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«Den som tror at høy utdannelse alene gir visdom og 
klokskap, han har ikke engang sett begynnelsen på 
visdommens vei.» Thor Heyerdahl

NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, poli-
tikere og media i økende grad forventer at etaten 
allerede skal yte som om reformen allerede var 
gjennomført. Arbeids- og velferdsdirektør Tor 
 Saglie uttaler til Gaiden at vi nå er inne i en reform-
kritisk periode. dette kan nok mange av våre 
medlemmer nikke gjenkjennende til. Vi har et svært 
høyt forventningspress hengende over oss, sam-
tidig som vi står midt oppe i etableringen. Rutiner 
og nye arbeidsmetoder skal på plass, og kom-
petanse skal bygges opp.

Kompetanse er et vidt begrep. Her går ofte disku-
sjonen mellom utdanning og praksis. ikke sjelden 
møter jeg frustrasjon fra medarbeidere uten lang 
utdanning, men med mange års fartstid. de må 
lære opp nyansatte med høyere utdanning og høy-
ere lønn. men utdanning er også en viktig kom-
petanse, og det er naturlig at nyansatte trenger 
opplæring fra mer erfarne kolleger. det er riktig 
og viktig å verdsette all kompetanse. lønn skal opp-
leves rettferdig og likeverdig. Jeg mener at det er 
kombinasjonen av forskjellig bakgrunn som gjør 
oss gode. Vi trenger mennesker som har med seg 
forskjellig ballast inn i etaten. Vi må i fellesskap 
riste dette sammen, og både dele og bruke hver-
andres kompetanse. dette vil vi både som enkelt-
mennesker og som etat ha stor glede og nytte av.  
folk med ulik yrkeserfaring og ulik type utdanning 
har mye å tilføre hverandre. da jeg for mange år 
siden startet i Aetat var min gode kollega Arild en 
av de jeg lærte mest av. Han hadde ikke høy-
skoleutdanning, men mange års erfaring innen 
mekanisk virksomhet. Slik kompetanse kan ikke 
erstatte høyere utdanning, men være et nyttig 
supplement til mangfoldet i etaten.

mangfold handler også om forskjellig etnisk kul-
turbakgrunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet er 
nå et av forsøksstedene hvor en gjennom moderat 

kvotering håper å få ansatt flere med minoritets-
bakgrunn. dette handler også om definisjon av 
kompetanse. det å kjenne to kulturer blir nå truk-
ket fram som en kompetanse i seg selv, og her har 
nok verken vår etat eller andre arbeidsgivere vært 
flinke nok til å verdsette dette. Jeg håper forsøks-
ordningen i direktoratet får hele etaten til å sette 
fokus på å ansette flere med etnisk minoritets-
bakgrunn.

med det mangfoldet vi har i vår etat er jeg glad for 
å tilhøre en fagforening som favner alle yrkes-
grupper i etaten. det gir oss mulighet til å se hel-
heten, og verdsette alle typer utdanning og erfaring.  
dette mener jeg er en av NTls styrker. i dette num-
meret av Gaiden har vi lagt inn en vervebrosjyre, og 
lanserer en ny vervekampanje. Vi oppfordrer alle 
medlemmer til aktivt å gå ut og verve nye medlem-
mer.

Jeg har nettopp lest en bok om Tangaroa-ekspe-
disjonen. dette er vår tids reise i Kon-Tikis kjølvann. 
Jeg blir fasinert av mennesker som tar sjanser og 
tør kaste seg ut i det ukjente. de hadde et mål, og 
en tro på at flåten skulle fungere og føre de fram 
til målet. Slik føler jeg også situasjonen i NAV er 
fortiden. målet er tydelig, men jeg mener vi akkurat 
nå seiler av gårde på en flåte vi ikke helt har kontroll 
over. det er imidlertid en spennende ferd vi er med 
på, og jeg har tro på at vi skal nå målet. Vi har en 
del utenforliggende faktorer som påvirker ferden, 
men som medarbeidere og tillitsvalgte må vi være 
med på å holde flåten på rett kjøl.  Jeg ønsker alle 
en god tur videre framover mot målet. 

Hanne Nordhaug,
redaktør

Kompetanse – hva er det?
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for eksempel når det opprettes fjern-
arbeidsplasser hvor medarbeideren 
sitter et godt stykke fra sin formelle 
leder. Her vil det være helt vesentlig med 
en tydelig plassering av ansvar for at 
medarbeideren skal føle seg godt ivare-
tatt og slike problemstillinger vil jeg 
følge opp i mitt arbeid. 

Når det gjelder vernearbeidet i NAV-
kontorene, er det heller ingen tvil om at 
det krever fingerspissfølelse når de stat-
lige og kommunale interessene skal 
forenes. Husabø forteller at hun sitter i 
en arbeidsgruppe nedsatt av HR-direk-
tøren, der også Kommunenes Sentral-
forbund og fo deltar, i tillegg til HR-stab, 
ledere for NAV-kontor, vernetjenesten 
og organisasjonene. Arbeidsgruppen 
skal «gå opp terrenget» i denne for-
bindelse. 

– det foreligger kompliserte pro-
blemstillinger som vi må gå nærmere i 
sømmene, forteller Husabø. 

– eksempelvis skal vi vurdere et for-
slag om at ethvert NAV-kontor skal ha 
en statlig og kommunal vernetjeneste. 
etter mitt syn vil det ikke være mulig å 
håndtere dette i praksis. mange av NAV-
kontorene vil ha kun tre tilsatte og det 
vil bli en underlig situasjon hvis to av 
disse skal utgjøre en vernetjeneste. Vi 
må ha en struktur på vernearbeidet som 
lar seg anvende og som tjener både ver-
neombudene og de ansatte. 

Inspirert av Sinnataggen?.Husabø har på 
ingen måte en framtoning som bærer 
bud om dette, men når vi passerer 
 Sinnataggen i Vigelandsparken, blir vi 
fristet  til å spørre om hun føler behov 
for å opptre som en sint vaktbikkje over-
for etatens ledelse. 

– Vel så viktig som å opptre som en 
vaktbikkje, er det å få fram de positive 
historiene, mener Husabø. 

– de gode historiene kan i stor grad 
brukes som lærdom for andre. dess uten 

er det begrenset hvor mye vaktbikkje 
jeg behøver å være. etaten har dyktige 
hovedverneombud både i de to styrings-
linjene og i direktoratet og NdU. de 
fleste er frikjøpte i en viss stillingspro-
sent. Jeg kunne selvsagt ønske at fri-
kjøpsprosenten var større noen steder 
og vi følger med på hvordan arbeids giver 
tilrettelegger for at de skal kunne utføre 
vervet. 

Selv om det er reelle utfordringer 
knyttet til at vi har to styringslinjer, opp-
lever jeg at direktørene for spesialen-
hetslinjen og fylkeslinjen, Tone mørk og 
Yngvar Aasholt, er opptatt av vernear-
beidets betydning for en vellykket reform. 
Jeg har ellers fått et meget godt inntrykk 
av etatens nye HR-direktør Johan Wrold-
sen og synes han formidler mange gode 
tanker, forteller Husabø. 

Rykker i fagforeningsfoten. Husabø var 
fra 2003 hovedverneombud for Aetat, 
men før dette var hun et aktivt fagfore-
ningsmenneske i NTl. 

– Jeg var fylkesleder i Sogn og fjor-
dane, men valgte å si fra meg dette ver-
vet da jeg ble hovedverneombud, fortel-
ler Husabø. 

– det er viktig at jeg er ryddig på å 
være hovedverneombud for absolutt alle 
tilsatte i NAV. imidlertid jobber jeg tett 
sammen med organisasjonene og kjen-
ner i blant at det rykker i fagforenings-
foten. 

Valgt fram til sommeren. Ved etableringen 
av NAV ble vernetjenesten valgt for en 
periode på to år. Husabø er nå innplas-
sert ved forvaltningsenheten i Sogn og 
fjordane, men vet ennå ikke hva hun 
gjør etter denne toårsperioden. –Hvis 
jeg ble spurt nå, ville jeg etter alt å 
dømme valgt å fortsette som hovedver-
neombud, for jeg føler meg meget pri-
vilegert som kan jobbe på heltid med 
noe som jeg så sterkt brenner for. 

VERNEARBEID

Arbeids- og velferdsetatens hovedverneombud er NTl-medlem og en kvinne som brenner for 
vernearbeidet i NAV. Gaiden følte interesse for å bli bedre kjent med else Kristine Husabø. 

Hovedverneombudet

Ønsket var å bli bedre kjent med både 
mennesket og hovedverneombudet, noe 
som lyktes bra gjennom en to timers 
gatevandring i oslo. Naturlig nok viet 
hun mye av tiden på utfordringene som 
en så stor reform gir for nettopp verne-
arbeidet. 

- NAV-reformen berører svært 
mange mennesker og vi må være veldig 
bevisste på ivareta enkeltmennesket i 
dette reformarbeidet, mener Husabø. 
Utfordringene er mange og som eksem-
pel nevner hun opprettelsen av forskjel-
lige styringslinjer og sentralisering av 
arbeidsoppgaver som skaper behov for 
ryddighet. 

– det kan oppstå situasjoner med 
pulverisering og fraskrivelse av ansvar, 

Terje Evensen 

(tekst og foto) 
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Terje Evensen (tekst)  Hanne Nordhaug (foto)

iA-handlingsplanen er ambisiøs, men 
ikke mer ambisiøs enn den må være. i 
en omfattende omstillingsprosess som 
NAV-reformen er det svært viktig med 
tydelige signaler som synliggjør at 
 vernearbeidet ikke kan legges brakk. 
Uten den enkeltes trivsel og mestring 
på arbeidsplassen, kan vanskelig refor-
men bli vellykket. 

