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vedtak skal kunne settes ut i live. Vi har et aktivt sentralstyre som 
gløder for organisasjonens beste, og vi mener det nå er mange  
positive prosesser i gang som vil løfte Lederne og gjøre det enklere 
å navigere og forstå organisasjonens strukturer.

Der kongressen i 2017 la grunnlaget med budskap om hvem vi er, 
vil de påfølgende årene bære preg av den største debatten, nemlig 
den om hvordan vår demokratiske struktur skal være bygget opp. 
Gjennom flere tiår har Lederne gjort endringer uten en helhetlig 
og langsiktig plan. For mange fremstår vi relativt byråkratisk og 
tungrodd, spesielt for nye medlemmer. Målet må være å skape  
en struktur som både er mer forståelig, oversiktlig, helhetlig  
og fremtidsrettet.

Ledernes kongress, vårt øverste beslutningsorgan, vedtok i 2018  
en bestilling til sentralstyret der det ble bedt om å utrede mange 
utfordringer knyttet til en fornyet og forenklet organisasjon.  
Sentralstyret og sekretariatet har arbeidet aktivt med  
kongressens bestilling og vi gleder oss til å legge forslagene  
frem for kongressen 2019.

•  Fagpolitisk avdeling

Forbundsledelsen vil takke alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte 
for den positive viljen til nytenkning og den store endringsviljen 
til å tilpasse organisasjonen. Slik blir vi mer fremtidsrettet også for 
morgendagens medlemmer. 

Om det er som tillitsvalgt i tøffe møter på vegne av medlemmer 
når det gjelder lønn, forhandling eller tvist, om det er som aktiv 
kursdeltaker på et av våre mange kurs eller som medlem som  
ønsker å utvikle seg som leder: Tusen takk til dere alle.

Strategiprosessen som ble igangsatt sommeren 2017 har skapt  
stort engasjement, begeistring og i noen grad også frustrasjon  
og forargelse. Innspillene har vært mange, hvor store deler av  
organisasjonens medlemmer har deltatt i prosessen. Vi har  
mottatt mange tydelige tilbakemeldinger, og dere skal vite at  
vi lytter, vi lærer og vi justerer retningen.

Vårt mål er at Lederne som organisasjon som skal være førstevalget 
for dagens og morgendagens ledere, teknikere, merkantilt ansatte 
og spesialister i fremtidens organiserte arbeidsliv. Målet er  
ambisiøst, men alle tilbakemeldinger om behov for endring og  
forenkling har styrket oss i troen på at dette får vi til. 

Som valgt forbundsleder og nestleder, bruker vi det meste av tiden 
vår på Lederne. Vi arbeider alltid med det beste for organisasjonen 
og medlemmene for øye. Det vi og sentralstyret initierer er  
grundig vurdert av de som organisasjonens medlemmer og tillits-
valgte har ment er de beste til å lede an, og vi opplever at viljen til 
å rigge organisasjonen for fremtiden er både nødvendig og stor.

Forbundsledelsens og sentralstyrets oppgave som organisasjonens 
øverste politiske ledelse er blant annet å fronte organisasjonen, 
pleie medlemsdemokratiet og legge til rette for at kongressens 

Lederne i endring

I forbindelse med denne fornyingsdebatten, har vi sett at tiden er 
moden for å gjøre noe med formatet til Ledernes årsrapport som 
du nå leser. I år er det en langt «lettere» trykksak. Dette er  
imidlertid bare en liten del av alt det fornyingsarbeidet som nå 
skjer i organisasjonen.

Vi er overbevist om at de grunnleggende endringene det nå legges 
til rette for vil gjøre organisasjonen i stand til å vokse enda mer 
og bli en enda sterkere og tydeligere røst i samfunnsdebatten om 
dagens og morgendagens ledere, teknikere, merkantilt ansatte og 
spesialister på alle nivåer.

Takk for et spennende år – vi gleder oss til fortsettelsen!

Audun Ingvartsen   Liv Spjeld By
Forbundsleder   Nestleder
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