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Vi har bedre helse enn noen gang, men 
likevel fortsetter antallet uføre å øke.  
Over 11 prosent av befolkningen fra 
18-67 år mottar en uføreytelse, og i fjor 
fikk NAV bortimot 55 000 søknader om 
uføreytelser. Meningene er delte om hva 
som skal til for å snu utviklingen. 
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foto: NAV Klageinstans sør

• Hva er dere mest opptatt av akkurat nå?
Arbeidsavklaringspenger står høyt på 
dagsordenen for tiden, noe det nok også 
gjør for mange andre i NAV. Vi ser fram 
til å få dette på plass. Det vil gjøre det 
enklere både for brukeren og for oss som 
forvaltere. Ikke så rent få klagesaker opp-
står fordi brukeren nå må «vandre» mel-
lom tre forskjellige ytelser. Den økende 
arbeidsledigheten førte til stor inngang 
av dagpengesaker hos oss også. Dette har 
krevd mye oppmerksomhet, og vi gjør vårt 
beste for ikke å ligge på etterskudd.

• Hva er spesielt med NAV Klageinstans 
Sør? 
Høyt faglig engasjement! Vi deler gjerne 
kunnskap med hverandre og har et godt 
arbeidsmiljø. Vi er en gjeng med medar-
beidere fra både Aetat og trygdeetaten, 
samt noen som er «herlig fri» for erfaring 
fra noen av etatene. Det gir oss verdifull 

breddekompetanse innen etatens oppgaver, 
samtidig som vi får tilført ny kompetanse.

• Hva mener dere er den viktigste job-
ben deres framover? 
Jobb nummer én vil alltid være å gi svar på 
brukernes henvendelser til oss, det vil si at 
vi må ta unna klage- og ankesakene i rime-
lig tid. Og så er det viktig at vi deler vår 
kompetanse og er tilgjengelige som vei-
ledere for førstelinjen, slik at de også kan 
løse sine oppgaver «til rett tid og på riktig 
måte». I denne sammenhengen håper vi 
å være en god støtte for NAV lokal ved 
innføring av AAP, særlig nå i startfasen 
og overgangstilfellene som oppstår. 

• Er dere tydelige, til stede og løsnings-
dyktige i arbeidet deres?
Vi prøver å være det hele tiden. Vi behand-
ler omkring 6 000 saker i året, men det 
aller meste av brukerkontakten er skriftlig. 
Det betyr at de vi har mest muntlig kontakt 
med, er våre kolleger i etaten. Vi driver 

utstrakt veiledningsvirksomhet og setter 
mye inn på å gi førstelinjen den støtten 
de trenger for å løse oppgavene sine raskt 
og effektivt, og med god kvalitet. I fjor 
hadde vi over 1 700 veiledningssamtaler. 
Vi får spørsmål om alt fra hvordan man 
skal registrere saker og hvordan saksbe-
handle, til faglige avklaringer.

• Når var dere sist stolte av å jobbe i NAV?
Stoltheten kan vel svinge litt, men vi er 
stolte av jobben vi gjør i NAV Klagein-
stans Sør. Vi er stolte av at vi klarer å gi 
mange brukere svar på deres spørsmål, 
og vi er stolt av kompetansen vi har opp-
arbeidet og at vi klarer å dele den med 
hverandre og våre kolleger andre steder 
i landet.

• Når gjorde dere sist noe gøy sammen?
Det gjør vi jo hele tiden… 

• Hva er drømmeoverskriften i avisen?
NAV – en suksess!

A

fakta // NAV KLAgEINStANS SøR
Hvor er vi: Kristiansand
Hvem er Her: NAV Klageinstans sør
Hvor mange er vi: 31. Omkring halvparten er jurister.  
Hvor mange Sogner til oSS: Innbyggerne i Aust-, Vest-Agder og telemark – til sammen 
556 000. I tillegg behandler vi klage- og ankesaker, samt erstatningssaker, fra hele landet.
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4606 kristiansand

Her kan du bli litt kjent med 
NAV-arbeidsplasser rundt om i 
landet. I hvert nummer vil 
medarbeiderne fortelle om hvordan 
de har det hos seg, og knipse noen 
bilder fra sin arbeidsplass.

// dette Blir jeg utrolig Provo-
Sert av, sier en kollega og kaster fra seg 
avisen han leser. 

Jeg kvepper til. Ikke fordi han reagerer, 
men fordi jeg ikke gjør det. Hvorfor gjør 
jeg ikke det?

Er jeg helt ødelagt etter år med pløying 
av presseklipp om NAV hver eneste dag? 
Kan virke sånn. Dramatiske overskrifter 
preller av som vann på gåsa. «NAV ute av 
kontroll». Jada. «Sinte brukere». Javisst. 
«NAV-reformen en fiasko?» Hørt det før.

Men det kollegaen min reagerer på nå, 
har jeg ikke hørt før. Det dreier seg om en 
liten notis i en av landets største aviser. 
Under vignetten «God morgen!» introdu-
serer den smilende journalisten sin NAV-
sak i dagens utgave. Saken handler om en 
bruker som ikke får svar på hvor mye hun 
kan jobbe før uføretrygden reduseres. Helt 
fair å ta det opp. (Selv om to helsider vel 
er i overkant? Det skjer da vitterlig mye 
annet i verden?) 

Det som er provoserende, er at journa-
listen lager en kobling mellom sin egen sak 
og et tilfelle der en person kom inn på et 
NAV-kontor og truet med øks. «Oppmerk-
somheten om krisen i NAV kan nøre opp 
under ustabile folks frustrasjoner,» skriver 
hun, og legger til at mediene ikke kan la 
være å framføre kritikken, selv om det kan 
legitimere utskjelling av NAV-ansatte.

Nei, vet du hva! For det første er det ingen 
som vet hvorfor mannen truet med øks. Vi 
vet ikke om det hadde med hans kontakt med 
NAV å gjøre, men vi vet han var en kjenning 
av politiet. For det andre, hvem er det som 
nører opp under bildet av krise i NAV?  Hørte 
jeg noen si «rikspressen»? Jeg skal på ingen 
måte underslå at vi har problemer vi må løse. 

Men vi behandler 400 000 
saker hver eneste måned. 

Alt vi gjør går ikke galt, 
og trusler med øks skal 
vi aldri akseptere. 
Fanken heller.

A

Et øyEblikk

AV // Andrea Kilen
Ansvarlig redaktør i MEMU

          Trusler med øks skal 
vi aldri akseptere. “



Equam velenisis ad dolor sumsan volum quat laore enim ero cor am aut 
iusto consequip enisit lobor adipsum quamcommy nulla adit accummy 
nonse tatie core magn

tekst: Åste Dahle
foto: Erik Norrud

«Det er på tide å ta seg sammen», sa allmenn-
lege Jørgen Skavlan i Aftenposten før jul. Han 
ville få opp pulsen på sykefraværsdebatten, og 
det klarte han.

– Jeg satte bevisst ting på spissen for å få 
reaksjoner. Og det har jeg fått, både fra leger, 
kiropraktorer og andre.

– Hva sier de?
– Tilbakemeldingene har vært positive. Dette 
handler jo ikke om dem som er virkelig syke, 
men om alle oss andre. Vi må tåle at livet går oss 
litt imot uten at vi skal ha kur, terapi og trygd 
med én gang. Alle er selvsagt ikke enige i det, 
og noen av pasientene mine har nå byttet lege.

 
– Hva tenker du om det?
– Jeg regnet med at det ville skje. De følte seg 
nok litt truffet av meningene mine, og jeg var vel 
ikke rett mann for dem. Og det er greit. Tilliten 
mellom lege og pasient må være gjensidig. Noen 
møter motstand hos meg, men ikke hos en annen. 
Eller motsatt. 

– Noen shopper vel etter den snilleste legen?
– Ja. Det er uheldig, og jeg er oppmerksom på 
det. Jeg spør nye pasienter hvorfor de har byttet 
lege. Har de flyttet, eller har en annen praktisk 
årsak, er et bytte greit. Hvis de ønsker seg en 
sykmelding, ringer varselklokkene. 

– Hvordan mener du vi kan få ned sykefraværet?
– Det er mange grunner til at vi har høyt sykefra-
vær, og slik jeg ser det, har det med folkesjela å 
gjøre. Vi er en oljenasjon – på godt og vondt. Det 
er påfallende mange likhetstrekk mellom oljena-
sjoner, særlig når det går på holdninger. Vi får 
alt servert, vi krever at samfunnet skal stille opp 
uansett, og vi vil selv bestemme hva slags ytelser 
vi skal få. Vi er i ferd med å bli bortskjemte, og 
det vil ta lang tid å forandre holdningen til at 
velferdsstaten løser alt.

– Hvordan skal vi gjøre det? 
– Veldig mye av løsningen ligger hos legene, og 
det er forbausende få som har pekt på legene som 

en mulighet til å gjøre noe med sykefraværet. Det 
er vanskelig å endre atferd hos legene, men når 
det skjer, er vi veldig effektive. Både legene og 
Legeforeningen må ta større del i debatten. Vi må 
dessuten tørre å ta upopulære avgjørelser. Legene 
står med ett bein i det offentlige og ett bein hos 
pasienten. Vi er ikke pasientadvokater, og vi må 
ha mer tyngde på det beinet som er plantet i det 
offentlige. Vi skal selvsagt hjelpe pasienten, men 
det er ikke alltid sykmelding er den beste hjelpen. 
Vi må bruke mer tid på hver enkelt pasient for å 
unngå sykemelding. 

– Skal legene ha ekstra betalt for den ekstra 
tiden det tar?
– Det legger jeg meg ikke borti. Det er fag- 
foreningspolitikk. 