Redusere sykefraværet. Tilstedeværelse 
på arbeidsplassen er naturligvis en for-
utsetning for å levere resultater. iA-
handlingsplanen legger opp til at syke-
fraværet ikke skal være høyere enn 6 
%. dette krever kontinuerlig tilgang på 
korrekt sykefraværsstatistikk og det 
krever analyser som gjør det mulig å 
iverksette nødvendige tiltak. Tiltak må 
skje både på system- og individnivå, i 
samarbeid med Arbeidslivssentrene og 
bedriftshelsetjenesten. 

Utvikle arbeidsmiljøet. Her står etaten 
overfor en stor oppgave. Vi skal bygge 
en felles kultur på tvers av gamle orga-
nisasjonsenheter. denne kulturen skal 
støtte opp under reformens mål og bidra 
til å bygge det nye fellesskapet. enga-
sjement og motivasjon hos medar-
beiderne vil stå sentralt. Å motvirke 
mobbing, trakassering og diskriminering 
er også en viktig del av arbeidsmiljø, 
samt ta på alvor rusproblematikk og 
trusler om vold. 

Tilsette flere arbeidstakere med redusert 
funksjonsevne. dette er et av de sentrale 
punktene i iA-avtalen. Arbeids- og vel-
ferdsetaten erklærer at minimum 5 % 
av de nyrekrutterte skal være arbeids-
takere med redusert funksjonsevne. 
etaten må motvirke utstøting gjennom 
et bevisst forhold til fysiske arbeidsmil-
jøfaktorer, arbeidstid, opplæring og iA-

Vernearbeidet i NAV
det foreligger en handlingsplan for etatens interne iA-arbeid. denne slår fast at HmS- og iA-
arbeidet er viktig og henger sammen med den enkeltes trivsel og mestring på arbeidsplassen. 

praksisplasser. målet er å etablere to 
traineeplasser i direktoratet og generelt 
etablere lærlingplasser jfr føringer fra 
 Kunnskapsdeparte mentet. 

Øke den gjennomsnittlige avgangsalder. 
Her vil etaten arbeide for å sikre at 
lederne har nødvendig kompetanse om 
seniorpolitikk og legge til rette for gode 
individuelle valg. en løpende oversikt 
over framtidig alderssammensetning 
er viktig for å være forberedt på utfor-
dringene. dessuten må etaten ha kunn-
skap om hva som motiverer seniorene 
til å stå lenger i arbeidsplassen. Her-
under må vi ha et bevisst forhold til 
seniorenes kompetanse og hvordan vi 
best utnytter denne. 

Tilsette flere personer med minoritetsbak-
grunn. målet er naturligvis å tilrettelegge 
for et etnisk mangfold. i tilsettingspro-
sesser må enhetene innkalle minst en 
person med innvandrerbakgrunn til 
intervju, såfremt kvalifikasjonskravene 
er oppfylt. Som det blir berørt i en annen 
artikkel i dette bladet, er NAV også 
omfattet av Regjeringens forsøksordning 
med moderat kvotering av personer med 
innvandrerbakgrunn. 

Sikre gode omstillingsprosesser. et viktig 
mål for iA-arbeidet er å få til åpenhet 
og respekt i omstillingsprosessene, 
samt jobbe for trygghet og motivasjon 
hos medarbeiderne. det må gjennom-
føres omstillingssamtaler som sikrer 
kompetanseutvikling. Arbeidsmiljø og 
HmS må være på dagsorden i alle leder-
fora. ellers må vi være åpne for mang-
fold og skape en gjensidig forståelse for 
ulikheter. 

Arbeidsmiljøutvalgets rolle. HR-direktør 
Johan Wroldsen er valgt til ny leder av 
det sentrale arbeidsmiljøutvalget. Han 
har forklart betydningen av å sette større 

fokus på og øke fullmaktene til arbeids-
miljøutvalget. det foreligger blant annet 
forslag om å tilbakeføre saker under 
arbeidsmiljølovens § 7-2 (2) fra medbe-
stemmelsesapparatet tilbake til arbeids-
miljøutvalget, noe som vil kreve endrin-
ger i etatens tilpasningsavtale. Tanken 
med forslaget er at arbeidsmiljøspørs-
mål vil bli gjenstand for en grundigere 
behandling enn det får i medbestem-
melsesapparatet, som også har mange 
andre saker å behandle. NTl NAV sin 
mann i arbeidsmiljøutvalget, Stein 
Bjarne larsen, støtter fullt opp om for-
slaget. –Jeg mener det vil være svært 
fornuftig at AmU selv behandler sakene 
etter nevnte paragraf i arbeidsmiljølo-
ven. Vi får på denne måten satt et større 
fokus på arbeidsmiljøspørsmål og det 
er et viktig signal for iA-arbeidet at vi 
øker fullmaktene til utvalget, mener 
larsen. 

Fra ord til handling. Uansett er ikke en 
iA-handlingsplan verdt mer enn papiret 
den er skrevet på. ledere, vernetjeneste 
og tillitsvalgte på alle nivåer må nå bruke 
denne planen aktivt, slik at den kan få 
en verdi uttrykt i trivsel og mestring, i 
tilstedeværelse og i mangfold. 

VERNEARBEID
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ARBEIDSMILJØ

Hanne Nordhaug (tekst)

Veilederen tar for seg forebyggende til-
tak hvor det vektlegges et varmt, empa-
tisk og imøtekommende miljø som et av 
de viktigste psykiske sikringstiltakene. 
det blir presisert at mennesker tåler 
traumatiske opplevelser bedre dersom 
man ikke er alene om disse. Videre er 
god fysisk utforming av kontoret, faglig 
kompetanse og kommunikasjonstrening 
forebyggende tiltak. 

Trygghet.  en visshet om at man er fag-
lig kyndig og forberedt på å møte men-
nesker i ulike situasjoner gir trygghet, 
og veilederen henviser til at ledelsen og 
medarbeiderne i fellesskap skal utvikle 
en forståelse om hvem de er i møte med 
trusler og vold. det er nødvendig å være 
bevisst på hvilke situasjoner som kan 
oppstå i en arbeidssituasjon, og trene 
på å mestre pressede situasjoner.

Oppfølging. i tillegg til å se på forebygging 
og hvordan man håndterer volds- og 
trusselsituasjoner, tar veilederen for 
seg hvilken oppfølging som er nød vendig 
etter en slik situasjon. det blir påpekt 
at kollegastøtte kanskje er den viktigste 
hjelpen man kan få i en krisesituasjon.  
det å ikke være alene, og komme raskt 
tilbake i jobb er viktig.

Aktivt dokument.  Hovedverneombud else 
Kristine Husabø forteller at veilederen 
skal være et aktivt dokument, hvor nød-
vendige endringer kontinuerlig blir vur-
dert. Både ledelsen, tillitsvalgte og 
vernetjenesten har vært med på å 
utforme dokumentet.

Gjennomført kurs. Veilederen viser til at 
det er nødvendig med opplæring og tre-
ning for å bli bevisst hvordan man skal 

opptre i slike situasjoner. frank Arne 
Johnsen er tillitsvalgt ved NAV larvik 
Arbeid, og kan fortelle at kontoret har 

engasjert HmS-Tjenesten for Vestfold 
for å få gjennomført slik opplæring. 
opplæringen ligner veldig mye på det 
som kommer fram i veilederen.  Vi har 
blitt drillet i hvordan vi skal opptre både 
før, under og etter en eventuell trus-
selsituasjon.  Han fremhever spesielt 
det at man skal støtte hverandre uten å 
overta situasjonen, og at heller ikke 
leder skal gå inn å overta saken.  John-
sen setter pris på at etaten setter fokus 
på vold og trusler. Når vi vet hvordan vi 
skal opptre i en eventuell trusselsitua-
sjon, og hvordan vi skal forebygge dette 
blir vi tryggere.  Han tror dette i seg selv 
er med på å redusere slike episoder.

«Hvem er vi».  Psykiatrisk sykepleier 
ingeborg Caspersen har lang erfaring 
med opplæring i forebygging av vold og 
trusler i arbeidslivet. Hun holder kurset 
«Hvem er vi i møte med trusler og vold» 
gjennom HmS-Tjenesten for Vestfold.  
Kurset legger spesielt vekt på å styrke 
hver enkelt medarbeiders trygghet.  
dette gjøres gjennom bevisstgjøring av 
hvordan man opptrer i noe som kan bli 
en truende situasjon, og hva kolleger 
skal gjøre for å støtte denne personen.  
opplæringen skjer ved rollespill og opp-
læring i hvem som skal gjøre hva under 
og etter en trusselsituasjon. Caspersen 
presiserer at det er viktig å støtte per-
sonen som kommer opp i en situasjon, 
men at man ikke skal overta kommuni-
kasjonen med den truende/voldelige 
personen. Kurset har fokus på den 
ansatte i en trusselsituasjon. det å bygge 
opp medarbeidernes indre sikkerhet 
gjør også at helsetapet etter en slik 
situasjon blir mindre.

Vold og trusler
Arbeidsmiljøloven krever at alle medarbeidere, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, 
trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.  det er nå utarbeidet veileder 
for håndtering av trusler og vold i Arbeids- og velferdsetaten.  

Vold i arbeidslivet
•  Defineres som «hendelser der medarbei

deren blir trakassert, truet, utskjelt eller 
angrepet i sin arbeidssituasjon, og som 
innebærer en åpenlys eller antydet trussel 
mot deres sikkerhet, velvære eller helse».

•  Trusler om vold kan være både verbale og 
fysiske.

