	2017	og	som	ble	
avsluttet	i	2020.	Det	nyoppnevnte	
utvalget ledes av Sveinung Skule, ad
ministrerende	direktør	for	Direktoratet	
for	høyere	utdanning	og	kompetanse.

Spekter har i flere sammenhenger på
pekt at utdanningstilbudene må være 
bedre tilpasset arbeidslivets og sam
funnets behov. Over eller feilutdanning 
fører	til	mistilpasning	i	arbeidslivet	og	
kan redusere tilbudet av kvalifisert  
arbeidskraft.	Det	er	videre	høy	opp
merksomhet om fag og yrkesopplæ
ringen, hvor det fortsatt er utfordringer 
med frafall fra yrkesfaglige utdanninger 
i videregående opplæring. 

Gjennom trepartssamarbeidet bidrar 
Spekter	med	å	nå	målet	om	å	øke	gjen
nomføringen	i	yrkesfag.	Spekter	deltar	
i den forbindelse bl.a. i Samarbeidsrådet 
for	yrkesopplæringen	(SRY)	og	er	vi
dere representert i seks av ti faglige 
råd. I de faglige rådene er det med
lemsvirksomheter innen relevante 
sektorer som representerer Spekter 
med sin fagkunnskap. Spekter er også 
representert i åtte av elleve yrkesopp
læringsnemnder. Ny oppnevningsperi
ode for både SRY og de faglige rådene 
er	2021-2025.
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Samfunnskontrakten for flere lære
plasser	ble	fornyet	i	2021.	Gjennom	
Samfunnskontrakten forplikter part ene 
i arbeidslivet og myndighetene seg til 
å	samarbeide	for	å	gi	alle	kvalifiserte	
søkere	en	læreplass.	Den	fornyede	
Samfunnskontrakten	gjelder	fra	2022	
og	ut	2026.

Et seriøst og velfungerende  
arbeidsliv

Arbeidslivskriminalitet, herunder  
unndragelse av skatter og avgifter, hvit
vasking og utnyttelse av særlig uten
landske arbeidstakere, har fortsatt 
alvorlige konsekvenser for arbeids
takere, virksomheter og samfunnet. 
Regjeringen anvender trepartssamar
beidet aktivt for å redusere omfanget 
av arbeidslivskriminalitet. 

I vårt innspill til regjeringens arbeid med 
revidering av strategien mot arbeids
livskriminalitet la Spekter vekt på at 
det fortsatt er behov for bedre veiled
ning og råd til virksomheter, samtidig 
som etterforskningskompetansen må 
heves. Vi opplever at trepartsbransje

programmene som er etablert i utsat
te	bransjer	har	bidratt	til	å	løfte	seriøsi-
teten i disse næringene, og Spekter 
deltar fortsatt aktivt i bransjeprogram 
bil, transport og renhold.

Pensjon
Spekter	deltar	sammen	med	de	øvrige	
partene i arbeidsministerens Arbeids
livs og pensjonspolitiske råd, der utvik
lingen	i	pensjonsmønstre	og	-kostnader	
overvåkes. Videre er Spekter represen
tert i styret for privat AFP, styret for 
Pensjons ordningen for apotekvirksom
heter, styret for Pensjonsordningen for 
sykepleiere og styret for Sikringsord
ningen	for	offentlig	tjeneste	pensjon.

Spekter har deltatt i arbeidet med å 
utrede ny AFPordning for privat sek
tor. Utredningen skal danne grunnlag 
for eventuelle forhandlinger om revi
dering av AFPordningen.

Utenom helseforetakene fastsettes 
tjenestepensjonsordningene i hver 
enkelt virksomhet i Spekter. I deler av 
medlemsmassen har det vært et press 

fra arbeidstakerorganisasjonene om å 
tariffeste	hybridpensjon.	Dette	er	ikke	
ønsket	av	virksomhetene,	da	en	slik	
pensjonsordning	gir	økte	utgifter	i	for
hold til innskuddspensjon, mindre for
utsigbarhet for fremtidige kostnader 
og	risiko	for	balanseføring.	Prosessene	
har vært svært krevende, men så langt 
har Spekter og virksomhetene lykkes 
med de strategier og tiltak man har 
valgt for å etablere og opprettholde 
innskuddspensjon.