– Hvilken rolle bør NAV ha overfor legene?
– Leger er avhengige av faglige tilbakemeldinger, 
og vi trenger veiledning fra blant andre NAVs 
rådgivende leger. Jeg har vært lege i 20 år, og 
jeg kan telle på én hånd de gangene jeg har fått 
en telefon fra NAV der jeg er blitt utfordret og 
veiledet. Jeg har aldri fått et kritisk spørsmål. Når 
det gjelder takstbruk og blåresept, må jeg forklare 
og dokumentere rett som det er, men ikke syk-
meldinger. Uansett lengden på en sykmelding, 
kommer det aldri spørsmål fra NAV. 

– Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland har sagt 
til Klassekampen at du ikke vet hva du snak-
ker om? 
– Dette er en gjenganger. Vi sitter med de samme 
dataene, men likevel finnes like mange teorier 
som spesialister. Jeg er oppgitt over at vi ikke 
har større enighet om hvordan virkeligheten ser 
ut. Jeg snakker ut fra min høyst relevante hver-
dag som allmennlege. Jeg møter pasienter, mens 
Wergeland ikke har sett på annet enn tall de siste 
30 årene. 

– Tror du antallet uføre går ned hvis sykefra-
været synker?
– Ja, men ikke så dramatisk som man kanskje 
tror. Hvis flere sykmeldte hjelpes tilbake i jobb 
før det har gått for lang tid, og vi altså forhindrer 
noe av langtidsfraværet, tror jeg veksten i antall 
uføre kan bli mindre. 

•  Har jobbet som allmennlege i 
over 20 år

•  Ble kåret til Norges mest 
populære fastlege i 2001

•  Har fortsatt en av landets 
lengste pasientlister

•  Har i en årrekke vært NRKs 
«huslege» i programmet 
«Puls»

Syk diskusjon 
// Han stupte inn i sykefraværsdebatten ved å fyre løs mot  
holdningene våre.  Sånt mister man pasienter av. 

NAVN //

Jørgen skavlan
ALLMENNLEgE

rEtt på sak A

 Nr // 01-10
MEMU mennesker & muligheter

5

 Nr // 01-10
MEMU mennesker & muligheter

4



6 7

Nr // 01-10
MEMU mennesker & muligheterMEMU mennesker & muligheter

A

StADIg FLERE UFøRE

tEMa

 •  Ved utgangen av 2009  
mottok 346 239 personer en 
uføreytelse, det vil si 11,1  
prosent av befolkningen  
mellom 18 og 67 år •  Allmenn uføretrygd ble 
opprettet i 1960 •  Siden årtusenskiftet har det 
blitt 70 000 flere mottakere  •  Det er stor uenighet om 
årsakene til økningen Syk, lat 

eller 
utStøtt?
Mer enn hver tiende nordmann i arbeidsfør alder  
mottar uføreytelser. Og antallet er stigende, i skarp 
kontrast til NAVs mål om å få flere i arbeid og  
aktivitet. Det er mange meninger om hvorfor  
utviklingen går i feil retning.
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dårligere helse i befolkningen. Undersøkelser bekrefter også at 
over halvparten av uførepensjonistene mener at de har god helse.

amerikaniSering
– Det norske folk aldri har vært friskere, men arbeidslivet er blitt 
trangere for de halvsyke, sier Steinar Westin, forsker og professor 
i sosialmedisin.

– Vi har fått et omstillingspreget og amerikanisert arbeidsliv, 
der det er «vinn eller forsvinn» som gjelder. Politikerne hyller 
konkurranse, selv om det skaper utstøting. – Vi har undersøkelser 
som viser at sannsynligheten for å havne på uførepensjon øker 
betydelig ved ufrivillig jobbtap. Da Posten for noen år siden ned-
bemannet med flere tusen ansatte, var det en klar overhyppighet 
av personer som ble uførepensjonister i løpet av få år, sier Westin.

Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, 
Lars Haukaas, er uenig med Westin. Spekter representerer 190 
virksomheter med til sammen 180 000 ansatte. De fleste innenfor 
helsevesenet.

– Jeg blir oppgitt når jeg hører slike argumenter. Fra vårt kontor 
ser vi ned på Aker Brygge, gamle Akers mekaniske verksted. Hvis 
vi tror arbeidslivet var lettere da de karene bar jern seks dager i 
uka, tar vi feil. Arbeidslivet har ikke blitt verre, og vi er blant de 
beste på jobbtilfredshet i Europa. Arbeid er helsefremmende og 

sunt, sier Haukaas. – Selvsagt kan det være krevende noen steder, 
og vi må ha gode tiltak å sette inn der det er behov. Men i denne 
diskusjonen må vi slutte å snakke om et brutalisert arbeidsliv, 
fortsetter han.

På arBeidSmoralen løS?
Professor Ivar Sønbø Kristiansen ved Institutt for helseledelse og 
helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, har kastet inn selve brann-
fakkelen i debatten. Han hevder at økningen verken skyldes helse 
eller et tøffere arbeidsliv, men folks innstilling til arbeid.

– Vi har fått en kollektiv endring i folks holdninger når det 
gjelder hvor mye som skal til for å være borte fra jobben. Samtidig 
er sykdomsforståelsen endret. Stadig flere typer plager anses nå 
som sykdom, sier Kristiansen.

Han innrømmer at hans synspunkter ikke kan dokumenteres, 
men det gjelder flere av påstandene i debatten, mener Kristiansen. 

– Jeg kjenner heller ingen studier som gir grunnlag for å si at 
vi har et tøffere arbeidsliv. Årsakene ligger mest på individnivå, 
uten at jeg underkjenner at noen for eksempel opplever slitsomme 
arbeidsforhold. Det er lagt fram en rekke mulige forklaringer på 
at andelen av befolkningen som er sykmeldt eller uførepensjonert 
har økt betydelig over tid. Vi må heller spørre oss hvorfor det ikke 
har blitt færre. Vi har bedre helse, lengre ferier og bedre psyko- 

A
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tekst: Geir Haugen

Bare i 2009 mottok NAV 54 670 søknader om uføreytelser. NAV-
ansatte tar beslutninger som får store konsekvenser for hvert 
enkelt individ, men også for samfunnet. I gjennomsnitt koster 
én innvilget uføreytelse fra 3-5 millioner kroner, i tillegg til tapt 
arbeidskraft og verdiskaping. Mange er bekymret for økningen.

et annet PerSPektiv
– Det er ikke plass til personer med lavere helse i arbeidslivet, 
fordi nesten alle virksomheter i Norge bare er opptatt av produk-
sjon og resultat, sier Bjørn Moen. 54-åringen har selv stått utenfor 
arbeidslivet i 25 år på grunn av en muskelsykdom, men for ett år 
siden begynte han i jobb ved NAV Hedmark. Han forteller at det 
var sønnen på ti år som tok initiativet: 

– «Jeg kan klare meg sjøl jeg nå, så nå kan du begynne å jobbe», 
sa han. Han syntes nok det var litt flaut at faren hans ikke jobbet, 

sier Moen. Han valgte å være åpen rundt helsesituasjonen da han 
søkte jobber, og etter et førtitalls søknader fikk han til slutt napp 
hos NAV. Nå er han i ny jobb ved Folkeuniversitetet, der han ble 
«headhuntet» da NAV ikke forlenget kontrakten. Moen mener 
arbeidsgiverne må ta større ansvar.

– Nøkkelen ligger hos arbeidsgiverne. De må ha større respekt 
for at man kan være i arbeid med lavere helse, og spesielt i store 
bedrifter bør det være rom for personer med redusert kapasitet. 
Ved å jobbe sammen med «syke», vil de friske også se at «kan 
han jobbe, så kan vel jeg». Man får et annet perspektiv ved å ha 
slike kolleger, sier Moen.

Den offentlige debatten om økningen i uføretallene foregår 
tabloid sagt mellom de som hevder at det skyldes late, unnaslun-
trende nordmenn med lav arbeidsmoral, og de som mener at det er 
kyniske ledere i et brutalisert arbeidsliv som har skylda. Forskere, 
politikere og andre debattanter fordeler seg pent på begge sider. 
Det mest overraskende er kanskje at ingen mener at det skyldes 
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// I løpet av de siste ti årene har vi fått 70 000 flere mottakere av uføreytelser her i landet. 
Nesten ingen har gått tilbake til jobb. Hva er forklaringen?

8
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Andre diagnoser

De vanligste diagnosene hos mottakere 
av uføreytelser (pr. 31.12. 2007)

– Det er ikke plass til 
personer med dårlig helse 
i arbeidslivet.
// bJørn MoEn

– Arbeidslivet har 
ikke blitt verre.

// lars HaUkaas
adM. dir. spEktEr

“

“

Store fylkesforskjellerukjent frysordningliten tu-effekt

// over 14 ProSent av alle mellom 
18 og 67 år i telemark, østfold, Hedmark, 
Aust-Agder, Nordland og Finnmark mottok 
uføreytelser ved utgangen av 2009. til-
svarende tall for Oslo er 7,1 prosent. Oslo 
har som eneste fylke hatt en nedgang i 
andelen uføre siden årtusenskiftet. Også 
Akershus, Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane hadde under 10 prosent og lå 
under landsgjennomsnittet. 

// 70 ProSent av uførepensjonister 
svarer at de ikke kjenner til tiltak som skal 
gjøre det lettere å komme i arbeid, ifølge en 
Fafo-rapport fra 2007. Bare seks prosent 
kjenner til frysordningen, og seks pro-
sent vurderte det som svært eller ganske 
sannsynlig at de ville være helt eller delvis 
tilbake i jobb i løpet av to år. Halvparten 
av respondentene er redd for å bli oppfat-
tet som en belastning for arbeidsgiver og 
kolleger. 