•  Vold og trusler mot offentlig tjenestemann 
rammes av straffelovens bestemmelser.

Ingeborg Caspersen
•  Ansatt ved HMS-tjenesten for Vestfold fra 

2001.
•  Udannet psykiatrisk sykepleier.
•  Jobbet 10 år i akuttpsykiatrien i Vestfold.
•  Har kjørt kurs med tema  «Hvem er vi i 

møte med trusler og vold» fra 2004.

Ingeborg Caspersen har lang erfaring med forebygging 
av vold og trusler i arbeidslivet.
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Pensjonsprogrammet er 
ansvarlig for en av de mest 
omfattende endringsproses-
sene som pågår innad i NAV.  
det hele skal kulminere i fem 
store pensjonssentraler i drift 
fra 1. desember 2008.

Esther Van Veen (tekst)  Hans Olav Kirknes (tekst)  

Trond Magne Pedersen (foto)

Prosjektleder Hans-Petter Ødegård ori-
enterte i februar organisasjonene om 
status og løpet som går videre i år. det 
pågår testing av det nye dataverktøyet 
som skal gi en forbedret systemløsning 
og bedre arbeidshverdag for de ansatte. 
mest mulig automatiseres. Her legges 
opp til oversiktlig elektronisk saksbe-
handling, og økte selvbetjeningsløsnin-
ger for brukerne, eksempelvis «egen» 
serviceberegning. det pågår et tett løp 
med organisasjonsetablering, innbe-
manning, kompetanseutvikling og 
instruktøropplæring. 

Utfordringer. Saksproduksjonen skal 
opprettholdes, samtidig som det jobbes 
med restansenedbygging på områdene 
som skal overføres. Programdirektør 
Jorun Kongerud uttaler at det er mulig 
vi ikke kommer i mål med dette og at 
noe må dras med inn til de nye enhetene. 
det ligger også store utfordringer med 
å få alle ressurser på plass. de som kan 
minst om pensjonsområdene, vil få opp-
læring først. 

Spesialisering.  Pensjonsenhetene i oslo, 
Steinkjer, Porsgrunn og Ålesund vil ha 
ansvar for saksbehandling innenfor de 
fleste av ytelsesområdene på pensjon, 
samt beregning av uførepensjon.  Har-
stad får ansvar for økonomi, utbetaling 
og regnskap. oslosentralen skal i tillegg 
ta over utenlandssakene - et område 

som samtidig styrkes.  enheten i oslo 
får også ansvaret for all post og innskan-
ning av dokumenter. 

Innbemanning. fylkene hadde per desem-
ber 2007 overført 220 medarbeidere til 
pensjonsenhetene. i tillegg er det nå en ny 
rekrutteringsrunde internt, som suppleres 
eksternt hvis nødvendig.  Totalt innbefatter 
innbemanningen 335 årsverk.  

Pensjonsreform. Parallelt med dette 
arbeidet kommer en betydelig pensjons-
reform som de nye pensjonsenhetene 
skal forvalte. i dag har Norge rundt en 
million pensjonister, dette tallet stiger 
med to hundre tusen personer de nær-
meste to tiår. 

Hvordan berøres de ansatte? Pen-
sjonsenheten i Ålesund skal blant annet 
også dekke Hordaland. merethe eng-
strøm, fylkestillitsvalgt for NTl NAV 
Hordaland, forteller at det til forvalt-
ningsenheten i Bergen er samlet 31 
personer som jobber med beregning og 
iverksetting av pensjon. Selv om disse 
ikke skal til Ålesund, har fylkesledelsen 
tenkt at dette vil være viktig kompetanse 
for forvaltning også i fremtiden. fore-
løpig har det vært rolig blant medlem-
mene, og det blir oppfølgingsmøter for 
å ivareta medarbeiderne. 

Spente medarbeidere. i Harstad har Gai-
den snakket med Tove Aune Jensen (52), 
tillitsvalgt, og Anne lise Utnes (60), NTl-

medlem. Tove har 32 år i «etaten», mens 
Anne lise har 40 år. Nå jobber de i mid-
lertidig enhet hvor de har beholdt sine 
gamle arbeidsoppgaver. de har flere 
tanker rundt innplassering i den nye 
pensjonsenheten.  – det skal tilsettes 
ny leder, vi får nye lokaler og nye arbeids-
oppgaver. Kommer opplæringen tidsnok 
i gang og hvordan blir det nye datasys-
temet, lurer de. – Hvordan skal det gå 
når all utbetaling for hele Norge skal 
skje fra ett sted? Statsråd Bjarne Håkon 
Hanssen har vært på besøk, og han lovet 
at oppgavene i Harstad skal bli like utfor-
drende som på de andre enhetene. i dag 
er det 19 personer i den midlertidige 
enheten, men pensjonsenheten skal 
totalt ha 50 ansatte. de oppfordrer NTl 
til å følge med på lønnsutviklingen, slik 
at de med høy realkompetanse og lang 
fartstid ikke havner bak nyansatte som 
krever høy lønn. de håper også at det 
blir samling for alle ansatte i pensjons-
enhetene, slik at de blir litt mer kjent. 
Jensen og Utnes tror at en av de største 
utfordringene blir å finne riktig grense-
snitt mellom pensjonsenhetene og de 
lokale NAV-kontorene.

PENSJONSENHETER

Fem pensjonssentraler
etableres pr 01.12.08
Harstad (50 årsverk), Oslo (110 årsverk), 
Porsgrunn (50 årsverk), Steinkjer (50 års
verk) og Ålesund (50 årsverk). 
Det er besluttet å opprette fjernarbeids
plasser i tilknytning til spesialenhetene  
i Steinkjer, Porsgrunn og Ålesund. 

PENSjONSENHET: Tove Aune Jensen og Anne-Lise Utnes ser spent fram mot 
etablering av pensjonsenhet i Harstad.

Pensjonsprogrammet 
nærmer seg første stasjon
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TJENESTEOMRÅDER

Organisering av NAV-kontor
Tjenesteinnholdet i NAV-kontorene 
er krevende. organisering gjen-
nom tjenesteområder kan være en 
måte å møte disse utfordringene.

Hanne Nordhaug (tekst) Hans Olav Kirknes (foto)

Arbeids- og velferdsdirektoratet legger i disse 
dager frem et forslag til endring av organi-
sering internt i fylkene.  i tillegg til dagens tre 
organisatoriske nivå med direktorat, fylkes-
kontor og NAV-kontor, åpnes det for mulighet 
til å legge inn et ekstra styringsledd mellom 
fylkesleddet og NAV-kontoret. dette betyr i 
praksis at leder for ett kontor i tjenesteom-
rådet får fullmakter og ansvar for den løpende 
styringen og oppfølgingen for alle kontorene 
i området.

Motvirke sentralisering. direktør for fylkesled-
det Yngvar Åsholt har stor tro på denne model-
len.  Han ønsker en organisasjon med sterke 
NAV-kontor, hvor ressursene og kompetansen 
bygges opp rundt disse.  en organisering med 
tjenesteområder gir større muligheter til å 
fordele oppgaver mellom NAV-kontorene, ut 
fra de ressursene som til enhver tid finnes 
på det enkelte kontor. dette både i forhold til 
antall personer og hvilken kompetanse disse 
innehar.  Tanken er ikke at brukerne skal reise 
mellom NAV-kontorene for å få nødvendig 
hjelp, men at tjenesteområdets medarbeidere 
skal kunne bistå på forskjellige NAV-kontor. 
På denne måten vil også kompetansen bygges 
opp på de enkelte NAV-kontorene. en enga-
sjert Åsholt forteller videre at dette også gir 
de små kontorene mulighetene til å spesia-
lisere seg og gå i dybden innefor utvalgte 

fagområder. Han legger heller ikke skjul på 
at organiseringen vil kunne gi en mer riktig 
fordeling av belastning mellom små og store 
kontor, og at store kontorer nå har en større 
arbeidsbyrde enn mange av de mindre kon-
torene. dessuten vil både ledere på de store 
og små kontorene få tettere kontakt med sine 
overordnede. dette ved at fylkesdirektører 
overlater noe av lederoppfølgingen til leder 
for tjenesteområdet.

Gode erfaringer. Nord-Trøndelag har allerede 
innført modell med tjenesteområder. Styre-
medlem i landsforeningen, lise eriksen, job-
ber med lokal kompetanseutvikling i fylket, 
og kan fortelle at hun har stor tro på denne 
modellen.  Hennes begrunnelse er at en slik 
organisering vil gi brukerne bedre kvalitative 
tjenester, gjennom at man kan benytte fag-
kompetanse på tvers av kontorene i tjenes-
teområdet. Hun presiserer imidlertid at målet 
må være å få best mulig kompetanse knyttet 
til oppfølgingsarbeidet ut til alle NAV-konto-
rene, og at denne modellen kan være et hjel-
pemiddel for å oppnå dette.  

Avventende landsforening.  NTl NAV har ennå 
ikke hatt noen formell behandling av hvordan 
de stiller seg til tjenesteområdemodellen. 
leder erling mathisen forteller at styret har 
hatt møte med Yngvar Åsholt om saken, og at 
NTl NAV har vært aktive i dialog med arbeids-
giver. Han uttaler at NTl NAV, i likhet med 
Åsholt, er svært opptatt av kompetanseutvik-
ling på NAV-kontorene, og ser at svaret på 
disse utfordringene kan ligge i opprettelse av 
tjenesteområder. Vi etterlyser imidlertid alter-
native løsningsmodeller, og vil avvente en slik 
utredning fra arbeidsgiver før vi tar endelig 
stilling til saken, avslutter han.