Spekters klimaengasjement
Styret mener det er viktig å få til en 
bærekraftig samfunnsutvikling, der nye 
arbeidsplasser, næringsutvikling og 
økt	verdiskapning	skjer	i	sektorer	og	
virksomheter som reduserer klimagass
utslippene i tråd med Norges klima mål. 

I	2021	jobbet	Spekter	for	å	tilretteleg
ge for samarbeid om klimatiltak mellom 
ledelse og ansatte. I hovedavtalerevi
sjonen ble punktene om klima og klima
samarbeid i hovedavtalen styrket. 
Spekter jobbet også i et felles utvalgs
arbeid med hovedorganisasjonene på 

arbeidstakersiden om å lage en vei leder 
i	topartssamarbeid	om	miljø,	som	skal	
lanseres	i	2022.	

Spekter deltok i Arbeidslivets klima uke, 
hvor vi viste fram hvordan Spektermed
lemmer jobber med klimatil pasning. 
Planer for nye bygg og infra struktur må 
tilpasses et varmere og villere klima, 
med	blant	annet	nedbør.	Av	samme	
grunn må det også prioriteres mer  
midler til vedlikehold og opprusting av 
eksisterende bygg og infrastruktur.

Spekter jobbet gjennom året sammen 
med	fag-	og	miljøbevegelsen	i	Jern
banealliansen, så vel som i egen regi, 
med dokumentasjon og informasjon 
av klimanytten av å flytte gods fra vei 
til bane. Spekter deltok også i ZEROs 
forum for utslippsfri nyttetransport, 
hvor det jobbes for å endre ramme
betingelsene i veitransporten for å 
akselerere	det	grønne	skiftet.

Gjennom pandemien har vi sett en klar 
dreining i persontransporten vekk fra 
kollektivtransport	og	over	på	mer	miljø-
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belastende	privatbiltransport	–	noe	
som særlig har vært tydelig i storby
områdene. Spekter har jobbet mål
bevisst	gjennom	2021	med	å	sikre	
bærekraftige rammebetingelser for 
togtrafikken	og	øvrig	kollektivtrafikk,	
for å bidra til at disse fortsatt skal kun
ne	levere	et	attraktivt	tilbud	til	trafi
kantene også etter pandemien.

Internasjonale forhold
Spekter er medlem av Den norske 
ILOkomite og deltar på den årlige 
sesjonen «International Labour Con
ference»	i	Genève,	som	er	ILOs	høy
este organ. Grunnet koronasituasjonen 
ble sesjonen avholdt digitalt. 

Spekter er også medlem av SGI Europe 
(Services	of	General	Interest	–	Europe), 
som er en sammenslutning av euro
peiske arbeidsgiverforeninger og HOS
PEEM (The European Hospital and 
Healthcare	Employers’	Association),	
som er en sammenslutning av euro
peiske arbeidsgiverforeninger for syke
hus.

EUkommisjonens forslag til ny kon
vensjon	om	minstelønn	har	hatt	stor	
oppmerksomhet	i	2021.	Den	ble	imid
lertid ikke vedtatt, og det er forventet 
at	det	kommer	et	endelig	vedtak	første	
halvdel	av	2022.	Alle	de	nordiske	lan
dene er fortsatt negative til direktiv
forslaget. Dette gjelder bredt på både 
arbeidsgiver, arbeidstaker og myn
dighetssiden. I vår dialog med myn
dighetene	har	Spekter	også	i	2021	vært	
tydelig på at et slikt direktiv vil bryte 
med	det	norske	systemet	for	lønns
dannelse og partenes innflytelse over 
lønnsdannelsen.	Det	vil	også	svekke	
tariffavtalens	stilling	og	dermed	orga
nisasjonsgraden.