// av de om lag 7 500 som hadde 
avsluttet tidsbegrenset uførestønad ved 
utgangen av første kvartal 2008, hadde 
omtrent 800 kommet i jobb. 63,9 prosent 
mottok varig uførepensjon. Av disse hadde 
hver fjerde et arbeidsforhold ved siden av 
ytelsen. tidsbegrenset uførestønad ble 
innført 1. januar 2004, men avvikles når 
arbeidsavklaringspenger erstatter dagens 
ordning fra 1. mars.
 



Westin, og legger til: – Jens Stoltenberg har bidratt til å produsere 
uføre gjennom konkurranseutsetting. Han burde derfor heller se 
på hvorfor folk blir uføre i første omgang, og hindre at de faller ut.

Heller ikke hos Spekter får Moen støtte.
– Arbeidsgivernes ansvar er primært å forebygge uførhet blant 

arbeidstakere ved å sørge for at arbeidet blir tilrettelagt for den 
enkelte, sier Lars Haukaas. Han peker på at egne kontaktpersoner 
hos NAV er viktig når bedriftene trenger hjelp. 

– Spekters medlemmer, som er mange store virksomheter, har 
vært veldig fornøyd med arbeidslivssentrene og kontaktpersonene 
der. Vi mener at dette er en nøkkelfaktor som gir resultater, sier 
Haukaas. 

feil fokuS
Erik Oftedal, direktør for Arbeid og aktivitet i Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet, mener at verken Westin eller Haukaas sitter med 
det hele og fulle svaret. 

– Vi kan ikke si at vi generelt har fått et mer brutalisert arbeids-
liv. På en del områder har det blitt romsligere, ved at ny teknologi 
gir avlastning fra for eksempel tunge løft. Samtidig kan økt pro-
duksjonspress ha gjort det vanskeligere på andre områder. Enkelte 
virksomheter er veldig gode, mens andre gjør en heller laber inn-
sats, sier Oftedal. 

Oftedal synes ikke NAV skal prioritere tett oppfølging av de 
som allerede er uførepensjonister.

– Alle som ønsker å komme i arbeid skal få bistand fra NAV, 
også uførepensjonister. Men det å aktivt oppsøke og motivere 
disse, er feil fokus nå. Jeg tror vi heller bør informere bedre om 
mulighetene til å kombinere arbeid og uførepensjon. Men vi må 
sette ressursene inn på at færrest mulig skal ende på uføreytelser, 
gjennom blant annet arbeidsavklaringspenger, sier Oftedal.

NAV har ikke vært spesielt synlige i den offentlige debatten 
om sykefravær og uføreøkning. Erik Oftedal mener dette er et 
riktig valg.

– NAV bør bidra med grunnlagsinformasjon og våre erfaringer. 
Departementet er aktive i den pågående debatten, og da er det ikke 
naturlig at vi som underliggende etat deltar. 

Siste ord er ikke sagt i debatten om økningen i uføretallene. 
Det er stor uenighet om årsaker, hvilke tiltak som fungerer og 
om det er hensiktsmessig å bruke ressurser på å få uførepen-
sjonistene tilbake i arbeid. Men alle er enige om at vi har god 
helse. Det er da noe. 

Hva mener NAVs ansatte om økningen av antall uføre? Se 
«Delte meninger» på side 27.

11

 Nr // 01-10
MEMU mennesker & muligheter

sosialt arbeidsmiljø. Jeg tror vi må søke andre forklaringer enn 
de etablerte. Min hypotese er at vi har mindre pliktfølelse enn før 
og opplever det som rimelig at samfunnet overtar ansvaret for å 
skaffe oss penger til livets opphold, sier Kristiansen.

Steinar Westin avviser at lav arbeidsmoral er en viktig årsak 
til uførepensjonering.

– Vi har ingen tall eller statistikk som tyder på det. Derimot 
viser undersøkelser at nordmenn går mye på jobb når de er syke. 
Og bruken av egenmeldinger har nesten stått stille, selv etter at 
over halvparten av oss har fått utvidet egenmeldingsrett gjen-
nom avtalen om inkluderende arbeidsliv. Vi burde egentlig hatt en 
økning. Moral holder ikke som forklaring, sier Westin. 

vil Ha flere tilBake i arBeid
Statsminister Jens Stoltenberg sa i sin nyttårstale at Norge må 
«bygge broer tilbake til arbeidslivet for dem som er uføre, men 
som har et ønske om å bidra». Et av virkemidlene som allerede 
finnes er frysordningen, som gir uførepensjonister mulighet til å få 
tilbake uførepensjonen dersom de ikke lykkes med å være i arbeid. 
I overkant av 2000 personer benyttet seg av denne muligheten i 
2006 og 2007. I samme periode passerte antall uføre  330 000. Og 
det øker fortsatt. Hvorfor er det så få som kommer tilbake i jobb, 
når selv regjeringssjefen vil ha dem tilbake?

Bjørn Moen er en av de relativt få som har fryst uførepensjo-
nen. Gjennom verv i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og 
Foreningen for muskelsyke og flere år i styret ved Sunnaas syke-
hus, har han truffet hundrevis av uførepensjonister. Han mener at 
mange av disse kunne tenkt seg å jobbe.

– Men de tør ikke. De kjenner ikke til mulighetene, er redde for 
å mislykkes og de er ikke velkomne i arbeidsmarkedet, sier Moen. 
Han etterlyser også bedre støtteordninger som gjør det attraktivt 
for bedrifter å ta inn uførepensjonister. 

– Mange med muskel- og skjelettsykdommer har diagnoser 
som det nå finnes behandling for, og som i dag ikke gir grunn til 
uførepensjon. Tvert imot er «yrkesaktiv» den beste behandlingen 
for å beholde helsa. Jeg er sikker på at 30-50 prosent av de jeg 
kjenner er interessert i å prøve seg. Det er for lett å bli ufør og 
for vanskelig å komme tilbake, begge deler fordi det er mangel på 
alternativer, sier Moen.

må Hindre at de faller ut
Bjørn Moen og Jens Stoltenbergs entusiasme for reaktivisering av 
uførepensjonister får liten oppslutning hos de andre MEMU har 
vært i kontakt med. 

– Oppmerksomheten må rettes mot å hindre at folk havner på 
uføreytelser. Det er for seint når de allerede er der, sier Steinar 
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avslag er ofte en utsettelse

// avSlag På en uførePenSjon resulterer ofte i en 
utsettelse av innvilgelsen. Dette er konklusjonen til Dag Bruusgaard, 
Anders M. galaasen og Bjørgulf Claussen i tidsskiftet «Norsk Epi-
demiologi» i desember 2009. De har sett på alle som fikk avslag 
på uførepensjon i 1993 og fulgt deres trygdestatus fram til 2000. 
Av de 3 327 personene (15 prosent) som fikk avslag, endte 
omkring halvparten på uførepensjon likevel. Forskerne mener 
det er gjort påfallende lite forskning på hva som skjer med de 
som får avslag på uføreytelser, og anbefaler at det forskes mer 
på blant annet kostnadene ved lange oppfølgingsløp fra NAV. 
 

reell økning i antall uføre

// Selv om man tar HenSyn til at befolkningen blir 
stadig eldre og at det har vært en kraftig vekst i kvinners yrkes-
deltakelse siden 1960, forklarer ikke det den kraftige økningen 
av antall uføre. – Vi har sett på utviklingen i veksten av uførepen-
sjonister over en trettiårsperiode. De store etterkrigskullene kan 
forklare bare deler av økningen, sier overlege Søren Brage ved 
NAV Statistikk og utredning.  – At vi de siste tiårene har fått svært 
mange kvinner i yrkeslivet, er heller ikke nok til å forklare veksten 
i antall uførepensjonister, sier han.
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Mottakere av uføretrygd etter alder 
(pr. 30.09 2009)

– Det er «vinn eller  
forsvinn» som gjelder.
// stEinar wEstin
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brutalisert arbeidsliv. 
// Erik oftEdal
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Tallmaterialet i denne  
artikkelen er levert av NAV 
statistikk og utredning.



Omkring 150 000 brukere skal fra 1. mars begynne å sende meldekort for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP).
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// Om et par uker braker det løs. Nittifem tusen personer skal over på ny ordning: 
AAP. Er vi i rute?

tekst: Ida F. Ringnes
foto: Thomas Bjørnflaten

Ja, mener Yngvar Åsholt, direktør for 
overordnet fylkesledd. Til tross for at noen 
kontorer ligger på etterskudd, tror han vi 
kommer i mål slik at ingen brukere skal 
stå pengelense 1. mars på grunn av forsin-
kelser i NAV.

innSatSteam
– Vi har lagt ned et enormt arbeid over 
lang tid nå, for at NAV-kontorene skal være 
forberedt på overgangen til arbeidsavkla-
ringspenger, sier Åsholt. – Det er riktignok 
noen kontorer som har et etterslep, derfor 
har både direktoratet og fylkene det gjel-
der etablert egne innsatsteam som reiser 
rundt til de kontorene som sliter mest med 
å komme i mål. 

Det som må på plass før slutten av 
februar, er å gå gjennom listen med alle 
brukere som nå skal sende inn meldekort 
hver fjortende dag for å få arbeidsavkla-
ringspenger (AAP). De fleste kommer 
trolig til å kunne sende elektroniske mel-
dekort, men noen ønsker å sende inn papir-
versjon. I tillegg er det noen få prosent som 
av ulike årsaker kommer inn under unn-
taksbestemmelsen om at de ikke trenger 
sende meldekort hvis det er «unødig tyn-
gende».

Denne gjennomgangen må alle NAV-
kontorer ha gjort. 