Direktør Yngvar Åsholt og tillitsvalgt Lise Eriksen har begge stor tro på en organisering med tjenesteområder.

Litt om lønn  
Spenningen stiger foran vårens hoved-
tariffoppgjør. Forventningene står i kø, 
men det er ikke nærliggende å forvente 
at det blir gitt ved dørene. 
Terje Evensen (tekst) 

Det har i stor grad vært AFP som har preget 
overskriftene denne vinteren. En unison LO
familie står bak kravet om at AFP må videre
føres minst på dagens nivå. Når en menings
måling forteller at to av tre LOmedlemmer 
vil streike dersom AFPordningen svekkes 
for de som går av ved 62 år, er dette et svært 
tydelig signal til motparten i tariffforhand
lingene. NTL NAV vil selvfølgelig også kjempe 
for dagens ordning, men hvis tariffoppgjøret 
medfører at AFPordningen videreføres på 
bekostning av et godt lønnstillegg, vil dette 
være uakseptabelt. 

Fra Norges Bank og NHO hører vi den 
sedvanlige frykten for sterk lønnsvekst, noe 
som nestleder i NTL NAV, jarle Berge, kom
menterer. – Vi hører den samme leksa om at 
industrien vil bli skadelidende og at rentene 
vil stige. LO Stats nestleder Tone Sønsterud 
har et godt poeng når hun minner om at LO 
har lang tradisjon for å vise ansvarlighet i 
tariffoppgjørene, mener Berge. –Det er i NHO 
sine medlemsbedrifter lønnsøkningen har 
vært kraftigst de siste årene. Offentlig sektor 
behøver ikke å ta ansvaret for at økonomien 
er overopphetet. 

Som det framgår av NTL NAV sitt innspill 
til tariffoppgjøret, har NAV i mange deler av 
landet problemer med å både tiltrekke seg 
og beholde arbeidskraft. Det er ikke til å 
stikke under en stol at lønn er et virkemiddel 
for å motarbeide slike problemer. I tillegg til 
innspillene mot hovedtariffoppgjøret, blir det 
gitt tydelige signaler til arbeidsgiversiden i 
NAV. Leder i lønns og personalutvalget i NTL 
NAV, Trygve Baltzersen, forteller om budska
pet i disse signalene. 

– Saksbehandlere må av lønnes minst på 
nivå som førstekonsulenter. Vi må dessuten 
ha en plan for hvor lang tid vi skal bruke på å 
sanere lavere  stillingskoder. Derfor må NAV 
ha en overordnet lønnspolitikk som innehol
der forpliktende formuleringer og signaliserer 
både vilje og evne til å verdsette sine med
arbeidere, krever Baltzersen, og lover at NTL 
NAV skal følge opp disse kravene aktivt.  
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Godt arbeidsmiljø
ved NAV 
Sandnessjøen
Hanne Nordhaug  (tekst)

Aktuell deler årlig ut arbeids
miljøpris til en statlig arbeidsplass 
som kan vise til målrettede og 
konkrete tiltak for å skape et 
inkluderende og godt arbeidsmiljø.  
Arbeidsmiljøprisen for 2007 er nylig 
delt ut. Her kom NAV Sandnes
sjøen på pallplass, og fikk hederlig 
omtale.  Begrunnelsen for denne 
utmerkelsen var at kontoret har 
svært stabil arbeidskraft og stor 
arbeidsglede. Sigrun Bårdgård er 
NTL tillitsvalgt ved NAV Sandnes
sjøen og kan fortelle at hun jobber 
på et kontor hvor folk viser at de 
bryr seg om hverandre.  De har ikke 
satt inn noen spesielle tiltak for å 
bedre arbeidsmiljøet, men har hele 
tiden fokus på å hjelpe hverandre 
og gjøre hyggelige ting sammen. De 
ansatte er veldig bevisst på at de 
er servicepersoner for brukerne, og 
bistår hverandre i denne oppgaven. 
De sender ikke brukerne hit og dit, 
men forsøker i fellesskap å finne 
gode løsninger.  Dette blir en god 
sirkel med fornøyde brukere, som 
gir fornøyde ansatte osv. For å 
begrunne hvorfor de fortjente en 
slik pris skrev alle ansatte ned 
noen ord om arbeidsmiljøet på NAV 
Sandnessjøen. Dette ga seg også 
utslag at det ble ekstra god stem
ning på kontoret. Gaiden stiller seg 
i rekken av gratulanter, og synes 
det er flott at det settes fokus på 
et godt arbeidsmiljø i en ellers tøff 
omstillingsprosess.  

Nyetableringen NAV Helsetjeneste-
forvaltning kom i full drift fra  
1. september i fjor.

Hans Olav Kirknes (tekst og foto)

NAV Helsetjenesteforvaltning (HTf) er en spe-
sialenhet som skal forvalte samfunnets helse-
refusjoner. i tillegg omfattes oppgjør, kontroll, 
sanksjoner og analyse av utviklingen innen refu-
sjonsområdene. Totalt forvalter HTf hele 24 mil-
liarder kroner. det å sy sammen en ny organisa-
sjon med mange nye medarbeidere på kort tid, 
gjorde nok sitt til at det ble en stor organisatorisk 
utfordring de første månedene, og til tider tøff 
arbeidshverdag med nye oppgaver for mange 
ansatte.

Forarbeid.  – Jeg synes ledelsen i HTf gjorde et 
betydelig arbeid i forkant av etableringen, for å 
få dette til å gå så smidig som mulig, sier NTl-
tillitsvalgt lise marie Jensen i HTf oslo.

– Alle som skulle over til HTf fikk opp-
følgingssamtale i forkant før innplassering. de 
aller fleste fikk ønskene sine oppfylt, sier Jensen. 
Samtidig var vi alle ansatte på et felles «bli kjent» 
seminar like etter etableringen i fjor, et veldig 
positivt og nyttig tiltak.  Her i oslo økte vi antall 
ansatte fra ca 25 til 65 på kort tid, noe som ga 
utfordringer i implementering. 

Status i dag?.– Vi sliter med restanser som ble 
med inn fra tidligere enheter. Her var nok ikke 
helt samsvar mellom de som skulle avgi ressur-
ser og de som skulle motta (HTf). i tillegg kom et 
betydelig opplæringsløp internt. i dag jobber vi 
godt og bruker vår kompetanse på kryss og tvers. 
Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse arbeids-
mengden med best mulig organisering og 
ut nyttelse av de ressursene vi har, sier Jensen. 

– Regionskontorene har en del fjernarbeids-
plasser, det gir utfordringer i oppfølging og til-
hørighet sosialt. 

Tillitsmannsarbeide. – NTl HTf er organisert ut 
fra regionskontorene til HTf, og ned til hver enhet. 
Jeg sitter selv i styret til NTl HTf som sekretær, 

og vi er godt fornøyd med hvordan vi får utøvet 
våre verv og samvirke med ledelsen i HTf. Både 
arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden drar i 
samme retning, selv om vi kanskje ikke alltid er 
enige om de samme virkemidlene, sier Jensen 
med et smil. På grunn av at HTf er spredt i regi-
oner over hele landet, brukes ofte videoutstyr/
telefoner når NTl HTf har styremøter. 

Hva nå? – fra i år har vi nytt ansvarsområde og 
nye medarbeidere på pasientformidling. i 2009 vil 
alle helsetjenester i NAV være samlet i HTf, med 
forbehold om tidspunkt for innfasing av frikort. 
innen 2010 vil samlet helsetjenesteforvaltning og 
direktoratsfunksjoner flyttes til Helse- og 
omsorgsdepartementet, og underlegges Sosial- 
og helsedirektoratet. Vi i NTl HTf har stort fokus 
på å delta på de arenaer som finnes i forhold til å 
påvirke de pågående prosesser før overføring til 
Sosial- og helsedirektoratet. Jeg har stor tro på 
at vi skal klare å påvirke disse prosessene på en 
god og konstruktiv måte, sier lise marie Jensen 
avsluttende. Gaiden kan bare ønske lykke til!

Helsetjenesteforvaltning
•  HTF består av ett hovedkontor og seks regions kontor 

med fjernarbeidsplasser
•  Desentralisert organisasjon med tilhold til 30 steder 

rundt omkring i Norge
•  500 ansatte på landsbasis
•  HTF overføres fra NAV til Helse- og omsorgsdeparte-

mentet i 2010 

Helsetjenesteforvaltningen 
åpner døra

Tillitsvalgt Lise Marie jensen trives i jobben ved NAV Helse
tjenesteforvaltning i Oslo.

HELSETJENESTER
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NYTT FRA NAV

At mediene retter et kritisk blikk på NAV-reformen, er ikke annet enn naturlig.  er dette blikket, 
som til tider er veldig kritisk, noe medarbeiderne kjenner seg igjen i? eller er virkeligheten mer 
nyansert enn som så?
Hanne Nordhaug (tekst) Terje Evensen (tekst og foto)

I medienes søkelys
det begynner å gå seg til på NAV Strand. 
etter halvannet år i drift og mengder av 
utfordringer ser vi resultater av omor-
ganiseringen. Brukerne, som vi tidligere 

sendte mellom etatene, møter nå én og samme vei-
leder og vi påstår at brukerne får en bedre oppfølging 
mot «målet».  de ansatte trives godt. oppgaver og 
arbeidsmengde oppleves mer oversiktlig enn tidli-
gere, dette har nok sammenheng med at vi har fått 
opparbeidet mer kompetanse på de ulike fagfelt. 
Grunnen til at vi har lykkes, mener vi er de positive 
holdninger som våre ansatte har hatt både til refor-
men og til hverandre. Alle har vært på tilbudssiden 
selv om de har hatt nok med sitt. måten vi har orga-
nisert oss på, i team og i «små» landskap, spiller 
nok også inn.  Vi må jo også nevne at vi har hatt en 
leder som har gått 110 % inn for at vi skal klare dette, 
noe som igjen smitter over på oss ansatte.

