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Akademikernes handlingsplan  

Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn 

                Vedtatt 6.12.2013 

 

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING 
 Mål Strategi Tiltak  Status 

Norske 
breddeuniversiteter skal 
kvalitativt rangeres 
blant Europas beste   
 
 
 

- Legge press på sentrale politiske 
aktører om å styrke budsjettene 
til universiteter og høyskoler  

- Skape press på staten som 
arbeidsgiver og ledelsen ved 
universiteter og høyskoler for å 
få til en bedre dimensjonering 
av forholdet mellom studenter 
og ansatte 

- Bidra til å styrke driftsmidlene 
for ansatte ved universiteter og 
høyskoler 

- Internasjonalt samarbeid om et europeisk 
multidimensjonalt rangerinssystem – U – 
multirank 

- Delta på Arendalsuka 2014 

- Seminar om rangering 

- Foreta en grundig gjennomgang av 
policydokumentene for forskning, utdanning 
og skole. Akademikerkonferansen og utdeling 
av Akademikerprisen  
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Universitetene og 
høyskolene skal være i 
forkant og møte 
samfunnets behov for 
kunnskap 

- Være delaktig i prosessen rundt 
en langtidsplan for forskning 

- Skape arenaer hvor aktørene 
møtes 

- Skape bevissthet om 
universitetene og høyskolene 
som samfunnsbærende 
institusjoner  

- Skape debatt om hvilke forhold 
som fremmer kvalitet i 
utdanning, forskning og 
formidling  

- Skape debatt om hva som er 
hensiktsmessig organisering og 
ressursbruk i sektoren 

- Gode og forutsigbare 
arbeidsforhold for de ansatte 

- Frokostseminar: Hvorfor har ikke Norge nådd 
OECD-målet? 

- Arenaprosjektet – skape møteplass 
- Kreve en gjennomgang av tjenestemannsloven, 

og tilpasse stillingsvernet i stat det som gjelder 
arbeidslivet for øvrig.  

- Fremskaffe fakta om kvinner i akademia, 
utvikling over tid i ulike stillingskategorier 

- Arbeide for 11. måneders studiefinansiering 

- Arbeide for at studier skal gi pensjonspoeng 
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OMRÅDE 2: RAMMEBETINGELSER FOR ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV  

 

 Mål Strategi Tiltak Status 
Næringspolitikken skal legge 
til rette for et innovativt, 
bærekraftig og 
kunnskapsintensivt næringsliv 
 

- Bidra til 
rammebetingelser som 
motiverer til nyskaping 
og entreprenørskap 

- Bidra til 
rammebetingelser for 

- Jobbe for økte satser i SkatteFunn 
- Jobbe for økte satser i Brukerstyrt 

innovasjonsarena (BIA) 
- Jobbe for forbedret tilgang til statlig pollen- 

og såkornkapital 
- Synliggjøre betingelser for vekst i 

kunnskapsintensive SMB-bedrifter 

 

 

 

Norge skal være blant 
Europas fem ledende 
nasjoner på 
grunnopplæring, målt av 
relevante tester 
 

- Bidra til å fokusere på 
viktigheten av sterk faglig 
kompetanse i lærerkorpset, som 
ivaretar samtlige elevers behov 
og mulighet til å realisere sitt 
potensial 

- Skape bevissthet rundt 
samfunnsmessige konsekvenser 
av frafall i skolen  

- Andelen lærere med mastergrad 
bør øke, og fra og med 8. trinn 
skal lærerne ha minst 1 års 
utdanning i sine respektive 
undervisningsfag 
 

- På ungdomstrinnet og i 
videregående opplæring skal 
alle skoler normalt benytte 
lærere med lektorkompetanse 
(mastergrad) i de sentrale fag 
 

- Utvikle tiltak for en mer fleksibel 
tilsettingspolitikk i skolen og mer fleksible 
PPU-ordninger i grunn og videregående skole 

- Undersøke om skolen følger opp lovendringen 
som tilsier at lærerne må være kvalifiserte for å 
undervise i et fag 

- Redusere den sosiale reproduksjonen gjennom 
allianser med myndigheter og politiske partier 

