
Alle landets 220 000 ar-
beidsgivere får en enklere
hverdag fra 2015 med en
betydelig forenkling i
hvordan de rapporterer til
det offentlige. Fem skje-
maer har blitt ett. En-
dringen vil føre til at næ-
ringslivet sparer penger

og det offentlige får bedre
data.
Alle som utbetaler

lønn, pensjon og andre
ytelser slipper fra i år å
rapportere lønns- og an-
settelsesforhold på fem
forskjellige skjemaer til
tre etater. I stedet skal ar-
beidsgiverne rapportere
alle opplysningene elek-
tronisk i en felles måned-
lig melding. Rapportering-
en vil nå skje som en inte-
grert del av
arbeidsgivernes naturlige
oppgaver. A-ordningen
forventes å spare arbeids-
giverne for anslagsvis 600
millioner kroner hvert år.
– I tillegg til store be-

sparelser for næringslivet
vil  den forenklede rap-
porteringen gi NAV, Skat-
teetaten og Statistisk Sen-
tralbyrå  ferskere og rikti-
gere data slik at vi kan yte
enda bedre tjenester, sier
skattedirektør Hans
Christian Holte.

(Pressemelding) – Medar-
beiderundersøkelser blir
stadig mer personlige og
nærgående. Dette kan
oppleves krenkende for
arbeidstakerne, advarer
Jan Olav Brekke i organi-
sasjonen Lederne.
Undersøkelsen Norsk

Ledelsesbarometer 2014
avdekker at bedrifter går
nye veier for å kontrollere
sine ansatte – nå vil de
også vite om du har fun-
net meningen med livet.  
I februar i år gjennom-

førte Universitetet i
Tromsø et såkalt følge-
forskningsprosjekt på
vegne av Tromsø kommu-
ne. Hensikten var å få ned
sykefraværet ved å måle
kommuneansattes opp-
levde lykke og livskva-
litet. Prosjektet ble imid-
lertid ikke godt mottatt av

de ansatte. Egenrange-
ring av nærgående formu-
leringer som «Jeg forstår
meningen med mitt liv»
og «Er du fornøyd med
ditt utseende» fikk flere
ansatte til å se rødt. 
– Når slike målinger

sammenstilles og blir til
sannheter om ansatte i
ulike yrker, fungerer de
som en form for sosial og
psykologisk kontroll.
Ikke minst gjennom de
forestillingene en del
toppledere og HR-direk-
tører har om hva som er
en idealarbeidstaker, sier
forbundsleder i organisa-
sjonen Lederne, Jan Olav
Brekke. 

Ansatte SKAL nyte
jobben  
Norsk Ledelsesbarometer

gjennomføres av De Fac-
to kunnskapssenter for
fagorganiserte for Leder-
ne. Om lag 2500 mellom-
ledere og tillitsvalgte har
svart på årets undersø-
kelse. 
Forsker Bitten Nordrik

er en av forfatterne av
årets ledelsesbarometer.
Hun mener undersø-
kelsen fra Tromsø gir en
forsmak på neste genera-
sjon medarbeiderunder-
søkelser. 
– Gjennom denne

undersøkelsen kartlegges
private og sensitive opp-
lysninger om den ansatte.
Nå holder det ikke lenger
å like jobben din. Du skal
gå så opp i den at du skal
nyte den både med hode
og hjertet. 

På nivå med en
løgndetektor  
Nordrik intervjuet i høst
flere tillitsvalgte i kom-
munen som ga klart ut-
trykk for at de opplevde
undersøkelsen som auto-
ritær, kontrollerende og
på «nivå med en løgnde-

tektor». – Problemet med
denne undersøkelsen er
at det ikke kommer klart
fram hvordan arbeidsgi-
ver skal nyttiggjøre seg
informasjonen. Et slikt
spørreskjema etablerer
forestillinger om idealar-
beidskraften; en lykkelig
arbeidstaker er en pro-
duktiv arbeidstaker, og
lykkelig er du om du er til-
freds med utseendet, har
funnet meningen med li-
vet, blir fullstendig revet
med i arbeidet og ikke
bare liker, men også nyter
jobben du gjør, sier Nord-
rik, som også kan fortelle
at de tillitsvalgte mener
budskapet fra ledelsen er
klart:  
– «Don’t worry – be

happy»; jobb med deg
selv, tren mer, spis sun-
nere og konsentrer deg
om din helse og din inn-
stilling. Det handler om
deg og ansvaret du selv
tar for din egen lykke,
ikke om at du får flere ar-
beidsoppgaver eller at
tempoet skrus opp! 
(Pressenytt) 
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Bestill nå og vi 
produserer og lagrer 

steinen til det blir 
klart for montering 

til våren.
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Når sjefen spør om du er
fornøyd med utseendet

SJEFEN VIL INN I HODET DITT. – Enkelte medarbeiderundersøkelser fungerer som en form for sosial og
psykologisk kontroll Jan Olav Brekke i Lederne. (Foto: Lederne)

Nye fagarbeidere
(Pressemelding) På vegne
av de tre opplæringskon-
torene i Vesterålen, Opp-
læringskontoret for For-
svaret (Lokalisert ved
Kystvakten og ved An-
døya Flystasjon) , Opplæ-
ringskontoret i Nordre
Nordland (Lokalisert på
Øksnes, Sortland og Svol-
vær) og Flerfaglig opplæ-
ringskontor i Vesterålen
(Lokalisert på Melbu)
gjennomføres nå utdeling
av fagbrev til nye fagar-
beidere og lærekandida-
ter. 
I alt har det i Vesterå-

len fra disse tre Opplæ-
ringskontorene og noen
få enkelt bedrifter blitt ut-
dannet cirka 190 nye fag-
arbeidere i 2014.
Utdelingen skjer i sam-

arbeid med Nordland Fyl-
keskommune og vi har in-

vitert alle disse nye fagar-
beiderne til en hyggelig
seremoni i Samfunnssa-
len på Sortland onsdag
den 14. Januar. Det vil bli
bespisning og kulturinn-
slag fra lokale kulturar-
beidere i Vesterålen. I til-
legg til opplæringskonto-
rene vil de inviterte
ordførerne si noen ord til
de kandidatene som vel-
ger å komme til denne se-
ansen. På grunn av frukt-
bart samarbeid mellom
næringslivet, skolene og
opplæringskontorene kan
vi nå sette pris på den ver-
difulle mengden av nye
fagarbeidere til det offent-
lige og private næringsli-
vet i Vesterålen. 
Det har kommet på-

meldinger fra Andøy,
Sortland, Lødingen, Had-
sel og Øksnes. 

Mindre
skjemavelde

blv.no
Bladet Vesterålens

nettavis