Hilde Fjetland
NTl-tillitsvalgt ved NAV Strand

Ved Hamar har vi på statlig side slitt helt 
siden etableringen av piloten for halvan-
net år siden. det er et arbeidspress i 
overkant av hva vi makter og en dårlig 

organisering. for eksempel bidrar manglende arkiv- 
og postrutiner til unødvendige komplikasjoner. Syke-
fraværet har på det verste vært helt oppe i 21 % og 
mye har vært jobbrelatert. men de tilsatte gjør så 
godt de kan og føler at mange av presseoppslagene 
er urettferdige. Vi er nå midt oppe i en organisa-
sjonsutviklingsprosess som skal implementeres fra 
begynnelsen av mai. Vi føler vi blir hørt i denne pro-
sessen og har et lønnlig håp om at forholdene skal 
endre seg til det bedre. 

annar eng 
NTl-tillitsvalgt ved NAV Hamar 

etaten er på etterskudd med opplæring 
og kompetanseutvikling.  Når du skal 
opprettholde produksjonen som før og 
samtidig være i omstilling og ha opplæ-

ring, så er det en krevende oppgave.  det ser ut til at 
etatens opplæring og kompetanseutvikling hittil har 
tapt på dette.  det blir heldigvis satt inn store res-
surser nå, blant annet har etaten egne instruktører 
som reiser rundt til kontorene.  Jeg er også bekym-
ret over mediejakten på etaten siste månedene.  
mange tilsatte kjenner seg ikke igjen i de negative 
historiene, men de blir faktisk deprimert av det nega-
tive bildet som blir skap av etaten. mediefokus og 
omdømmebygging er tema på samling for hoved-
vernombudene i mars, nettopp for å ha tenkt gjennom 
hva dette kan bety for de tilsatte.

else Kristin Husabø
Hovedvernombud
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NYTT FRA NAV

Jeg er bekymret for 
medlemmene. de 
ansatte gjør så godt de 
kan, og hvis de ikke kla-

rer å gjøre en god nok jobb går dette 
ut over brukerne.  Negative reaksjo-
ner fra publikum blir en ytterligere 
belastning for de ansatte. Politikerne 
må se på egne beslutninger før de 
går ut og kritiserer. etaten må tilfø-
res ekstra midler slik at det blir til-
strekkelig med ansatte til å betjene 
brukerne.  det går ikke an å sultefôre 
en etat som er inne i historiens stør-
ste omstillingsprosess.  det er hel-
ler ingen skam å innrømme at man 
går for fort fram. ett tiltak kan være 
å ta en pause i etableringen av nye 
NAV-kontor.

turid lilleHeie
forbundsleder i NTl

det er ikke mulig å klare 
å gjennomføre kompetan-
seheving, flytting, kultur-
bygging og fagutvikling 

uten at dette på en eller annen måte 
påvirker vår evne til å yte service til 
brukerne. i NAV-kontorene oppleves 
bemanningen som lav allerede ved 
oppstart. i tillegg opplever kontorene 
å ha store hull i fagkompetansen, og 
arbeidspresset på de ansatte er flere 
steder uforsvarlig høyt. Vi trenger nå 
en ledelse som tør prioritere, og poli-
tikere som lar oss få rammebetin-
gelser og ro til å gjennomføre refor-
men. det er viktig av vi som ansatte 
beholder troen på reformen. det er 
først når reformen er gjennomført at 
vi kan hente ut gevinsten, og yte den 
ekstra servicen jeg har tro på at vi 
skal klare å gi våre brukere.

erling MatHisen
landsforeningsleder NTl NAV

NAV betyr mye for mange 
mennesker, og det er 
naturlig at etaten blir viet 
oppmerksomhet. Selv om 

det har vært mye negativ fokus i medi-
ene, får jeg heldigvis også mange 
positive tilbakemeldinger. Hovedbildet 
er at vi gjør en god jobb, men vi har 
noen reelle utfordringer.  Jeg har nå 
brukt tid på å reise rundt i landet for 
å treffe medarbeidere, og også på den 
måten få dannet meg et bilde av situ-
asjonen. Jeg ønsker ikke at vi skal 
gjøre endringer i retningen vi har 
startet på, men ser at vi trenger mer 
kompetanse på nye oppgaver og nye 
roller. Vi må fortsatt ha et sterkt fokus 
på verdier og holdninger, slik at vi 
møter brukerne på en god måte. 
omstillingen er nå i en sårbar og kre-
vende fase.  det er forståelig at folk 
er slitne, og jeg har dyp respekt for 
de ansattes arbeidssituasjon. Jeg har 
tro på at vi skal klare å komme oss 
gjennom dette, og at mestringsfølel-
sen er på plass ganske snart.

tor saglie
Arbeids- og velferdsdirektør
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INTEGRERING

Hanne Nordhaug (tekst og foto)

ledigheten blant personer med innvan-
drerbakgrunn er høyere enn for befolk-
ningen som helhet. i tillegg til høyere 
yrkesdeltakelse, har prosjektet som mål 
at disse i større grad skal få jobb som 
er i tråd med sine kvalifikasjoner.  Pro-
sjektet har en varighet på to år, og for-
søksvirksomhetene skal følges opp med 
lederopplæring og følgeevaluering. 
moderat kvotering gjør at arbeidsgiver 
gjennom positiv særbehandling kan til-
sette en søker med innvandrerbakgrunn, 
selv om vedkommende ellers ville bli 
rangert etter den best kvalifiserte søke-
ren. 

Engasjert statsråd. fornyings- og admi-
nistrasjonsminister Heidi Grande Røys 
har stor tro på ordningen, og mener at 
personer med innvandrerbakgrunn har 
mye nyttig kompetanse som ikke benyt-
tes fullt ut.  forsøksordningen vil være 
med på å tilføre statlige virksomheter 
denne kompetansen.  Hvis ikke vil denne 
kompetansen forsvinne til andre arbeids-
givere.  Hun påpeker også at i tillegg til 
formalkompetanse, er det å kjenne to 
kulturer og to språk i seg selv en unik 
kompetanse som arbeidslivet til nå ikke 
har verdsatt høyt nok.

Verdivalg.  Tidligere barne- og likestil-
lingsminister manuela Ramin-osmund-
sen har også stor tro på dette prosjek-
tet.  Hun holdt appell på oppstartskon-
feranse for prosjektet før nyttår.  Her 
presiserte hun at det er behov for mer 
likestilling og mangfold, og at moderat 
kvotering er et virkemiddel for å oppnå 
dette. det er ønskelig med et velferds-
samfunn med sterk statlig tjenesteyting, 
og innvandrerbefolkningen må også ta 
del i dette arbeidet.  Videre sa hun at 

alle må bli vurdert ut fra sine kvalifika-
sjoner, og ikke på bakgrunn av det de 
ikke har.  moderat kvotering tvinger frem 
større profesjonalitet i ansettelsespro-
sessen. Arbeidsgiver må løfte blikket 
og tenke annerledes.

Holdningsendring i NAV.  Tillitsvalgt i 
direktoratet, Synneva Aga, synes det er 
positivt at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet er med i forsøksordningen, og vil 
påse at dette blir fulgt opp ved anset-
telser.  Hun håper også at forsøket bidrar 

til at hele etaten blir flinkere til å rekrut-
tere personer med innvandrerbakgrunn.  
etaten har til nå hatt en tendens til å ha 
mer fokus på manglende norskkunn-
skaper enn å se verdien av kompetansen 
disse søkerne faktisk har. Aga mener 
også at det er viktig at prosjektet fører 
til at etaten får flere personer med inn-
vandrerbakgrunn inn på nye fagområder 
i etaten, og at det virkelig blir flere 
ansatte som følge av prosjektet.  for-
søksordningen kan i så måte bidra til et 
større mangfold i vår etat.

Både Grande Røys og RaminOsmundsen mener moderat kvotering er et godt virkemiddel.

Moderat kvotering
Regjeringen har satt i gang forsøksordning med moderat kvotering av personer med innvandrer-
bakgrunn ved ansettelser i 12 statlige virksomheter.  Arbeids- og velferdsdirektoratet er ett av 
forsøksstedene. 
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NTl NAV er representert i 
årets utgave av farmen på 
TV2. Gaiden krysser fingrene 
for Unni oustad Torve.

Terje Evensen (tekst)

Unni entret trygdeetaten, og NTl’s med-
lemsregister, første gang i 1982. Hun 
kunne hatt 25-årsnåla hvis det ikke 
hadde vært for noen få avbrudd. Nå 
arbeider hun som avdelingsleder ved 
NAV Hamar. 

Tilfeldigheter. At Unni i det hele tatt del-
tar på farmen, må tilskrives tilfeldig-
heter. det var opprinnelig hennes sønn, 
Torkel, som meldte seg på. da han ble 
innkalt til intervju, fulgte hun med til oslo 
for å ta seg en bytur. Produsenten av 

farmen observerte mor og sønn 
sammen og hun ble forespurt om hun 
ville bli med på intervju. det var nemlig 
et ønske om å ha en mor-sønn-relasjon 
i programmet. Unni og Torkel deltok i 
både 1. og 2. gangs intervju, men kunne 
ikke forestille seg at de skulle bli utvalgt 
til  programmet. –da tilbudet allikevel 
kom, var vi enige om at det var en sjanse 
vi ikke kunne la gå fra oss, sier Unni. 