Og så er det de som har vært langtids-
sykmeldte, og der retten til sykepenger 
opphører før 1. mars. De må over på en 
annen ytelse og skal ha gjennomgått en 
arbeidsevnevurdering innen de eventuelt 
oppfyller vilkårene til AAP.

faceBook-gruPPe mot meldePlikt
Til sammen omkring 155 000 brukere 
skal nå sende inn meldekort før de mot-
tar AAP, som utbetales etterskuddsvis to 
ganger i måneden. I overkant en tredel av 
disse mottar i dag attføringspenger og er 

vant til å sende meldekort. Resten, omkring  
95 000 brukere som i dag mottar tidsbe-
grenset uførestønad eller rehabiliterings-
penger, må fra 1. mars begynne å sende 
meldekort. Ellers får de ikke pengene sine. 

Dette har skapt reaksjoner. En egen 
Facebook-gruppe, «Folkeaksjonen mot 
meldeplikt for kronisk syke», hadde i slut-
ten av januar over 25 000 medlemmer.

Men er det urimelig å sende en bekref-
telse på at man er eller ikke er i arbeid, når 
man mottar en ytelse fra NAV?

Nei, mener Kristian Heyerdahl, som er 
leder for Seksjon for midlertidig inntekts-
sikring i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

– Det var en del protester da vi i sin tid 
introduserte meldeplikt for mottakere av 
dagpenger, og også da mottakere av att-
føringspenger fikk samme plikt for åtte år 
siden. Men støyen har stilnet. Halvparten 
av de nye brukerne av meldekort, har for 
øvrig brukt meldekort minst én gang de 
siste fem årene. 

fleSt velger elektroniSk
Fordelen med å sende inn meldekort såpass 
ofte, er at utbetalingen går automatisk og 
blir riktig hver gang, sier Heyerdahl. 

– Dessuten opprettholder man kontakt 
med NAV. Hensikten med NAV-reformen 
er tettere oppfølging av brukere, for å få 
flere i arbeid og aktivitet.  Uansett har det 
alltid vært meldeplikt, forskjellen nå er at 
det gjøres oftere og mer strukturert. 

I dag er det 196 000 personer på dagpen-
ger og attføring som sender inn meldekort. 
Tre av fire velger elektronisk innsending. 
Heyerdahl regner med at denne andelen 
blir noe mindre blant de nye brukergrup-
pene til å begynne med. 

– Vi oppfordrer alle veiledere i front til 
å være med på å øke bruken av selvbetje-
ningsløsningene på nav.no. Det tjener både 
brukerne og etaten på.

Papirkortene blir sendt i posten, skannet 
og lagt direkte inn i Arena. 
AAP er bare ett element i det som er kjer-

nen i NAV-reformen: Flere i arbeid og 
aktivitet. 1. februar ble NAV-lovens §14 a 
innført, som gir brukerne rett til behovs-
vurdering, arbeidsevnevurdering og akti-
vitetsplan. 

frigjør tid
Allerede høsten 2008 startet opplæringen 
i arbeidsevnemetodikk, som er tatt i bruk 
mange steder allerede, ifølge Ingar Heum. 

Heum jobber i Arbeid og aktivitet i 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er fag-
ansvarlig for utvikling av metodikken. Han 
har inntrykk av at NAV-ansatte ser fram 
til å ta i bruk den nye metodikken nå som 
også AAP blir innført.

– Det vil stille strengere krav til oss, 
men når vi kommer i gang vil både meto-
dikken, §14 a og AAP gjøre at vi kan jobbe 
mer fornuftig. Vi har hatt omfattende opp-
læring på hele området, men får sikkert en 
bratt læringskurve. Når vi er over kneika, 
er jeg overbevist om at både brukere og 
NAV-ansatte vil oppleve at vi frigjør tid 
som kan brukes på oppfølging av de som 
trenger det. 

navs indrefilet
Også Yngvar Åsholt har stor tro på denne 
siste, store innholdsreformen i NAV.

– Dette er NAVs indrefilet. Det er utrolig 
viktig at vi lykkes med både innføringen av 
AAP og arbeidsevnemetodikken, og at vi 
får det på plass med én gang. Vi har fått en 
felles metodikk med klare mål for samtalen 
med hver enkelt bruker. Nå er det viktig 
med tydelige og avklarte rutiner som sikrer 
at alle vet hvem som gjør hva i møtet med 
brukerne.

Selv om Åsholt har store forventninger, 
tror han ikke alt vil gå på skinner fra første 
dag.

– Vi vil selvsagt ha en periode i starten 
der det kan være rusk i maskineriet noen 
steder, det må vi godta. Men det er om å 
gjøre å komme i gang fortest mulig, det er 
ingen ting å vente på. 

klar til servering  
navs indrefilet
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fakta // 
Fretex Redesign

•  Et attføringsprosjekt i regi av Fretex, Norges største attføringsbedrift. 
Har systuer i Oslo, Drammen og Sandnes med til sammen 15 APS-
plasser (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og et varierende antall 
avklaringsplasser.

•  Produktene selges i Fretex Unika-butikkene i Oslo, Trondheim og 
tromsø, samt hos Norway Design i Oslo. Luksusputene i pels og silke 
selges i 20 interiørbutikker over hele landet. 

På midtsidene i hvert nummer av MEMU finner du en bildereportasje 
som viser noe av spennvidden i NAVs tjenesteinnhold. Felles for repor-
tasjene er å synliggjøre at NAV bidrar til å gi mennesker muligheter. 

bildErEportasJE A

Fretex Redesign

// en SmåBlomStret Bordduk skal gjennomgå ekstrem for-
vandling. Robin André Møller har nettopp satt de første knappenålene i 
stoffet, og han vet at kjolen vil bli unik. Den dagen den henger til salgs 
i butikken, vet også kunden at akkurat denne kjolen finnes det bare 
ett eksemplar av i hele verden. Det var slike kjoler som høstet massivt 
bifall under Oslo Fashion Week i fjor, da Fretex Redesign viste seg fram 
for kresne moteløver.

For noen år siden observerte attføringsbedriften Fretex at kreativ 
omsøm av gamle tekstiler, såkalt «redesign», var i ferd med å bli en 
egen trend. De kastet seg på bølgen og startet prosjektet Fretex Rede-
sign, som kopler attføring med omsøm. Hvert år tar Fretex imot enorme 
mengder brukt tøy, og blant olabukser, dresser og hettegensere 
skjuler det seg skatter med helt spesielle kvaliteter for øyne som evner 
å se: En minkkåpe med rift i ryggen, en damaskduk med flekker etter 
julemiddagen eller en fargersprakende gardin som mistet makkeren 
sin under en flyttesjau til Bergen. ting som ikke er bra nok til å selges i 
butikkene og som ville blitt kastet, hvis ikke Møller og de andre  
attføringsdeltakerne på systua hadde gitt dem nytt liv. Mønstrene 
lages av profesjonelle designere, og stoffene settes sammen for hvert 
enkelt plagg. 

– Produktene må ha bred appell og treffe det som ligger i tiden. Vi 
velger alltid stoffer og fargekombinasjoner vi med relativ stor sikker-
het vet vil bli solgt, forteller prosjektleder Katarina grønmyr, som har 
mange års erfaring fra motebransjen i Paris og som styrer formgivnin-
gen med kyndig hånd. 

Redesign og attføring har noe viktig til felles: Det gjelder å se mulighe-
ter. Hanna Merete Olsen, praktikant på systua i Oslo, trer en lysegrønn 
topp over hodet og viser at hardangersøm kan brukes til mer enn å 
pynte opp et kaffebord. På arbeidsbordet er tegneseriehelten Spider-
man i ferd med å ta spranget fra dynetrekk til kjole. Sofaputene i pels 
og silke har blitt et flaggskip for Fretex Redesign. Både stylister og 
interiørfotografer har lagt sin elsk på dem, og prosjektleder grønmyr er 
godt fornøyd med at attføring kan få et snev av glamour rundt seg. 

14

oM fotografEn: Erik Norrud (1969) har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet som foto-
graf. Allerede fra starten i 1988 har han vært opptatt av fotojournalistikk og å fortelle 
historier med bildene sine. Alle bildene han tar er av mennesker. Han ønsker å fortelle 
historiene til de menneskene han møter på en ærlig, men likevel personlig måte.
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– Å bygge fellesskap var viktig for oss fra 
første stund, sier NAV-kontorleder Tom 
Østhagen som forklaring på hvordan det 
bare måneder etter D-dag kan gå så smidig. 
De 50 ansatte ved NAV Kongsvinger har 
samarbeidet tett i flere år, men var lokali-
sert fire forskjellige steder før de ble eta-
blert høsten 2009.

Østhagen har jobbet i Arbeidstilsynet og 
vet godt at omstilling sliter på de ansatte. Et 
sykefravær blant de statlig ansatte på skarve 
én prosent i november, tyder imidlertid på at 
ting går riktig for seg i Kongsvinger. 

– Jeg er ikke veldig opptatt av prosenter, 
men hvis noen er borte og vi tror det kan 
ha med jobb å gjøre, tar vi tak i det med en 
gang, sier Østhagen. 

Med «vi» mener han seg selv, verne-
ombud, nærmeste leder eller en kollega, alt 
ettersom hvem som står nærmest til å hjelpe. 

Han understreker at alle ved kontoret 
har en veldig omsorg for hverandre.

– Ingen hos oss får lukke seg inne på 
kontoret eller melde seg ut. Alle har et 
ansvar for fellesskapet. 

Helt rosenrødt er det dog ikke. Også 
NAV Kongsvinger merker at arbeidsmeng-
den øker og oppgavene blir flere og mer 
omfattende. 

– Grensen mot helsebelastende tidspress 
er ganske så hårfin noen ganger. I tillegg 
har ansatte opplevd trusler og trakassering, 
så det er klart vi også har vårt, sier Øst-
hagen.

ett verneomBud for alle anSatte
Noe av det første han gjorde, var å etablere 
et felles arbeidsmiljøutvalg med ett ver-
neombud. Mette Wierød er statlig tilsatt, 
men representerer ansatte fra både stat og 
kommune. Hennes vara er kommunalt til-
satt, og dette skal rullere. Det vanlige er at 
statlig og kommunalt ansatte har hver sine 
verneombud.

