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Kvam mener lokale kollektive for-
handlinger både er bra for medlem-
mene og for samfunnsutviklingen.

– Lokale forhandlinger premierer 
ansvar, kompetanse, innsats og resulta-
ter. Statlige tjenester blir stadig mer 
komplekse og dette krever høy kompe-
tanse blant de ansatte. Skal vi beholde 
et godt offentlig tilbud må den enkelte 
arbeidsgiver kunne bruke lønn som vir-
kemiddel for å beholde og skaffe den 
kompetansen de trenger, sier Kvam.

Får yrkesskadeerstatning
Birgitte Moesgaard Henriksen har fått 
medhold i at hun er påført yrkesskade 
på grunn av seksuell trakassering ved 
Universitetet i Oslo (UiO).

Den tidligere UiO-forskeren inngikk 
forlik med Statens pensjonskasse 
i april. Det går ut på at hun får en solid 
utbetaling for yrkesskade som hun 
mener er et resultat av seksuell trakas-
sering på den tiden hun var doktor-
gradskandidat ved Det odontologiske 
fakultetet.

Henriksens advokat John Christian 
Elden er overbevist om grunnen til at 
Statens pensjonskasse gikk bort fra pla-
nen om å ta en rettssak og heller megle 
frem et forklik i denne saken.

– Etter at det forelå en rapport fra ret-
tens sakkyndige psykiater var det ikke 
lenger tvil om at hun var utsatt for over-
grep og trakassering mens hun jobbet 
ved universitetet. Det ble derfor endret 
fra en hovedforhandling til en rettsme-
gling for å diskutere de øvrige erstat-
ningsrettslige vilkårene og utmåling av 
erstatning, sier Elden til Uniforum.

Nå får Henriksen altså medhold fra 
Statens pensjonskasse i at det er seksuell 
trakassering som er årsaken til yrkesska-
den som har ført til at hun er blitt uføre-

trygdet. Partene vært inne til megling 
i Oslo tingrett der målet har vært 
å komme fram til et forlik. John Chris-
tian Elden kommenterer forliket slik:

– Et godt forlik er det forliket ingen 
av partene er fornøyde med. Vi inngikk 
et godt forlik. Det viktigste for henne 
var å bli trodd, og det er hun nå.

Henriksen har i over ti år prøvd å få 
offentlige myndigheter til å behandle 
saken hennes om seksuell trakassering. 
Hun beskylder veilederen sin for å ha 
drevet med sexpress overfor henne. 

Saken ble meldt til hovedverneombudet 
ved UiO, til Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet og til Arbeidstilsy-
net. Ingen ville behandle saken. I fjor 
sommer fikk hun avslag da hun ville ha 
et møte med arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie.

Nå har Henriksen altså inngått forlik 
med Statens pensjonskasse som vil 
betale henne erstatning av ukjent stør-
relse, med begrunnelsen yrkesskade 
grunnet seksuell trakassering ved UiO.

På
nett

Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri

I samarbeid med Skatteetaten gjennom-
fører Norsk Senter for Informasjonssik-
ring (NorSIS) årlig en undersøkelse for 
å kartlegge omfanget av identitetstyveri 
i Norge. Årets undersøkelse viser en (ikke 
signifikant) nedgang av ID-tyveri fra 
4,2  % til 3,3  %. Det betyr at nesten 
150 000 har opplevd at noen har mis-
brukt identiteten deres de to siste årene, 
skriver NorSIS på sine nettsider.

Netthandel med en annens identitet 
er vanligst, og en stor del av sakene 
handler om ID-tyveri i nære relasjoner. 
Her er det ofte snakk om store beløp.

Menn og personer under 30 år er litt 
mer utsatt enn gjennomsnittet. De med 
høy utdanning er også mer utsatt.

Biometri
Videre viser årets ID-undersøkelse at be-
folkningen ønsker å sikre sin egen iden-
titet. Hele ni av ti personer svarer ja på 
spørsmålet om du er villig til å møte opp 
personlig for å hente nye identitetsdoku-
menter som pass, førerkort, og bankkort 
med bilde for å sikre din egen identitet.

På spørsmålet om du er positiv eller 
negativ til å benytte biometri som for 
eksempel fingeravtrykk for å bekrefte 
din identitet, svarer hele 79  % at de er 
positive til dette.

– En unik identitet er vesentlig for 
alle borgere i et samfunn. Det er viktig 
å belyse hvilke sikkerhetsmekanismer 
biometri faktisk kan tilføre prosessen 
ved å etablere og sikre en unik identi-
tet. Samhandling om dette vil være 
positivt for både borger, det offentlige 
og næringslivet, Vi støtter derfor både 
Politiets og Skatteetatens innsats på 
dette området, sier direktør Peggy S. 
Heie i NorSIS.
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