Konkurranseinstinktet. Unni forteller at 
både hun og Torkel valgte å «ligge lavt» 
de første to ukene av innspillingsperio-
den og forsøkte å skygge unna kamera-
ene. – men etter hvert måtte vi bare la 
det stå til. Selv om det var begrenset 
hvor alvorlig vi tok det, glemte vi ikke at 
det var et spill og en konkurranse og 
forsøkte å navigere deretter. 

Morsomt og rart. –det er morsomt å se 

på farmen nå. men det er også litt rart, 
for det som i stor grad var en hyggelig 
innspillingsperiode, har blitt mye mer 
spisset på TV. Så det er ikke bestandig det 
er like hyggelig å se seg selv på TV, synes 
Unni. men hun forteller at hun har hatt 
utelukkende positive opplevelser etter å 
ha blitt eksponert som TV-kjendis. 

Arvelig belastet?.mor og sønn fulgte altså 
hverandre inn i farmen. Sønnen har 
delvis fulgt sin mor i arbeidslivet ved å 
ha jobbet som ekstrahjelp i NAV i perio-
der. imidlertid har han ikke vært å finne 
i massen av NTl-medlemmer. –Torkel 
vet ikke helt hva han skal bli, men det 
ser ikke ut til at han satser på en yrkes-
karriere i NAV, forteller Unni. 

Gaidens redaksjon følger spent med 
på farmen i innspurten. Vi vet selvfølge-
lig ikke hvordan det går, men heier på 
NTl NAV sin representant. 

NTL’er på Farmen 

Hanne Nordhaug  (tekst)  

Synnøve eide har fram til sep-
tember 2007 vært leder av NTl 
NAV Trygd i Troms.  Hun har 
gjennom sine seks år som fylke-

sleder vært en engasjert tillits-
valgt med klare meninger.  etter 
noen måneders pause er hun nå 
tilbake i manesjen.  denne gang 
som distriktssekretær for lo Stat 
Troms og finnmark.  Helt ukjent 

er hun heller ikke med lo Stat.  
de siste årene har hun vært leder 
for fylkeskartellet i lo Stat 
Troms.  Gaiden ønsker Synnøve 
eide lykke til med vervet som 
distriktssekretær.

Fra NTL NAV til LO Stat  
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AKTUELT

Har du kontroll?  
Terje Evensen  (tekst)  

Kontrollbegrepet er flersidig. Enhver av oss vil gjerne 
ha en følelse av kontroll, mens fravær av kontroll er 
ubehagelig og virker lammende. Dette gjelder både på 
arbeidsplassen og i privatlivet. Å ha kontroll handler 
om å ha tilstrekkelig kompetanse og albuerom til å 
ta hånd om nødvendige, og for den saks skyld mindre 
nødvendige, utfordringer med en kvalitet som føles 
tilfredsstillende. 

Vi lar oss imponere av mennesker med kontroll. 
Om det er Ole Einar Bjørndalen i storform. Eller Lars 
Monsen ute i naturen på TV. Med all sin kontroll er 
dette mennesker som gjerne blir hverdagshelter for 
mange og enhver. 

De som har mistet kontrollen derimot, de kan 
utløse mange følelser hos omverdenen. På den 
ene siden forakt og skadefryd, men også medynk 
og  sympati hos de som besitter et slikt følelses
repertoar. Gerd Liv Vallas fall i fjor, og i nyere 
tid Manuela RaminOsmundsen sin avgang fra 
 Regjeringen, er historiene om mennesker som mistet 
kon trollen og måtte forlate sine posisjoner. 

Kontroll kan også være negativt, for eksempel 
når det handler om overvåkning. Vi forbinder det 
 gjerne med regimer vi nødig sammenligner oss med, 
men også i Norge har det vært en grov personover
våkning. Det er en grunn til at vi har en personvernlov, 
nettopp for å beskytte enkeltindividets frihet.

NAV er også opptatt av kontroll, noe som delvis 
handler om å sikre kvalitet i saksbehandlingen og 
delvis om å motvirke at det blir utbetalt urettmessige 
ytelser. jeg har tatt en kikk på Foreløpig mål– og 
disponeringsbrev for 2008 og notert meg at NAV 
 Helsetjenesteforvaltning må ta kontrollarbeidet på 
alvor. Det skal drives målrettet kontroll på grunnlag 
av risikoanalyser, mens det skal gjennomføres spesi
elle kontroller på blåresept og utbetalingskontroller 
på tannhelsefeltet. I rettferdighetens navn vil jeg 
legge til at NAV Helsetjenesteforvaltning også skal 
drive med saksbehandling og utbetaling. Heldigvis for 
brukerne. 

Men det er ett av resultatkravene i mål og 
disponeringsbrevet som får meg til å tenke at det 
sannelig blir smurt tykt på for å uttrykke behovet 
for kontroller. I løpet av 22 ord er ordet «kontroll» 
å lese seks ganger. Da skal nok ingen glemme hva 
de egentlig driver med. «Løpende kontroller skal 
gjennomføres i henhold til kontrollstrategien mht 
førstegangskontroller, utbetalingskontroll og opp
følging av saker som kommer til manuell kontroll fra 
kontrollsystemene».

NTl NAV bevilger hvert år støtte 
til ulike organisasjoner. Til jul 
2007 ble Norsk folkehjelp, SoS 
Rasisme og SoS Barnebyer 
bevilget 3000 kr hver.

Ester Van Veen (tekst)

Hva er bakgrunnen for dette? mette Bjørge, 
kasserer i NTl NAV forklarer: - NTl NAV 
setter av en sum penger til bevilgninger 
hvert år. Vi ønsker å støtte organisasjoner 
som jobber for en bedre verden. Vi valgte 
disse tre til jul fordi de gjør dette på hver 
sin måte. 

Norsk folkehjelp er fagbevegelsens 
humanitære organisasjon og jobber for 
bedre forhold både i Norge og utlandet. 
NTl NAV jobber nå aktivt for at NAV skal 
bli rasismefri sone. da er det også naturlig 
for oss å støtte SoS Rasisme.  Vi støtter 
SoS Barnebyer fordi det blant annet legges 
stor vekt på at barna som bor i slike bar-
nebyer får tilgang til utdanning og velferds-
tilbud. 

Visste du at NTl NAV også er fadder for 

SoS-Barnebyer? fadderskapet er en «arv» 
fra NTl i Aetat. Vi støtter en landsby i libe-
ria, like ved hovedstaden monrovia med 2700 
kr hvert år. landsbyen ble åpnet i 1981. det 
er 15 hus med plass til 150 barn i landsbyen. 
i tillegg finnes et hybelhjem for ungdoms-
gutter, der de kan bo i fire år mens de for-
bereder seg på voksenlivet. ledelsen i 
landsbyen jobber tett med de sosiale myn-
dighetene for å finne de barna som har størst 
behov. det er mangel på skoler i området 
og derfor er det bygget en skole som også 
er åpen for andre barn i regionen. Slik har 
SoS-barnebyene en betydning ut over å 
sørge for et hjem til barn: særlig i u-land 
har en opprettelse av en barneby stor betyd-
ning for at det blir bygget skoler og barne-
hager som også er tilgjengelig for andre 
barn i nærområdet. målet er at barna får 
en utdanning/et yrke som gjør at de kan 
forsørge seg som voksne. i monrovia finnes 
dessuten et familiesenter tilknyttet barne-
byen, og her hjelper en familier i faresonen. 
det har vært borgerkrig i liberia, men bar-
nebyen har hele tiden vært trygg. den har 
også bistått flyktninger under krigen. i en 
periode delte den ut mat til 4000 mennesker 
i samarbeid med andre organisasjoner. 

Barn i «vår» landsby ved Monrovia i Liberia. FOTO: CLAIRE MATHISSE

Bevilgninger 
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DEBATT

et av NAV sine viktigste fundamenter er arbeidet 
med å få flere hender i aktivitet. Norge har de 
siste årene gått «så det suser». Parallelt med 
at NAV skal bidra til at befolkninga står lengre i 
arbeid, at sykmeldte kommer raskt tilbake i akti-
vitet og at iA skal få sin fortjente plass i bedrifter 
og organisasjoner, opplever den enkelte senior 
i NAV at kart og terreng ofte er i ulage. 

Alle ansatte i NAV bidrar og har bidratt «så 
det holder» siden 1. juli 2006. dette har direk-
tøren påpekt flere ganger. det forventes enda 
mer. men hvor ser jeg tanker som gir signaler 
om at noen kanskje ikke orker «trøkket» eller 
har gått lei og ønsker snarlig å bli 62? Jo, sva-
res det, vi har behov for dere fordi dere innehar 
en unik kompetanse og erfaring som vi er helt 
avhengig av for å lykkes. NAV og NTl gir de 
samme signaler. det er da jeg spør: er tilbudet 
godt nok? er det tilstrekkelig å appellere til 
lojalitet og selvfølelse. mitt svar er nei. de tiltak 
som i dag representerer seniorpolitiske tiltak i 
NAV er ikke tilstrekkelig. de har et fokus på 
lojalitet og økonomi som den gulrota som skal 
til. Vi seniorer vil kunne bidra dersom en kom-
binasjon av gradvis forutsigbar nedtrapping kan 

finne sted i kombinasjon planlagt stillingsreduk-
sjon. Når jeg tenker på det «gode liv» etter de 
fylte 62 tenker jeg på et arbeid i NAV kombinert 
med planlagt fritid. en eller annen kronekom-
pensasjon for noen ekstra fridager eller andre 
«dryppordninger» blir uvesentlig. muligheten 
til å kunne bestemme seg for å gjennomføre en 
lengre planlagt drøm uten at dette skal bli gjen-
stand for en vurdering eller forhandling som 
sannsynligvis vil berøre andre vil for meg være 
bra. da kunne jeg nok tenke at i NAV der vil jeg 
bli til de 70. for andre seniorer vil nok andre 
løsninger passe. 

mitt budskap er at NTl må ha et enda ster-
kere fokus på seniorpolitikken enn det jeg opp-
lever i dag. dette handler til en viss grad om å 
fortsatt ha en bærebjelke fylt med kompetanse 
og erfaring inn i framtida men ennå mer om 
livskvalitet hos den enkelte. Jeg er overbevisst 
om at en aktiv og god seniorpolitikk som kunne 
tilpasses den enkeltes forutsetning og ønske 
ville på sikt gi et stort pluss i totalregnskapet. 
flere fornøyde medarbeidere i arbeid.