– Det blir jo så feil!, utbryter Østha-
gen.  – Man må se på intensjonen med det 
man skal få til. Vi jobber for å få et bedre 
arbeidsmiljø, det klarer vi ikke om vi har 
hver våre.  Medarbeiderne hans ble bedt 
om å velge ett verneombud for kontoret, 
ferdig med det. Rådmannen ble ikke spurt.

Østhagen liker at ting løses enkelt og på 
lavest mulig nivå.

– Man trenger jo ikke lage problemer av 
alt som dukker opp, der har jeg rådmannen 
helt med meg. 

Ved NAV Kongsvinger føler alle seg 
inkludert. Det tør lederen påstå, og en 
telefon til verneombudet viser at de to er 
på linje. Hun bruker ord som samarbeid, 
åpen dør, latter og omsorg, for å beskrive 
miljøet.

– Vi er flinke til å tenke løsninger. Helt 
fra starten av har vi satt ned grupper på 
tvers av tidligere etater eller fagområder, 
så vi er blitt vant til hverandres måte å se 
ting på, sier Wierød.  

møteS med knallfarger
Hver mandag før kontoret åpner, fylles 
lokalet av ansatte. Ledelsen orienterer om 
resultater, presenterer nyansatte og gir 
informasjon om nytt regelverk eller inn-
hold. 

– Det begynte som et infomøte under 

etableringen, men vi hadde vett til å fort-
sette med det. I NAV skjer det jo noe hele 
tiden, sier han. 

De har også NAV-dager, med temaer 
som kompetansebygging, helse, miljø og 
sikkerhet, vold og trusler, og mestring i 
omstilling. 

– Det som har sveiset oss ekstra 
sammen, er at vi samlet hele gjengen 
en dag og snakket om hva NAVs verdier 
«tydelig, til stede, løsningsdyktig» betydde 
for oss. Vi måtte gjøre dem til våre, og kom 
fram til tre begreper. 

Han smiler lurt og knepper opp skjorta. 
Under har han en knallgrønn t-skjorte 
med påskriften: Varmt hjerte, Kaldt hode, 
Raske hender. 

Hva gjør han selv for arbeidsmiljøet, 
som andre NAV-ledere kan lære av? Vær 
raus og synlig, og inkluder alle i beslut-
ninger som angår dem, sier Østhagen. 
Hvorfor?

– Fordi jeg vil ha et godt kontor, svarer 
Østhagen. – Enkelt og greit.

// I år skal alle NAV-ledere 
og medarbeidere jobbe med 
å forbedre arbeidsmiljøet. 
På NAV Kongsvinger vet de 
hvordan.

tekst: Andrea Kilen
foto: Geir Haugen
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Arbeidsmiljø: Enkelt og greit

Inger Johanne Stokke i HR-stab i direktoratet er ansvarlig for at alle NAV-ledere følger opp sine 
resultater i arbeidsmiljøundersøkelsen. Hun ble inspirert av å høre hva Tom Østhagen og NAV 
Kongsvinger har fått til.  
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NAV er en mektig organisasjon. Så mektig at 
mange brukere på ett eller annet tidspunkt kan 
føle seg avmektig fordi de ikke blir hørt, eller 
de har problemer med å navigere i dette nye vel-
ferdshavet. NAV-ansatte kan også føle avmakt, 
kanskje fordi arbeidsmengden er for stor, eller 
fordi arbeidsmåtene forandrer seg for fort. Man 
trenger stabilitet for å lære noe nytt.

målet må definereS av Brukeren
Følelsen av kontroll øker med følelsen av frihet, 
mens avmakt betyr at man ikke har noe valg. I 
stedet for å bli trygg på at man kan gjøre noe, får 
man beskjed om at man må gjøre noe. Hvis jeg 
går på jobb når jeg kan gå på jobb, er jeg mer fri 
enn hvis jeg går på jobb når jeg må gå på jobb. 
For å illustrere dette i et enda videre perspektiv, 
se for deg at president Barack Obama sa: «Yes, 
we have to!», i stedet for: «Yes, we can!». 
NAVs visjon er å gi mennesker muligheter. Det 
ligger et større potensial i denne visjonen. NAV 
kan gi mennesker mulighet til å forstå at de kan. 
I min egen erfaring fra arbeid med mottakere av 

sosialstønad, er det denne type bevisstgjøring 
som har gitt suksess. Jeg forteller dem ikke hva 
slags muligheter de har, men åpner for at de skal 
fortelle meg om hva de kan og hva de vil. Målet, 
som ligger i framtiden, må defineres av brukeren 
selv, jeg er bare en som hjelper til med å definere 
det. Ved å gjøre brukeren klar over sin frihet, gjør 
man ham eller henne mektig.

Når et menneske trenger hjelp til noe, vil alltid 
hjelpen starte med forståelse. Som NAV- ansatt 
vil derfor den viktigste oppgaven være å skape 
en felles plattform for denne forståelsen, slik at 
brukeren få mest mulig utbytte av samarbeidet. 
Når man skal forstå andre mennesker, som er en 
gigantisk oppgave, er det en forutsetning at man 
har fleksibilitet, imøtekommenhet og respekt. 
Dette burde være selvsagt, men av og til trengs 
det å sies eksplisitt. Man må være fleksible, fordi 
vi er foranderlige i tillegg til å være unike. Vi 
må være imøtekommende fordi vi starter på to 
forskjellige steder, fra to forskjellige situasjoner, 
derfor vil det være best om man møter den andre 
på halvveien. Vi må respektere den andre, noe 
folk sier i hytt og pine bare fordi det høres fint ut, 
men som ofte mangler konkret innhold. 

forStåelSeSmekling
Respekt handler veldig mye om å se den andre 
som et menneske med egne behov og verdier. Det 
forutsetter også en forståelse for at alle har sin 
egen måte å kommunisere på, det vil si at det kan 
ta noe tid å oppnå gjensidig forståelse. Denne 
prosessen kan kalles «forståelsesmekling» og er 
helt sentral for å lykkes med kommunikasjonen. 

Det viktigste verktøyet i NAV er mennesket. 
Det er mennesker på begge sider av kontorpulten, 
og det er det som gjør forståelsen mulig. Å sette 
seg inn i en annen persons situasjon er alfa og 
omega i arbeid med mennesker – slik sett vil kan-
skje den nye loven hjelpe til med å fjerne ulike 
kategorier, som fjerner fokus fra nettopp dette 
poenget. Når det bare er én kategori igjen, er det 
kanskje lettere å behandle alle sammen likt, det 
vil si: som mennesker. Vær menneske når du skal 
møte andre mennesker, og vær menneske når du 
skal hjelpe andre mennesker. Vi som møter men-
nesker i en sårbar situasjon, sitter med makt til 
å gi den andre makt over eget liv og muligheter.

NAV har valgt sin visjon, og denne begynner 
sikkert å bli integrert hos de ansatte i hele landet. 
Problemet med visjoner, er at de kan føles litt 
tomme når de står alene. Å prøve å sette egne 
ord på hva man legger i visjonen, kan derfor være 
nyttig. Når jeg leser: «Vi gir mennesker mulighe-
ter», leser jeg samtidig: «Vi gjør folk mektige», 
og kanskje: «Yes, we can!». 

Vi gjør mennesker mektige
// Når NAVs brukere nå får en lovbestemt rett til å få vurdert sitt behov for hjelp, har  
NAV-ansatte en unik mulighet til å gi hver enkelt makt over egen situasjon. 

IllUSTRASJON: KARI STAI
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Hun innrømmer glatt at matlaging ikke er hennes 
sterke side, vår nye arbeidsminister. 

– Jeg er veldig dårlig til å lage mat. Tortellini-
ene er ferdigkjøpte. Men jeg lager en god saus til, 
bare så det er sagt. 

Så var det heller ikke kokkeegenskapene som 
gjorde at Jens Stoltenberg ringte henne i høst og 
spurte om hun ville bli arbeidsminister. Det var 
derimot et mangeårig politisk engasjement og 
arbeidserfaring fra Justisdepartementet, Miljø-
verndepartementet, Europarådet, Arbeidsretten 
og Regjeringsadvokaten – for å nevne noe. 

Hanne Bjurstrøm tvilte ikke da hun takket ja 
til ministerposten.

– Nei, det var faktisk ikke en vanskelig beslut-
ning. Jeg hadde lyst på jobben, og jeg er stolt av 
at jeg ble spurt. Det er en utrolig tillitserklæring.

Hun vet godt at hun mangler politisk erfaring 
sammenlignet med ringrevene som tidligere har 
innehatt ministerposten hennes. Hva tenker hun 
om det?

– Jeg tenker at akkurat det kan jeg ikke gjøre 
noe med. Men jeg har den politiske tenkningen i 
kroppen og erfaring fra næringslivet. «Bruk alt 
du har lært», sa Jens til meg da han ringte. Og 
det har jeg tenkt.

For helt uten politisk erfaring er hun tross alt 
ikke. På syttitallet var hun aktiv i sosialistisk 
ungdom sammen med Kristin Halvorsen, Erik 
Solheim og Raymond Johansen. På samme tid 
var Jens Stoltenberg leder i AUF. Og bare 18 år 
gammel ble hun vararepresentant for SV i Oslo 
bystyre. Helt fram til hun var i midten av tjueår-
ene var hun politisk aktiv for SV, senere meldte 
hun overgang til Arbeiderpartiet.

– Jeg er et politisk menneske, det blir man når 
man bruker en så stor del av livet i ung alder på 
politikk.  Det er ikke som å sykle, at det er en 
ferdighet man mestrer resten av livet, men jeg er 
nokså flink til å se hva som er politikken i en sak. 

intenSe Hverdager
Når MEMU møter henne har hun vært arbeids-
minister i nøyaktig én måned. Det har gått slag i 
slag med møter, møter og atter møter. Kritikken 
har rast mot NAV i hele høst og vinter, og etter 
bare tre uker i ministerposten måtte hun stille på 
NAV-høringen i Stortinget. 

