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Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Seksjonen jobber med yrkesfaglige og yrkespolitiske spørsmål, yrkesetikk og
kompetansespørsmål. I seksjonen kan du ta opp arbeidsmiljøutfordringer og
problemstillinger knyttet til din yrkesgruppe. Hvert år arrangerer seksjonen yrkesfaglige
konferanser både sentralt og lokalt. Vi har seks faggrupper, som omfatter de fleste
yrkesgruppene i seksjonen. Faggruppene gir innspill og råd til seksjonsstyret om

Fagforbundets prioriteringer for yrkesgruppene i seksjonen:
For sekretærer/kontoransatte: Fagforbundet
vil jobbe for at det utvikles et fagskoletilbud, og
tilbyr yrkesfaglige kurs og konferanser.
Seksjonen jobber også for å synliggjøre
kontoransattes funksjoner innenfor ulike
arbeidsområder. Seksjonen har nedsatt en egen
faggruppe for sekretærer og kontoransatte, og faggruppa utgir et eget nyhetsbrev.
For personalmedarbeidere: Fagforbundet
arbeider for at personalarbeid i sterkere
grad skal defineres som et eget yrke.
Seksjonen har nedsatt en egen faggruppe som
arbeider spesielt med å forbedre og
videreutvikle det faglige tilbudet til per
sonalmedarbeidere. Faggruppe personal utgir
et eget nyhetsbrev om aktuelle saker innenfor
ledelse og personalforvaltning. Sammen med
faggruppe personal arrangerer seksjonen
sentralt en årlig todagers konferanse om
personalforvaltning i samarbeid med en
høgskole eller et universitet.
For økonomer og revisorer: Fagforbundet
er opptatt av forskjellen mellom økonomistyring i privat og offentlig sektor, og mener at
revisjonen skal være kommunal eller
interkommunal. Seksjonen har nedsatt en
faggruppe som arbeider med yrkesfaglige

og yrkespolitiske spørsmål, som egenkontroll
og revisjon. Faggruppe økonomi utgir et eget
nyhetsbrev, og det er etablert et eget nettverk for revisorer. Sammen med faggruppe
økonomi arrangerer seksjonen sentralt en årlig
en todagers økonomikonferanse i samarbeid med en høgskole eller et universitet.
For arkivansatte: Fagforbundet vil jobbe
for å øke kompetansen til arkivansatte
gjennom opprettelse av fagbrev eller annet
utdanningstilbud, og tilbyr yrkesfaglig kurs
og konferanser. Seksjonen har nedsatt en egen
faggruppe for arkivansatte, og faggruppa utgir
et eget nyhetsbrev.
For ansatte i NAV: Seksjonen arbeider for
at kommunale tjenester i NAV fortsatt
skal være kommunale. Tjenester i NAV
skal ikke privatiseres eller konkurranseut
settes. Ansatte i NAV skal få mulighet til faglig
utvikling og kompetanseheving.
Lønn, arbeidsvilkår og medbestemmelse
utøves slik at alle medlemmer i NAV blir
godt ivaretatt. Det er nedsatt en egen
faggruppe for NAV-ansatte, og det er opprettet
en egen nettside med aktuelle nyhetssaker.

yrkesfaglige og yrkespolitiske spørsmål som er viktige for yrkesutøvelsen. De bidrar
også til å synliggjøre yrkesgruppene og styrke yrkesidentiteten. Seksjonen bruker flere
informasjonskanaler, blant annet Fagbladet og et ukentlig nyhetsbrev. I tillegg har flere
av yrkesgruppenes egne månedsbrev og nettsider. Generell informasjon om
seksjonen finner du på seksjonssiden www.fagforbundet.no/ska og nettsider.

For ansatte på IKT-området: Seksjonen har
nedsatt en egen faggruppe som arbeider
spesielt med å forbedre og videreutvikle det
faglige tilbudet til ansatte på IKT-området.
Faggruppe IKT utgir et eget nyhetsbrev om
aktuelle saker, og sammen med faggruppe
IKT arrangerer seksjonen sentralt en årlig
todagers IKT-konferanse i samarbeid med
en høgskole eller et universitet.

For ansatte på servicetorg: Fagforbundet vil
jobbe for kompetansetiltak som er tilpasset krav
og forventninger fra myndigheter og
innbyggere, spesielt innenfor bruk av digitale
verktøy. Seksjonen tilbyr også fagdager og
konferanser.

Fagforbundet er LOs største forbund med over 390  000 medlemmer.
Fagforbundets hovedoppgave er å sørge for at medlemmene har gode og trygge lønnsog arbeidsvilkår. Målet vårt er at alle skal ha ei lønn å leve av, uavhengig av hvor du bor
og jobber. En rettferdig lønn må gjenspeile arbeidets art og innhold, og krav til
utdanning og ansvar.
Fagforbundet bidrar til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser med god
kvalitet. Det må være samsvar mellom det folk har behov for, og det de tilbys.
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