Forvaltningspolitiske ramme-
betingelser som påvirker  
Spekters medlemsvirksomheter
Et av de mest omtalte forvaltnings
politiske tiltakene fra den nye regjerin
gens	side	i	2021	har	vært	den	såkalte	
«Tillitsreformen». Reformen har så langt 
vært preget av overordnede mål uten 
konkret	innhold.	Spekter	har	i	2021	gitt	
sine	første	innspill	til	hva	som	bør	vekt

legges i dette arbeidet, med forslag til 
konkrete tiltak som særlig er knyttet til 
å	gi	ledere	større	handlingsrom	og	til
lit.	Dette	arbeidet	vil	videreføres	også	
i	2022.
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Driften av 
Spekter

Virksomheten i Spekter drives fra Oslo. 
Per	31.12.2021	hadde	Spekter	50	an
satte.

Økonomi 
Spekter	har	en	tilfredsstillende	økono
mi, med en sunn egenkapitalbase. Som 
interesseorganisasjon er formålet å 
sikre en produksjon og aktivitet over
for Spekters medlemmer som sam
svarer med styrets prioriteringer og er 
innenfor de til enhver tid disponible 
økonomiske	ressurser.	

Foreningen	hadde	i	2021	et	drifts-
resultat	på	kr	2.880.035.	Inkludert	 
finansposter ble samlet årsresultat 
foreningsdrift	i	2020	kr	4.070.320.	Fra	
2014	er	alle	pensjonsforpliktelser	regn
skapsført	fullt	ut	(regnskapsprinsipper	
etter	IAS	19).	Driftsresultatet	er	noe	
høyere	enn	budsjettert	fordi	aktiviteten	

ble lagt om på grunn av pandemien. 
Dette	ble	gjort	først	og	fremst	for	å	
styrke kapasiteten overfor medlem
mene	i	særlig	pandemirelaterte	spørs
mål, men også fordi kurs og konfe
ranseaktiviteten måtte innstilles på 
grunn av smittevernstiltakene. Styret 
foreslår at årsresultatet i sin helhet 
overføres	til	«annen	egenkapital».

Konfliktfondet inngår som en del av 
Spekters ordinære årsregnskap der 
informasjon	om	fondets	størrelse,	ut
gifter og inntekter fremgår. 

I	2021	ble	det	i	alt	innbetalt	kr	857.990	
fra medlemmene til konfliktfondet. Det 
ble utbetalt erstatning fra konfliktfon
det	i	2021	med	kr	33.751.322	som	følge	
av arbeidskonflikter med forbundene 
i	LO	Stat	i	Røde	Kors	Haugland	Reha
biliteringssenter AS, Global Connect 
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AS og 14 virksomheter i kultursektoren. 
Inkludert resultat konfliktfondet hadde 
foreningen	et	årsresultat	på	kr	–	
28.899.515.

Styret legger forutsetningen om fort
satt drift til grunn ved avleggelsen av 
årsregnskapet.	Kontantstrømmen	fra	
driften er positiv, og Spekter har til
fredsstillende likviditet. Overskudds
likviditeten	er	plassert	på	høyrente
konto og i rentefond. Utover dette er 
foreningen	ikke	eksponert	for	finansi
ell risiko.

Virksomhetsstyring  
Spekter er en medlemsstyrt forening, 
og	god	virksomhetsstyring	defineres	
av styret som etterlevelse av de mål og 
overordnede prinsipper Spekter styres 
og kontrolleres etter, samt de struktu
rer som regulerer samspillet mellom 

Spekters administrasjon, styrende or
ganer og Spekters rådgivende organer. 

Virksomhetsstyringen i Spekter er ba
sert på alminnelige foreningsrettslige 
prinsipper, Spekters vedtekter, styre
instruksen, instruks for valgkomiteen 
og instrukser for styrets underutvalg 
og råd.