- Synliggjøre skolens og barnehagens rolle som 
utjevningsarena i utdannings- og 
folkehelsesammenheng 

- Følge opp Ludvigsenutvalget, om fremtidens 
skole 

- Følge opp internasjonale tester om norske 
elevers nivå 

- Synliggjøre skolens betydning for tilegnelse av 
basiskunnskaper/ferdigheter 
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investering og 
næringsutvikling som 
fremmer norsk 
konkurransekraft i et 
bærekraftig perspektiv 

- Stimulere til innovativ-, 
klima- og 
kunnskapsintensiv drift 
 

- Bidra til samspill 
mellom offentlig og 
privat sektor som 
skaper innovasjon 
 

- Fremme tiltak som motiverer entrepenørskap 
- Synliggjøre hva som kan fremme og hemme 

innovasjon i offentlig sektor/innovasjon i 
offentlig anbud/innkjøp 

- Følge det offentlige utvalget som skal vurdere 
flerårige budsjetter på utvalgte områder og 
sikre et tydeligere skille mellom investeringer 
og drift  

- Den fjerde Nordiske 
viteniverksetterkonferanse Stockholm 19. 
mars 2014 

- «Gründerseminar 2014» i samarbeid med 
Akademikerne N  

- Deltagelse i Arendalsuka 2014 

 

Høy yrkesdeltakelse, bevegelse 
av arbeidskraft mellom 
bedrifter og bransjer, samt høy 
og relevant kompetanse 

- Bidra til et 
inkluderende arbeids- 
og næringsliv, tilpasset 
ulike livsfaser og 
livsvilkår 
 

- Arbeide for ny lovregulering av 
konkurranseklausuler i arbeidsforhold 

- Arbeide for redusert bruk av midlertidige 
stillinger  

- Følge ekspertutvalget om arbeidstid; sette 
søkelys på arbeidstidsutfordringer for 
akademikere 

- Jobbe for lovfesting av permitteringsregler i 
arbeidslivet 

- Undersøkelse om utviklingen i akademikernes 
arbeidsmarked over tid 

 

 

Offentlig sektor skal være 
preget av nytenkning og 
innovasjon 

- Offentlige virksomheter 
skal gis 
rammebetingelser som 
setter dem i stand til å 
organisere seg slik at 

- Deltagelse Arendalsuka 2014 

- Synliggjøre hva som kan fremme og hemme 
innovasjon i offentlig  

- sektor/innovasjon i offentlig anbud/innkjøp 
- Arbeide for en kommunestruktur som gir 
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kunnskapen blir 
utnyttet konstruktivt  
 

- Bedre offentlige 
tjenester forutsetter 
gode IKT-løsninger 
 

kommunene mulighet for å etablere gode og 
robuste fagmiljøer og dermed best mulig 
tjenester/lokalforvaltning 

 

OMRÅDE 3: LØNNS- OG INNTEKTSPOLITIKK 
 Mål Strategi Tiltak Status 
Selvstendige frie forhandlinger 
i samtlige sektorer 
 
Forhandlinger på lavest mulig 
kollektivt nivå 
 
 

- Offentlig sektor skal, 
gjennom sin 
lønnspolitikk og 
organisering, settes i 
stand til å tiltrekke og 
beholde akademisk 
kompetanse 

- Danne allianser for å 
sikre at kommunene 
styrkes som 
kompetansearbeidsplas
s 

- Arbeide for et nytt 
forhandlingssystem i 
staten  

 

- Prosjekt 2014 

- Synliggjøre hva som kan fremme og hemme 
innovasjon i offentlig sektor/innovasjon i 
offentlig anbud/innkjøp 
 

- Arbeide for en kommunestruktur som gir 
kommunene mulighet for å etablere gode og 
robuste fagmiljøer og dermed best mulig 
tjenester/lokalforvaltning 

- Dokumentere betydningen av kompetanse i 
statlige virksomheter 

- Aktiv lobbying mot virksomhetsledere for å få 
et nytt forhandlingssystem i staten 

- Deltagelse Arendalsuka 2014 

- Utvalgene arrangerer 30 konferanser i 2014  

- Etablere fadderordning for utvalgte tillitsvalgte 
i statlige virksomheter 

 