Kåre-Petter nytrøen
Nav forvaltning finnmark.

Utbytting er, i følge marx, det som skjer ved at 
verdien av arbeidernes arbeid er større enn 
lønna de får – det skapes merverdi. På den 
måten blir kapitalistene rikere og arbeiderne 
holdes nede og kan ikke fri seg fra sitt avhen-
gighetsforhold til kapitalistene. Slik er det i NAV 
oslo også!

en budsjettoversikt som ble gjort tilgjenge-
lig for de tillitsvalgte i des. 07, viste et under-
forbruk på 30 millioner kroner på drift/lønn. 
det vil utgjøre ca 60 – 70 stillinger, forsiktig 
regnet. det vil si at de ansatte i NAV oslo har 
utført et arbeid som har gitt en merverdi i for-
hold til hva det er beregnet at det skal koste. 

Hva skjedde så med pengene? direktoratet 
tilbakeførte 10 mill fra oslo før jul. dette settes 
i et merkelig lys når vi får høre om fylkesdirek-
tørenes fyrstelige lønnstillegg på nyåret. de fikk 
mellom 58 og 113 tusen kroner i tillegg og tjener 
dermed to og en halv gang saksbehandlerlønn. 
organisasjonene hadde på forhånd blitt lurt til 
en avtale som fratok dem forhandlingsrett for 
direktørene. Jeg er glad for å tilhøre den eneste 
organisasjonen som har protestert på dette og 
jeg regner med at den sosialdemokratiske fyl-

kesdirektøren i NAV oslo også har vært ytterst 
motvillig til å ta imot disse  pengene.

Uansett: merverdien av arbeidet utført av 
mine kamerater i oslo er altså tilstrekkelig til 
å finansiere 60 – 70 stillinger i oslo, men blir 
isteden brukt til å finansiere direktørenes lønns-
fest. dette, kjære kamerater er intet annet enn 
UTBYTTiNG! Pengene kunne mye bedre vært 
brukt til sanering av uanstendig lave lønnskoder 
og dermed også ulikhetene i lønnsnivået i NAV 
oslo. Vi kunne også hevet det generelle lønns-
nivået blant våre høyt kvalifiserte medarbeidere, 
så vi kunne beholdt deres kompetanse i etaten. 
eller kanskje vi kunne fått flere hender i arbeid, 
slik at sykefraværet sank og kollegene valgte 
å stå lenger i arbeid?

Uansett utbytting ser vi likevel at kollegene 
med stolthet fortsetter å gjøre sitt arbeid i soli-
daritet med det publikum vi er satt til å betjene og 
som trenger våre tjenester. Vi tar imot kjeften vi 
får daglig i pressen samtidig som vi blir konfron-
tert med stadig nye krav og måltall. Noen som 
synes det er på tide å heise de røde faner igjen?

jørund o. gustavsen
oslo

Utbytting i NAV

Stå lengre i arbeid – seniorpolitikk i NAV

Utfordringen er ikke 
bare å jakte, men også 
å beholde!  
Stor bekymring innenfor EU om 
framtidig tilgang på godt kvalifisert 
arbeidskraft.   

Hans Olav Kirknes (tekst)

I en stor europeisk undersøkelse (BCG) 
er over 1300 Europeiske HRsjefer spurt 
om hva de anser som de største utfor
dringene i sine bedrifter. På en soleklar 
førsteplass troner utfordringen med å 
rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Det vil skje en kraftig tilspissing 
i jakten på arbeidskraft, og i det Euro
peiske arbeidsmarkedet med dagens 
etterspørsel vil det være stor konkur
ranse om de store talentene, de som 
har riktige holdninger, kunnskaper og 
ferdigheter.

Spesielt utsatt er Norge som pr 
dags dato kanskje har ett av de stram
meste arbeidsmarked i Europa. Det å 
øke lønna med 10 % er ikke nødvendig
vis det beste grepet, eller utslagsgi
vende for å beholde eller å rekruttere 
ny kompetent arbeidskraft, sier Even 
Bolstad, daglig leder i HR Norge. Her må 
være en kombinasjon av bedriftskultur, 
jobbinnhold, utviklingsmuligheter og 
godt psykososialt arbeidsmiljø. I Norge 
må vi fokusere mer på og bli langt 
flinkere til å utvikle og beholde egne 
talenter innad i bedriftene, i tillegg til 
nyrekruttering. 

Vi kan lese både på www.nav.no 
og i landets aviser, samt høre fra myn
dighetene at Norge vil ha stort behov 
for kvalifisert arbeidskraft framover, 
og at mange yrkesgrupper må ha en 
nødvendig arbeidsinnvandring fra EU/
EØSområdet og andre land. Her er alle
rede en utfordring for norske bedrifter, 
kommunale og statlige arbeidsgivere 
i å beholde den medarbeiderstaben de 
har, som besitter topp, spesiell og 
breddekompetanse på en rekke kritiske 
områder. Her blir jakt på nye talenter, 
men glem ikke å beholde de dere har!
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På offensiven
NTl NAV har nesten 6000 
yrkesaktive medlemmer. Å 
opprettholde dette antallet i 
årene framover, vil ikke gå av 
seg selv. 

Terje Evensen (tekst)  

Når du nå sitter med dette bladet i hen-
dene, er det igangsatt en vervekampanje 
i NTl NAV. leder erling mathisen for-
teller nærmere om denne. – Vi har fak-
tisk vært i den lykkelige situasjon at vi 
det siste halvåret har hatt et jevnt tilsig 
av medlemmer til tross for at vi ikke har 
iverksatt særskilte vervetiltak. dette er 
gledelig, fordi det viser at det viktigste i 
forbindelse med verving ikke er fancy 
vervepremier eller politikeraktige løfter, 
men derimot hardt og seriøst fagfore-
ningsarbeid. Jeg tror NTl sine tillits-
valgte på alle nivåer markedsfører NTl 
aller best gjennom det arbeid de utfører 
og det de i det daglige står for.

Når vi nå likevel setter verving på 
dagsorden gjennom en vervekampanje, 
er det selvsagt for å sette et ytterligere 
fokus på dette. Kampanjen varer fra 1. 
april til 31. mai, og alle som verver et 
medlem får et gavekort til en verdi av kr 
200. Vi håper dette skal motivere til 
ekstra innsats i kampanjeperioden.  det 
må nevnes at gavekortene kommer i til-
legg til de ordinære vervepremiene fra 
forbundet.

Profilering av NTL. Ann-margreth Adler-
Nilsen, som er verveansvarlig i NTl, 
mener at det etter alt å dømme er mye 
å gå på når det gjelder å profilere hva 
NTl står for. –Vi må bli flinkere til å være 
kjapt på banen overfor nyansatte og vi 
må samtidig bli mye sterkere på å pro-
filere vår organisasjon, mener Adler-
Nilsen. –Vi er en fagbevegelse for alle 
stillingsgrupper i NAV og våre medlem-
mer har både høy formell kompetanse 
og/eller betydelig realkompetanse. Vi 
må synliggjøre våre verdier og holdnin-

ger, vi må samtidig markedsføre våre 
utmerkede kurstilbud. Vi skal heller ikke 
være redd for å skryte av den samfunns-
politiske betydning fagbevegelsen fak-
tisk har hatt gjennom mange tiår. Vi har 
blant annet kjempet frem lover som 
ferieloven, tjenestetvistloven, arbeids-
miljøloven, samt Hovedavtalen i Staten. 
Avtalefestet pensjon og etter- og vide-
reutdanningsreformen er andre goder 
som fagbevegelsen kan ta mye av æren 
for, og som vi fortsatt skal kjempe for. 

Arbeidsplassutvikling. Adler-Nilsen er 
ellers inneforstått med at profileringen 
av NTl også må knyttes til hva som skjer 
i NAV. –en så omfattende reform som 
den vi nå står oppe i, skaper store utfor-
dringer. Vi må være tydelige på at NTl 
både har og fortsatt skal ha en hånd på 
rattet. Vi jobber kontinuerlig med å utvi-
kle den enkeltes arbeidsplass gjennom 
å påvirke lønnspolitikken, gjennom å 
bidra til et godt arbeidsmiljø og et inklu-
derende arbeidsliv. der beslutninger 
fattes, der skal NTl være på plass med 
klare meninger, poengtererhun. 

Kortfattet og tydelig informasjon. det er 
selvfølgelig stor fare for at de ansatte i 

NAV blir utsatt for informasjonstretthet. 
–NTl må kommunisere på en kortfattet 
og tydelig måte, men selvfølgelig skal 
enhver ha tilgang på utdypende informa-
sjon, mener Adler-Nilsen. Hun lover at 
NTl skal være en organisasjon som blir 
sett og hørt på alle nivåer i NAV. Hennes 
oppfordring avslutningsvis er at leserne 
av dette bladet river ut brosjyren på 
midtsidene og presenterer denne for 
potensielle nye medlemmer. 