Spekter er et interessefellesskap, som 
er	basert	på	at	de	beste	løsningene	tar	
utgangspunkt i medlemmenes behov. 
Alle Spekters aktiviteter preges av 
åpenhet	og	høy	grad	av	involvering	av	
medlemmene. Generalforsamlingen 
består av én representant fra hver med
lemsvirksomhet. Representantene har 
vektede stemmer avhengig av antall 
ansatte i den enkelte virksomhet. Det 
er også vedtektsfestet regler for stem
mebegrensning. 
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Styret leder foreningen i samsvar med 
foreningens vedtekter og general
forsamlingens beslutninger. Styrets 
arbeidsoppgaver	omfatter	først	og	
fremst strategi og overordnede orga
niserings-	og	kontrollspørsmål.	Styret	
har etablert en prosedyre for egen
evaluering,	som	gjennomføres	én	gang	
i året. 

Det er tegnet styreansvarsforsikring 
for styret.

På områder hvor grupper av medlem
mer har særskilte interesser, er det lagt 
til rette for egne beslutningsprosesser 
ved at styret delegerer beslutnings
myndighet	innenfor	definerte	områder.	
Styret har i samsvar med vedtektene 
etablert et eget underutvalg for revisjon 
av	overenskomstene	og	gjennomføring	
av	lønnsoppgjørene	i	helseforetakene,	
kalt SpekterHelse. SpekterHelse er 
gitt myndighet til å vedta retningslinjer 
og fullmakter i anledning forhandlinger 
om inngåelse og forståelse av lands
omfattende, forbundsvise deler av 
overenskomstene og særavtaler på 

lands omfattende nivå innenfor virksom
heter som omfattes av lov om helsefore
tak. Inger Cathrine Bryne, administre
rende	direktør	i	Helse	Vest	RHF,	leder	
styrets underutvalg SpekterHelse.

Administrerende	direktør	har	ansvar	for	
daglig drift og ledelse, og representerer 
foreningen utad i slike saker. Instruks 
for	administrerende	direktør	fremgår	
av Spekters styreinstruks. 

Spekter er avhengig av en nær dialog 
med medlemmene, både for å sikre 
god forankring av beslutninger knyttet 
til politiske posisjoner, og for inngåel
se	og	revisjon	av	tariffavtaler.	Dialogen	
sikres gjennom direkte medlemskon
takt,	møteplasser	og	rådgivende	orga
ner. Det er etablert arbeidsgivernett
verk	med	HR-direktører	fra	de	største	
virksomhetene som diskuterer helhe
ten i Spekters arbeidslivspolitiske stra
tegier. For helseforetakene forankres 
foreningens posisjoner i tillegg gjennom 
styrets underutvalg SpekterHelse og 
deltakelse	på	helseforetakenes	direktør
møter.	

I forbindelse med forhandlings og 
meklingsaktiviteter nedsettes det for
handlingsutvalg med representanter 
fra medlemmene, som skal bistå ad
ministrerende	direktør	i	de	ulike	akti
vitetene. 

Det er etablert tre sektorråd i Spekter 
for henholdsvis samferdsel, kultur og 
helse. Rådene ledes av et styremedlem 
i Spekter. Representanter fra topp
ledelsen fra et utvalg av Spekters med
lemsvirksomheter innenfor de respek
tive	fagområdene	utgjør	rådets	med	- 
 lemmer. 

Sektorrådene	ledes	av:

 ● Spekters	Sektorråd	Helse:	 
Stig	Slørdahl,	administrerende	
direktør,	Helse	Midt-Norge	RHF

 ● Spekters	Sektorråd	Kultur:	 
Ingrid	Røynesdal,	administrerende	
direktør,	Oslo-Filharmonien

 ● Spekters	Sektorråd	Samferdsel:	
Tone Wille, konsernsjef, Posten 
Norge AS.

Ytre miljø  
Virksomheten påvirker i meget begren
set	grad	det	ytre	miljøet.	Spekter	har	
av tale om gjenvinning av papir og ut
rangert datautstyr. Der det er hensikts
messig	benyttes	digitale	møteløsninger	
fremfor reiseaktivitet.  