– Hvordan har den siste måneden vært, i for-
hold til det du forventet?

Hun tenker seg om.

– Jeg tror ingen klarer å forestille seg hvordan 
det er å tiltre en ministerpost når man ikke har 
gjort det før. Det har vært utrolig spennende og 
krevende. Jeg har måttet sette meg særdeles raskt 
inn i NAVs områder. I tillegg er det mange å bli 
kjent med, både politikere, ansatte i embetsver-
ket, ledere og en rekke andre mennesker. Alle er 
forskjellige og har ulike funksjoner. Og man vil 
jo gjerne prøve å gjøre et godt inntrykk. Akkurat 
det har vært mer utmattende enn jeg hadde trodd. 

– Hvordan var NAV-høringen, synes du?
– Det ville være å ta i hvis jeg sa at det var 

gøy, men det var både utfordrende og nyttig. Jeg 
fikk all mulig informasjon fra både brukerorga-
nisasjoner, ansatte, Tor Saglie og tidligere stats-
råder. Alt i alt var det en ålreit opplevelse, og jeg 
synes jeg fikk en grei behandling av komiteen. 

Dagen etter MEMU-intervjuet står første dag 
i IA-forhandlingene for tur. Som tidligere kli-
maforhandlingsleder kribler det kanskje etter å 
komme i gang med forhandlinger igjen?

– IA-avtalen er veldig forskjellig fra klima-
forhandlingene. IA-partene er enige om målet, 
sykefraværet må reduseres. I København var det 
helt andre saker vi arbeidet med. 

– Men du har kanskje noen forhandlingsevner 
som kan komme godt med?

– Ja, det må jeg vel kunne si. Jeg har mye erfa-
ring med forhandlingsprosesser, vet hvordan de 
beveger seg fram og så litt tilbake. Lista legges 
høyt, men jeg har et nøkternt forhold til hva som 
er realistisk å få til. Og så tror jeg at jeg er god 
til å få folk til å slappe av og senke skuldrene. 

– Har Hatt mine greier
Tilbake til tortellinien. Hun lager altså ikke mat?

– Nei, det gjør mannen min. Jeg har en flott 
mann. Han handler også, heldigvis, det er jo så 
kjedelig… Men det betyr ikke at han gjør alt i 
huset. Det er jeg som vasker klær, som husker på 
bursdager, som vet hvor ting ligger og som sørger 
for at det er rent. Så jeg tror vi har en ganske god 
arbeidsfordeling. 

Mannen hennes, Kåre Hagen, er statsviter og 
instituttleder på Handelshøyskolen BI. MEMUs 
lesere vil dra kjensel på navnet hans blant annet 
fra to kronikker han har skrevet. Han har forsket 
på velferdsordninger i en årrekke og var inntil 
nylig med i et av forskningsprosjektene i NAV-
evalueringen. Det måtte han slutte med, da kona 
ble «NAV-minister». 

// – Når ungene spør hva det er til middag og jeg svarer: «tortel-
lini!», sier de: «Åja. Så pappa er ikke hjemme, altså». 

tekst: Ida F. Ringnes
foto: Thomas Bjørnflaten

NAVN // Hanne Inger Bjurstrøm
• Født 20.september 1960
• Utdannet jurist
• Aktuell med: ny stilling som arbeidsminister

Hanne Inger Bjurstrøm
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01// Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm synes det er rart å ha sin egen stol i stortingssalen. – Ja, det er kjemperart. Jeg føler meg så voksen. Første gang 
visste jeg ikke at setet kunne trekkes lenger ut, så jeg ble sittende veldig stivt og ubekvemt.
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nav ny PenSjon
// 1. januar 2011 innføres nye ut-
taksregler for alderspensjon, som åpner for 
muligheten til å ta ut pensjon fra fylte 62 år. 
NAV har opprettet et kundesenter, NAV Ny 
pensjon, som besvarer spørsmål om det nye 
regelverket. Kundesenteret kan nås både via 
nettløsningen Din pensjon og på telefonnum-
mer 21 07 40 00. 

klart SPråk om  
foreldrePenger
// for førSte gang har NAV laget en 
informasjonsfilm som skal ligge på nav.no. 
Informasjonsfilmen om foreldrepenger lanseres 
i mars, og ble laget på bakgrunn av en idé 
fra NAV Rogaland. Filmen er ikke et fullverdig 
kurs i foreldrepenger, men skal få tydelig fram 
hovedprinsippene. Målet er at filmen også kan 
fungere som en introduksjon til informasjons-
møter på NAV lokalt.

og vinneren er…
// i forrige nummer ba vi om lesernes 
forslag til NAVs nye tegneserie, og blant flere, 
gode alternativer har vi endt på «NAV-stripa». 
Det enkle er ofte det beste, heter det jo, selv 
om også NAVlelo, Etaten, Navlen bar, Riktig 
NAVla,  NAVLE-streker, NAVLE og Egen NAVle 
var gode kandidater. Bent Knudsen på NAV 
Forvaltning Skedsmo får dermed den første 
NAV-stripa i glass og ramme!
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notisEr Redaksjonen tar gjerne i mot tips og gode småsaker.
Kontakt oss på: memu@nav.no

De traff hverandre i tenårene, da de begge var 
aktive i Sosialistisk ungdom. Siden har de holdt 
sammen. Nå bor de i rekkehus på Oslos vestkant, 
og har to barn på videregående skole – en datter på 
16 og en sønn på 18. Hytte og Volvo har de også.

– Vi har til og med hund! Riktignok ikke en 
setter, som man forbinder med Oslo vest, men en 
strihåret dachs. 

Selv er hun vokst opp på Bjølsen på Oslos øst-
kant i en ressurssterk familie. Faren var redaktør 
i Arbeiderbladet, moren var jurist og søsteren ble 
journalist. Hun var en av svært få i klassen sin på 
Bjølsen skole som tok videregående. Med andre 
ord: Livet hennes ser ut til å ha gått på skinner. 
Klarer hun å identifisere seg med NAVs brukere? 

– Jeg skjønner hva du mener, og det er et vik-
tig spørsmål. Men i likhet med alle mennesker 
har jeg hatt mine greier.  Jeg er likevel milevis fra 
en del av de som bruker velferdsordningene jeg 
er ansvarlig for. Jeg vil derfor ikke gi inntrykk 
av at jeg forstår hvordan de har det, for jeg tror 
uansett ikke at man fullt ut kan leve seg inn i 
andres liv – særlig ikke de tunge problemene som 
flere av NAVs brukere sliter med.  Men man kan 
forstå hva man bør gjøre for å hjelpe. Det som er 
viktig, er at man kan lytte og reflektere. Og det 
mener jeg at jeg både kan og vil.

HukommelSe Som en elefant
Ifølge mannen hennes har hun også andre sider 
som gjør henne egnet i ministerjobben. 

For det første en evne til å ha utrolig mange 
baller i lufta samtidig, og for det andre har hun 
hukommelse som en elefant. Egenskaper han 
mener er gode kvalifikasjoner både privat og i 
jobben hun har påtatt seg, men som enkelte gan-
ger kan være litt irriterende.

– Han nevnte noe om slagertekster?
Hun smiler.
– Hehe. Ja, jeg kan alle de gamle toppslagerne 

fra barne- og ungdomstida. Alle grand prix-låtene, 
Finn Kalvik, for ikke å snakke om «Fru Johnsen», 
den store hiten til Inger Lise Rypdal, eller Inger 
Lise Andersen som hun het den gang. Det kan nok 
gå familien litt på nervene innimellom. 

– Hva slags musikk hører du på når du ikke 
synger selv?

– Da hører jeg gjerne på gammel Genesis, 
Pink Floyd, Dire Straits og Bob Dylan. Bare 
gamle ting. Jeg prøver febrilsk å bli glad i noe 
nytt, men det ender alltid med at jeg setter på en 
cd, eller «plate», som jeg fortsatt sier, med noe 
jeg har hørt mange ganger før. 

Som en tredje egenskap, trakk hennes ekte-
felle fram evnen til å gå tungt inn i saker og 
ikke trekke slutninger før alle fakta er på bor-
det. Det mener han også kan være en ulempe, 
når hun som arbeidsminister blir nødt til å 

hive seg på saker uten å kjenne alle detaljer.
– Ja, det har han nok rett i. Det blir en over-

gang. Juristen i meg ønsker grundig gjennom-
gang før jeg uttaler meg, det lar seg ikke alltid 
gjennomføre når journalister eller opposisjonen 
forventer et raskt svar. 

tenker mye På nav-anSatte
På spørsmål om det er noe som har overrasket 
henne i den nye jobben, er svaret nei. 

– Ikke hvis man ser bort fra intensiteten i 
hverdagene mine. Den var vanskelig å forestille 
seg fullt ut. Men nå synes jeg alt går bare bedre 
og bedre!

Hun håper at også NAV-ansatte kommer til å 
oppleve at det går rette veien.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å prøve å gjøre 
hverdagen deres bedre. Det klinger kanskje hult, 
men det mener jeg helt oppriktig. Jeg vil også 
benytte anledningen til å takke dem for den utro-
lige jobben de gjør, for stormen de har ridd i flere 
år nå. Det tenker jeg faktisk veldig mye på. 

– Hva kommer du til å gyve løs på først?
– Da jeg møtte Funksjonshemmedes fellesor-

ganisasjon for noen dager siden, sa jeg at jeg kom 
til å ta fatt på NAV og sykefraværet. Men i virke-
ligheten har jeg ikke så mye valg. Begivenhetene 
tar meg, de styrer seg selv:  NAV, IA, sykefravær.