VERVEANSVARLIG: AnnMargreth AdlerNilsen er 
verveansvarlig i NTL NAV.  FoTo: JørUN o GUSTAVSEN

VERVEKAMPANJE

Det nytter 
å være organisert!
Sammen med de andre LOforbundene har 
NTL fått frem følgende lover og avtaler i 
løpet av NTLs 60årige historie:

1947 Ferielov og lovfestet tre ukers ferie
1948 Felles lønnsregulativ for alle 
 statsansatte
1958 Ny tjenestetvistlov
1964 Lovfestet fire ukers ferie
1973 67 års aldergrense
1976 Nytt lønnssystem i staten
1977 Arbeidsmiljøloven
1977 Lov om folketrygden
1978 Full lønn under sykdom
1978 Likestillingsloven
1982 Hovedavtalen i staten
1983 Ny tjenestemannslov
1985 Hovedavtale for 
 studentsamskipnadene 
1986 37,5 timers arbeidsuke
1989 Yrkesskadeloven 
1989 Avtalefestet pensjon fra 65 år
1991 Nytt lønnssystem i staten 
 (innførtes i et mellomoppgjør)
1992 Tariffavtale for studentsamskipnadene
1993 Avtalefestet pensjon fra 64 år
1995 Hovedavtale for Spekterområdet 
 (NAVO)
1996 Tariffavtaler for Spekterområdet 
 (NAVO)
1996 Avtalefestet pensjon fra 62 år 
1996 Avtalefestet rett til etter og 
 videreutdanning
2000 Avtalefestet fem ukers ferie 
 (avtalt – innføring i 2001 og 2002)
2005 Tariffavtale og hovedavtale for 
 HSHområdet 
2006 Ny arbeidsmiljølov
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VERVEKAMPANJE

BLI MEDLEM AV NTL (NB! Skriv med tydelige bokstaver)

Navn:  fødsels- og personnummer (11 siffer): 

Adresse:  Postnr. /Sted:

e-postadresse:   Tlf. privat:  Tlf. arbeid:   Tlf. mobil: 

Arbeidssted:

 Adresse arbeidssted: 

får lønn utbetalt av:   lønnstrinn/Årslønn:  

er du medlem i annet lo-forbund/eller forbund utenfor lo?         Hvis ja – hvilket og når opphører medlemskapet: 

       Ja         Nei

Vervet av (navn og adresse):  Ønsket vervepremie:

Sted/dato:   Underskrift:

Sendes til Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller fakses til: 23 06 15 55 

Aktiv 
verving 
Synneva Aga 
forteller at 
de har vært 
aktive på 
vervefronten 
i direktora-
tet.  dette 
har resultert 
i mange nye 
medlemmer.

FoTo: HANNE NorDHAUG
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Navn: ………………………………………………………………………………………………………………… .................................................................................................................................................................................

Adresse: ………………………………………………………………… Postnr./Sted: .................................................................................................................................................................
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NAV har i det nye året blitt gjenstand for et økende og kritisk søkelys fra 
media. det handler tilsynelatende ikke lenger bare om misfornøyde 
 enkeltbrukere som får spalteplass. Vi aner for det første en tiltagende 
systemkritikk. Vi noterer oss også at politikere og interesseorganisa sjoner 
har kastet seg inn i dansen med krav om toppskolerte saksbehandlere og 
umiddelbare resultater av en reform som vitterlig ikke skal være på plass 
før 2010.

for oss som jobber i etaten er det ikke bare lett å forholde seg til det 
bildet som tegnes. At fortvilte brukere henvender seg til media når penger 
eller service uteblir, er vel noe vi bare må vende oss til og akseptere. Verre 
er det nok å forholde seg til at politikerne er så kjappe til å kaste seg inn 
i hylekoret. Politikerne er vitterlig våre oppdragsgivere, og det føles be-
timelig å minne dem på at det faktisk er deres egen reform vi sliter med 
å virkeliggjøre og at de ikke kan stille seg helt utenfor den virkelighet vi 
opererer innenfor. Vi slutter oss derfor helhjertet til Kathrine Aspaas som 
i Aftenposten 3. mars krever av politikerne at de har et minimum av real-
isme til sine egne prosjekter, i dette tilfelle NAV.

NTl NAV har siden lenge før reformen ble igangsatt hevdet at det var 
en nærmest umulig oppgave politikerne la på oss – at vi skulle gjennom-
føre denne voldsomme omstillingen og samtidig opprettholde produksjon 
og service til brukerne som normalt. dette er et regnestykke som rett og 
slett ikke går opp. det er etter vår vurdering simpelthen ikke mulig å utrette 
kompetanseløft og flytting og kulturbygging og alt det andre uten at det 
på ett eller annet nivå påvirker vår evne til å yte service til brukerne.

men politikerne har selvsagt ikke tatt høyde for slike reson-
nementer. dette er for så vidt helt normalt, og en gjengang-
er i offentlige omstillinger. mål- og disponeringsbrevene 
fra departementet før og etter reformens oppstart har så 
langt vi har kunnet se vært totalt uberørt av at vi er gått 
inn i en omstillingssituasjon. ikke et måltall har vært re-
dusert og ikke en oppgave er blitt lagt til side. Vi har gjen-
tatte ganger poengtert det urealistiske ved dette, men like 
mange ganger møtt veggen.

Spørsmålet er om det ikke er på tide å forlange en større 
realisme, forståelse og støtte fra politikerne i forhold til NAV-re-
formen. dette går på å erkjenne at det ikke er mulig å gi brukerne 
verken den servicen vi ønsker de skulle hatt eller det nivået 
politikerne sier de skal ha. det brukes så mye ressurser på 
omstillingen at det rett og slett ikke er nok igjen til å gi et 
tilfredsstillende tilbud. den politiske ledelsen må derfor 
tørre å ta ett av to valg: enten må de gi signaler om at 
tilbudet til brukerne på noen områder kan nedprioriteres 
slik at vi greier både omstilling og jobb. eller så må de 
tilføre oss ressurser gjennom midlertidig oppbemanning 
slik at vi reelt settes i stand til å gi et tilfredsstillende tilbud 
til brukerne i reformperioden.

det må tas et valg

Erling mathisen
leder NTl-NAV

vinnere av Forrige Kryssord:
SiSSEl S. HaumaNN, Hønefoss
GEir NæSS, oslo
karSTEiN HoEl, Kristiansund

frist for innsending av kryssord-
løsning er 1. mai 2008. 
Konvolutten merkes med «Gaiden 
mARS-08» og sendes til:
NTl NAV v/ Hanne Nordhaug, NAV 
larvik Arbeid, PB 143, 3251 larvik
Vi trekker ut 3 vinnere som får 
henholdsvis 5, 3 og 2 flax-lodd 
hver. Her kan det være store gevin-
ster å hente. lykke til!

fyll inn de tomme feltene slik at hver rad og 
rekke inneholder alle tall fra 1 til 9. Hvert stor-
felt på 3x3 felter må også inneholde alle tall fra 
1 til 9. Tallene kan kun en gang per rekke, rad 
eller storfelt.
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Hans Martin Solberg (tekst og foto)

i fjor leide NAV i Buskerud en bedriftshytte 
på åremål av Statskog. Hytta ligger i de dype 
skogene på meheia mellom Kongsberg og 
Notodden. Her eier Statskog store skogs-
områder. Tidligere tilhørte disse skogene 
Sølvverket på Kongsberg.

Hytta er leid for fem år. NAV-ansatte i Bus-
kerud kan leie den for en billig penge. målet 

er at utleien skal dekke åremålsleia pluss 
driftsutgiftene. et eventuelt underskudd 

dekkes av NAV’s driftsbudsjett. et hyt-
testyre på åtte medlemmer har ansvaret 
for utleie samt driften av hytta. 

Hytta er svært spartansk 
med utedo, uten elektrisk 
strøm og uten innlagt vann. 
meN - den ligger svært idyllisk 

og usjenert til ved bredden av Kol-
sjø – om sommeren kan vi kjøre helt 

til døra. i vannet svømmer store 
mengder ørret og abbor. en mindre 

bestand av sik finnes også. Alle leiere 
kan fiske med stang, oter og garn – får du 

ikke fisk her, har du ikke mye fiskelykke!!
Hyttestyret jobber med å få lagt ulike 

aktiviteter til hytta. en sommerfest skal 
arrangeres hvert år – den første regnet dess-
verre helt bort. 7. juni prøver vi igjen. det 
nyopprettede bedriftsidrettslaget planlegger 
å legge mosjonsaktiviteter og konkurranser 
til Kolsjø. 

NTl hadde sitt siste styremøte før som-
meren på hytta. lønnsutvalget i NTl la sitt 
første møte i forbindelse med de lokale 
lønnsforhandlingene til hytta. Hele møtet 
ble holdt ute: en perfekt ramme - i strålende 
sommersol. Når vi skal ha møter, reiser en 
fortropp kvelden før og setter garn om natta 
slik at rykende fersk fisk kan serveres til 
lunch dagen etter. 

etter et års «drift» har vi gjort et artig 
funn. overraskende mange mener at også 
på ei hytte skal det være komfort – i hvert 
fall innedo og innlagt vann, helst også strøm. 
derfor kan hytta lett bli et sted for spesielt 
interesserte – de som sterkt ønsker mer 
komfort bør kanskje vurdere å leie ei annen 
hytta et annet sted. 

b-Postabonnement
returadresse: NTl NAV

 c/o Arbeids- og velferdsdirektoratet,
 Postboks 5, St.olavsplass 0130 oslo

NAV-hytta på meheia

Gode arbeidsforhold for 
NTLs lønnsutvalg