Pensjonssystemet skal være 
fleksibelt, med muligheter for 
gode pensjonsordninger for 
alle 

- Fremme 
Akademikernes 
pensjonspolitiske 
standpunkt i relevante 

- Kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte 

- Vedta policydokument om pensjon  
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 fora 

- Arbeide for 
pensjonsopptjening for 
studenter  

 

 

OMRÅDE 4: ARBEIDSLIV, VELFERD OG HELSE 

Mål    Strategi     Tiltak Status 

Helsefremming og forebygging 
skal være høyt prioritert på alle 
samfunnsområder 
 

- Skape forståelse for 
viktigheten av 
helsefremmende 
samfunnsutvikling 

- Bidra til at partene i 
arbeidslivet har fokus på 
forebyggende og 
helsefremmende adferd 
gjennom hele yrkesløpet 

- Videreføre IA-avtalen 

- Arrangement om ”helse i alt”,  i samarbeid med 
Legeforeningen og Pyskologforeningen  

- Arrangere 1-2 årlige møter med 
medlemsforeningenes IA kontakter/regionale 
IA kontakter 

- Ta initiativ til at det utarbeides felles opplæring 
om ny IA avtale i samarbeid mellom 
foreningene i Akademikerne S, H, K P 

 

 

Kvalitativt god helsetjeneste, 
som er lett tilgjengelig for alle 

- Poengtere viktigheten av 
at helsetjenesten er 
kunnskaps- og 
forskningsbasert  

- Bidra til å belyse 
hvordan kvalitet kan 
brukes som 
styringsparameter oge 
tablere allianser for å 
bidra til at dette får 
gjennomslag 

- Arbeide for at 

- Arbeide for en kommunestruktur som gir 
kommunene mulighet for å etablere gode og 
robuste fagmiljøer og dermed best mulig 
tjenester/lokalforvaltning 

- Synliggjøre hva som kan fremme og hemme 

innovasjon i offentlig sektor/innovasjon i 

offentlig anbud/innkjøp 
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kommunen skal kunne 
ta en større del av 
ansvaret for 
helsetjenesten 

Velferdsforvaltningen skal være 
brukerorientert, effektiv, trygg 
og bidra til inkludering og 
sysselsetting 
 
 

- Velferdsetaten skal være 
kunnskapsbasert 

- Jobbe for 
rammebetingelser som 
sikrer god organisering 
og et godt arbeidsmiljø 

- Synliggjøre hva som kan fremme og hemme 

innovasjon i offentlig sektor/innovasjon i 

offentlig anbud/innkjøp 

- Samarbeidsprosjekt med øvrige 

hovedorganisasjoner og Arbeidstilsynet om 

psykososiale arbeidsmiljøbetingelser 

- Jobbe for utbygging av IT-teknologi i helse- og 
velferdsforvaltning 

 

 

 

OMRÅDE 5: ORGANISASJONSUTVIKLING  

Mål    Strategi     Tiltak Status 

Akademikerne skal være en 
representativ organisasjon for 
akademikere i Norge og ha en 
tydelig stemme i det offentlige 
rom 
 
Akademikernes 
medlemsforeninger tar 
eierskap til handlingsplanen 
 
 

- Arbeide for 
videreutvikling av 
styret som politisk 
verksted 

- Bidra til gjensidig, 
åpen, trygg og  

- inkluderende 
kommunikasjon 
mellom 
medlemsforeningene  

- Bruke fagmiljøene i 
foreningene, skape 
bedre 
kommunikasjon 
mellom disse, til 

- Involvere medlemsorganisasjonene i det 
faglige grunnlagsarbeidet       

- Arrangere årlig Topplederseminar  

- Legge til rette for at Akademikerne er 
organisert slik at styret og leder kan ha en 
tydelig rolle i samfunnslivet 

- Legge til rette for at forhandlings- og 
samarbeidsutvalgene har en årlig 
gjennomgang av handlingsplanen 

- Sekretariatet rapporterer status på 
handlingsplantiltak til styret i juni og 
desember hvert år 

- Sekretariatet oppdaterer tiltakene i 
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fellesskapets beste. handlingsplanen i desember hvert år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