Hektiske dager gjør at det ikke blir så mye 
fritid. Hva gjør hun de gangene hun har anled-
ning til å koble av?

– Altså…både Kåre og jeg er ganske moral-
ske, vi gjør liksom ikke sånne ufornuftige ting 
som å sitte i sofaen og sløve foran TV-en. Men 
i det siste må jeg innrømme at det er akkurat 
det jeg har gjort, de få kveldene jeg har kunnet 
slappe av hjemme. Jeg har sittet i sofakroken og 
sett på en eller annen film. Jeg har en forståel-
sesfull mann, og når han har sett meg sitte litt 
skyldbetynget i sofaen, har han sagt: «Bare se 
den filmen, du, Hanne». 

Livet har forandret seg etter hun ble minister. 
Ikke bare for henne selv, men for hele familien. 

Lange dager på jobb gjør at mann og barn 
ikke ser henne så mye som de kunne ønske, men 
kabalen går opp, synes hun.

– Nå er barna så store at de ikke trenger meg 
på samme måte som da de var små. Jeg er veldig 
stolt av familien min. Både av mannen min og 
barna våre, som er selvstendige og har vent seg 
til at vi har et liv utenom det vanlige. I helgen 
skal vi på vår nyinnkjøpte hytte i Gausdal. Jeg 
spurte datteren min om når hun slutter på skolen, 
og hun svarte «kvart på tre». Ok. Jeg er ferdig 
kvart på fire, så da kan du bare henge litt nede 
i byen i mellomtiden, sa jeg. «Det er ikke det 
foreldre pleier å si, mamma…!», svarte datteren 
min. Hehe. Sant nok. 
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– Det som er viktig, er at man kan lytte og reflektere. Og det 
mener jeg at jeg både kan og vil.

// Hanne Bjurstrøm er engasjert i NAV 
ansattes arbeidssituasjon. 
– Jeg vil gjøre det jeg kan for at de 
skal få en bedre hverdag, sier hun.

Nytt NAV-hus i Drammen 

norgeS BeSte PenSjonSkalkulator 
// nå er det mulig å beregne ny fleksibel alderspensjon i nettjenesten Din pensjon på nav.no. 
NAV er dermed alene om å tilby befolkningen en pensjonskalkulator som gir informasjon om hver en-
kelts fremtidige pensjon. Din pensjon gir også oversikt over egen pensjonsopptjening, mulighet til å 
søke om alderspensjon elektronisk og kontakte NAV via e-post. Fra Din pensjon ble lansert for ett år 
siden, er det registrert over 430 000 innlogginger og det er sendt over 4000 søknader elektronisk.

nav-stripa

A
til sammen 400 NAV-ansatte i Drammensområ-
det har i disse dager flyttet til en flunkende ny 
arbeidsplass. Det sju etasjer høye nybygget skal 
huse NAV Drammen, NAV Buskerud, NAV Forvalt-
ning Buskerud, NAV Arbeidslivssenter Buskerud 
og NAV Kontroll Sør. Seks etasjer står til deres 
disposisjon, i tillegg til en 227 kvadratmeter 
stor uteterasse. – Dette er en stor begivenhet 
for Drammen, som endelig får sitt NAV-kontor, 
og for Buskerud som nå samler mange enheter i 
ett bygg, sier direktør i NAV Buskerud, Ola Heen 
Strømmen.

god Start for 
800gjeld 
// 800gjeld, økonomirådstelefonen i NAV, 
har fått en god start på året. Presseomtale og 
kampanje i januar har gjort tjenesten bedre kjent, 
og i løpet av årets to første uker fikk 300 innrin-
gere økonomisk rådgivning. til sammenligning 
var det ca 30 innringere pr uke i november.

Bedre Søknader inn 
til nav 
// i feBruar kommer den nye skjemaveile-
deren på nav.no. Brukerne krysser først av på 
noen spørsmål, deretter lager nav.no en første-
side til søknaden som viser hvilke vedlegg som 
må følge med. Innen 30. mai er alle de viktigste 
statlige ytelsene inkludert. 
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Overgangen fra hjelpepleier til resepsjon i Toyota Drammen AS har gått bra, synes Janne Breidablik. Hun trives når hun jobber med mennesker.

Janne Breidablik (i midten), Knut Smeby fra Toyota Drammen AS og Betul 
Andersen fra NAV er alle godt fornøyd med mulighetene tilretteleggingsga-
rantien gir.

Janne Breidablik i full diskusjon med linda Østlid som var innom for å se 
på bil. 

ErfaringEr

tilretteleggings-
garanti A

tekst: lise Jørenn Grøndahl Berg
foto: Thomas Bjørnflaten

Etter nesten ett års sykmelding fikk Janne 
Breidablik jobb hos Toyota Drammen AS 
og troen på livet tilbake. Veien tilbake til 
arbeidslivet har vært vanskelig for henne. 
Den tidligere hjelpepleieren syntes hun 
bare møtte motstand hos NAV. Først da 
hun fikk tilretteleggingsgaranti og Betul 
Andersen som kontaktperson i august 
i fjor, løsnet det. Da gikk det til gjen-
gjeld fort. Allerede i september hadde 
hun jobb, med tilretteleggingsgaranti i 
lomma. 

møte med nav
Breidablik jobbet tidligere som hjelpepleier 
i Drammen kommune, som er en IA-virk-
somhet. Hun fikk problemer med helsa 
etter mange tunge løft, og ble sykmeldt. 
De siste fire ukene av sykmeldingen var 
hun på opptrening på Jeløya kurbad. Hun 
har følt seg alene i kampen for å komme 
tilbake til arbeidslivet. Følelsene settes i 
sving når hun snakker om denne perioden. 

– Jeg var utslitt og syntes jeg ble møtt 
med mistillit og en kald skulder av NAV, 
sier hun.  

Hos fastlegen fikk hun derimot støtte og 
forståelse, og hjelp til å søke om yrkesrettet 
attføring. Hun mener at et fellesmøte med 
NAV, arbeidsgiver og fastlege burde kom-
met i gang langt tidligere.  

 – Hadde vi hatt et møte på slutten av 
oppholdet på Jeløya ville det gjort livet 
enklere, og jeg er sikker på at jeg ville 

kommet tilbake i jobb lenge før, sier hun 
bestemt.  

veien tilBake
Betul Andersen er koordinator i NAV Eiker. 
Etter første samtale med Breidablik, samlet 
hun alle partene til et dialogmøte. På møtet 
deltok Breidablik, mannen hennes, fastle-
gen, arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenteret 
og andre aktuelle representanter fra NAV. 

Hensikten med møtet var å avklare 
situasjonen, forteller Andersen. 

– Hva har NAV gjort så langt? Hva 
kunne vært gjort annerledes?  Hvilke 
muligheter ligger fram i tid? Først var det 
viktig å finne ut om arbeidsgiveren kunne 
tilby en jobb som var tilpasset den nye 
situasjonen hennes. 

Janne Breidablik hadde tidligere fått 
råd om ikke å komme tilbake på grunn av 
alle de tunge løftene. De kunne tilby jobb 
i SFO, men den var ikke aktuell for henne. 
Hun fikk da arbeidsrådgivning gjennom 
Podium, som er et privat arbeidsrådgiv-
ningsfirma NAV har avtale med. 

– De fire møtene jeg hadde med Podium 
løftet meg, det var der jeg fikk selvtilliten 
tilbake. Endelig var det noen som hørte på 
meg. Jeg fikk fortalt hvem jeg er og hva jeg 
står for, sier hun og stråler. 

Hun hadde flaks. Broren hennes hadde 
hørt at det var ledig jobb hos Toyota Dram-
men AS. Podium kontaktet Toyota, og det 
ordnet seg. Hun fikk tre måneders praksis i 
resepsjonen fra slutten av september 2009, 
og har nå fått et halvt års engasjement.  

– Livet er fullt av tilfeldigheter. Vi fikk 

en lengre sykmelding, og Janne passet i 
stillingen, sier Knut Smeby, som er daglig 
leder i Toyota Drammen AS. 

roSer nav 
Smeby forteller at også Toyota er IA-virk-
somhet og har hatt mye kontakt med NAV. 
Erfaringene er både positive og negative. 
Noen arbeidstakere passer inn og er blitt fast 
ansatt, mens andre ikke finner seg til rette. 

– Det er viktig at NAV forstår at ikke 
alle passer i en jobb, og at de i slike situa-
sjoner skjønner både arbeidstakers og 
arbeidsgivers utfordringer. Av og til kan 
det være det beste for begge parter at 
arbeidstakeren får prøve seg et annet sted, 
sier Smeby. – Det blir tilsvarende for de 
som får fast kontaktperson i NAV. Sliter du 
med helsa og må gjennom et lengre løp i 
NAV, er det viktig at en skjønner hverandre 
og snakker samme språk. Det er ikke alltid 
det klaffer. Klaffer det ikke, bør man få 
mulighet til å få ny kontaktperson, sier han.

Smeby vil gjerne rose NAV. – Før vi ble 
IA-virksomhet kunne vi ikke snakke med 
den sykmeldte. Gjennom NAV har vi fått 
i stand et samarbeid, slik at vi også kan 
snakke om sykdomsbildet. Det er viktig, for 
det er jo her de ansatte skal jobbe og trives.

Han ser på Janne Breidablik.
– Det er hyggelig når man kan hjelpe 

gode medarbeidere tilbake i jobb.
Hun smiler tilbake.  – Det beste jeg har 

opplevd er at jeg har kommet i jobb, og at 
jeg er ønsket i jobben. Dere har troen på 
meg, og jeg har lært meg å leve med helse-
problemene og komme videre i livet.
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// – Det er veldig stigmatiserende å være sykmeldt. Nå er jeg endelig ute av 
statistikken, sier Janne Breidablik.