Arbeidsmiljø   
I	2021	har	det	egenmeldte	sykefravæ
ret	vært	0,5	prosent,	og	det	lege	meldte	
sykefraværet vært 1,63 prosent. Spek
ter er tilknyttet bedriftshelsetjeneste
ordning.	I	2021	ble	det,	i	likhet	med	
tid ligere år, gitt tilbud om helseunder
søkelse	til	de	ansatte.	

Spekter har interne varslingsrutiner for 
ansatte. Skader eller ulykker har ikke 
forekommet	på	arbeidsplassen	i	2021.	
Mekonnen Germiso er de ansattes 
verneombud i Spekter. Det ble opp
rettet	arbeidsmiljøutvalg	i	2021.

Likestilling 
Spekters styre med vararepresentanter 
er sammensatt med seks kvinner og 
seks menn. Spekters administrasjon 
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består	per	31.12.2021	av	30	kvinner	og	
20	menn.	Det	er	gjennomført	de	akti
viteter	som	følger	av	likestillingslovens	
§	26.	Det	er	ikke	avdekket	forhold	som	
indikerer risiko for diskriminering eller 
hindrer likestilling. Virksomheten har 
per	31.12.2021	ingen	midlertidig	ansatte. 
I	ledergruppen	er	kvinners	lønn	119	
prosent	av	lønnen	for	alle	ansatte	i	
gruppen. I gruppen mellomledere/
saksbehandlere	er	kvinners	lønn	97	
prosent	av	lønnen	for	alle	ansatte	i	grup
pen. To kvinnelig ansatte har vært i 
foreldrepermisjon	i	2021.	Ovennevnte	
er gjennomgått med representant for 
de ansatte.

Rekrutterings-,	personal-	og	lønns-
politikken er gjennomgått, og det kon
stateres at denne ikke virker diskrimi
nerende i forhold til noen av lovens 
diskrimineringsgrunnlag. Det konsta
teres	videre	at	gjennomførte	kompe
tanseutviklingstiltak ikke har favorisert 
det	ene	kjønn.	Ingen	av	Spekters	nå
værende ansatte har tilretteleggings
behov knyttet til funksjonsnedsettelse. 
Spekter ivaretar en balansert tilnær
ming til alle aktiviteter for å fremme 
lovens formål om likestillingstiltak i 
forhold til diskrimineringsgrunnlagene. 
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Styrets  
sammen- 
setning 

STYRET VARAMEDLEMMER

Ved general forsamlingen  
i 2021 fikk styret i  
Arbeids giver foreningen 
Spekter slik sammen-
setning:

BERNT  
REITAN JENSSEN

administrerende	direktør,	
Ruter AS, styrets leder

ÅSNE  
HAVNELID

administrerende 
direktør,	Norsk	
Tipping AS 

HÅVARD SELBY  
EBBESTAD

administrerende	direktør,	
Fürst Medisinsk Laboratorium

STIG  
SLØRDAHL

administrerende 
direktør,	Helse	
MidtNorge RHF

ANNE KATHRINE 
SLUNGÅRD

direktør,	Trondheim	
Symfoniorkester

HÅKON  
HAUGLI

administrerende  
direktør,	 
Innovasjon Norge

BIRTE  
K. W. SJULE

administrerende	direktør,	
Sporveien Trikken AS

INGRID  
RØYNESDAL

administrerende 
direktør,	Oslo-
Filharmonien, 
styrets nestleder

ØYSTEIN  
MÆLAND

administrerende	direktør,	
Akershus universitetssykehus 
HF

THOR GJERMUND 
ERIKSEN

kringkastingssjef,  
NRK AS 

TONE  
WILLE

konsernsjef,  
Posten Norge AS 

INGER CATHRINE  
BRYNE

administrerende  
direktør,	 
Helse Vest RHF 

36
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Bernt Reitan Jenssen,  
styrets leder 

Åsne Havnelid 

Inger Cathrine Bryne

Ingrid	Røynesdal,	 
styrets nestleder 

Tone Wille

Håkon Haugli

Thor Gjermund Eriksen 

Stig	Slørdahl	

AnneKari Bratten, 
administrerende direktør

Signert digitalt, se neste side
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