•  Tilretteleggingsgarantien (TG) er en skriftlig 
serviceavtale hvor NAV forplikter seg i forhold til 
bruker og arbeidsgiver. Målet er å øke yrkesdelta-
kelsen for personer med redusert funksjonsevne. 

•  Skal gi arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet 
for at personer med redusert funksjonsevne får 
en fast kontaktperson i NAV, samt nødvendige 
hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging med 
klare tidsfrister for NAVs saksbehandling.

•  Skal bidra til koordinering og samarbeid internt 

i NAV, særlig mellom NAV Hjelpemiddelsentral, 
Arbeidslivssenter og NAV lokalt. Alle fylker har 
sin kontaktperson for tg.

•  I 2008 var det registrert 241 TG. I 2009 ble var 
tallet økt til 507. Måltallet var 460. 14 fylker 
nådde målet. Målet for NAV Buskerud var 25 
personer. De klarte 27.

•  NAV Buskerud holder informasjonsmøter for  
arbeidsgivere/brukerorganisasjoner og har 
utviklet eget  informasjonsmateriell.

ute av 

statistikken
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log med den sykmeldte og fortløpende vur-
derer om medarbeideren kan klare å utføre 
alternative arbeidsoppgaver. 

– Når personalet mitt er sykmeldt, 
er det viktig for både dem og meg å ha 
jevnlig kontakt. Jeg inviterer dem med 
på personalmøter og sosiale tilstelninger, 
og oppfordrer dem til å ta turen innom 
for å ha en «luksusdag» med ungene, 
der de kan sitte noen timer i sofaen og 
lese eller være med å smøre skiver under 
måltidene. Men for all del, dette er helt 
frivillig, understreker Hundvin. Da Liv 
Amundsen brakk foten i fjor, var hun 
hyppig på plass i sofaen med bok i fanget 
og en unge på hver side. 

– Det er viktig å bli tatt vare på som 
ansatt selv om man er sykmeldt, mener 
hun. 

Både Våkleivbrotet og resten av Kanvas-
barnehagene er flittige brukere av tilret-
teleggingstilskudd fra NAV. Dette er en 
ordning som er reservert for IA-virksom-
heter. Daglig leder Marit Hundvin har 
sendt mange søknader til NAV Arbeids-
livssenter i Hordaland og har blant annet 
skaffet til veie det justerbare stellebordet, 
en terapislynge og lave krakker med hjul.  
Hun tør ikke anslå hvor mye dette betyr i 
form av friske rygger og lavere sykefravær, 
men en ting er hun sikker på:

– Det har gitt oss en bedre hverdag. 

kanvas-
stiftElsEns  
ønskEr for nav

•  Et samarbeid som baseres på mulig-
heter. Jeg opplever at dialogmøter 
kan være en god arena for samar-
beid mellom NAV, bruker/ansatt og 
arbeidsgiver. 

•  Saksbehandlere som oppleves 
tilgjengelige for brukere av NAV og 
deres arbeidsgivere. 

Siri Skrøder, HR-rådgiver
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Smarte løsninger behøver ikke alltid å gjøre store innhogg i budsjettet. Påkledningsbenken som 
sparer ryggen til liv Amundsen og de andre ansatte i Våkleivbrotet barnehage, kostet i underkant 
av tre tusen kroner. louise (3) er også strålende fornøyd. 

– Dette er en av de smarteste investeringene 
vi har gjort, sier daglig leder Marit Hundvin 
fra sin observasjonspost i døra.  Før påkled-
ningsbenken kom i hus, kunne det være en 
krevende øvelse å få på ungene ullbukse, 
parkdress, støvler og alt det andre som skal 
til for en vellykket lekeøkt i sandkassen. Nå 
stiller Louise seg opp på benken, mens Liv 
sitter med rak rygg og hjelper til. Benken ble 
kjøpt inn for tre år siden, da Kanvas-stiftel-
sen bevilget 300 000 kroner til innkjøp av 
ergonomiske hjelpemidler, som del av den 
nye seniorpolitikken. 

SatSer På Seniorer
I 2007 beregnet Kanvas-stiftelsen at tallet 
på ansatte over 50 år ville øke betydelig de 
nærmeste årene. 

– Seniorene er verdifulle medarbeidere, 
og vi ønsker at de skal stå i arbeid så lenge 
som mulig, sier HR-rådgiver Siri Skrøder 
i Kanvas. Stiftelsen utarbeidet en egen 
seniorpolitikk som legger vekt på ergo-
nomi, god dialog mellom leder og ansatt 
og tilrettelegging for den enkelte. I dag er 
156 av de ansatte i Kanvas-barnehagene 
over 50 år (17 prosent). Tre av dem jobber 
i Våkleivbrotet. 

Elin Nordeide (58) og Liv Amundsen 
(56) har vært med siden barnehagen åpnet 
for tjue år siden, mens Inger Tangen (58) 
ble ansatt en stund senere, 

– Jeg føler absolutt at barnehagen er «litt 
min», sier veteranen Elin. Hun forteller at 
hun har vært lite syk og mener forklaringen 
er at hun trives så godt på jobben. 

– Når du trives på en arbeidsplass, bryr 
du deg ikke om å kjenne på litt småvondt, 
sier hun og legger til at det også handler om 
å bli sett, hørt og forstått.  

Verken hun eller kollega Inger Tangen 
rager høyt over bakken, og de syntes det 
gamle stellebordet var i høyeste laget. De 
tok saken opp med Marit Hundvin, og 
resultatet ble et splitter nytt stellebord som 
kan heves og senkes slik at det matcher 
høyden til den voksne bleieskifteren.  

– Det sparer ryggen, fastslår Inger og 
Elin. 

trivSel og engaSjement
Liv Amundsen syr kattehale av fuskepels 

mens ivrige femåringer tripper rundt henne 
og gleder seg til de skal framføre sin egen 
miniversjon av musikalen Cats. På grunn 
av muskel- og skjelettplager er Liv halvt 
uførepensjonert, men hun har ingen proble-
mer med å jobbe i halv stilling så lenge hun 
kan bruke to dager i uka til å trene. Men 
dette er langt fra den eneste grunnen til at 
hun fortsatt holder koken. Vel så viktig er 
det at hun har hatt muligheter til å holde seg 
faglig oppdatert, blant annet gjennom kurs 
på Kanvas´ egen skole. 

– Datteren min er førskolelærer og det er 
moro å merke at jeg holder tritt med henne, 
sier hun fornøyd. 

– Tilrettelegging handler om trivsel og 
engasjement. Folk må føle at de blir sett, og 
de må få mulighet til utvikling og mestring, 
sier Marit Hundvin. Som daglig leder i en 
Kanvas-barnehage er hun del av et stort 
nettverk, stiftelsen har blant annet et eget 
lederutviklingsprogram der lederne samles 
to ganger i året 

I tillegg til interne kurs deltar HR-råd-
giver Siri Skrøder jevnlig på kurs i regi av 
Arbeidslivssentret i Oslo. 

Hun forteller at hun har god nytte av 
disse kursene og at hun anbefaler dem 
videre til ledere i Kanvas. 

inviterer til «lukSuSdag»
For noen år siden satte Kanvas i gang et 
eget prosjekt som hadde som mål å halv-
ere sykefraværet.  «Se meg», het det, og 
handlet om tydelige ledere, opplevelse av 
mestring og medvirkning for alle ansatte, 
samt god hygiene. Selv om det ambisiøse 
målet ikke er nådd, er sykefraværet ifølge 
Skrøder vesentlig redusert. 

Våkleivbrotet har statistikken på sin 
side.  I 2005 var sykefraværet på 15,4 pro-
sent, mens det i fjor var nede i 6,4.  Men 
Marit Hundvin er nøktern når hun kom-
menterer de gode resultatene: 

– Vi er en liten bedrift, og hvis én av de 
ansatte er langtidssykmeldt, gir det store 
utslag. 

Kanvas har laget sin egen mal for opp-
følging, der lederen skal følge opp den 
ansatte første, fjerde og åttende dag. Etter 
to uker har Marit en samtale om hvordan 
den sykmeldte kan holde kontakten med 
arbeidsstedet, samt vurdering av aktiv eller 
gradert sykmelding.

 Hun forteller at hun er i kontinuerlig dia-

tekst: Kari Tollersrud
foto: Marit Hommedal

arbEidsgivErEn A

Daglig leder Marit Hundvin
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en bedre hverdag
// Liv Amundsen lirker en gjenstridig buksestrikk på plass under cherroxen til Louise og 
fastslår:  – Uten denne spesielle benken hadde ikke jeg klart å hjelpe ungene med å kle på 
seg når de skal ut og leke. 

•  Våkleivbrotet barnehage på Bønes utenfor 
Bergen har 16 ansatte og 57 barn i alderen 
0-6 år og er en del av den private barne- 
hagestiftelsen Kanvas. 

•  Kanvas-stiftelsen er en av de største private 
barnehageeierne i Norge. Stiftelsen driver 
56 barnehager med til sammen 900 ansatte.

fakta //
Våkleivbrotet barnehage
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A

dEltE MEningEr MEMU-redaksjonen vil gjerne ha leserinn-
legg! Skriv til oss om tanker du har lyst 
til å dele med kolleger. Send en e-post til 
memu@nav.no

«ja det er for lett. Vi som fronter 
denne etaten ser det hver dag: Første spørs-
mål som kommer etter innvilget UP, er; «Hvor 
mye kan jeg tjene?» ...Og er man da 100% 
ufør? Vi har også mange småbarnsforeldre 
som mottar stønad til yngste barn er 10 år, 
og finner da ut at de faktisk kan jobbe 100% 
allikevel. Opplevde for noen år siden at helbre-
delsesprosenten var ganske høy da vi kalte 
inn sykmeldte til felles informasjonsmøte om 
fellesting. De kunne si nei til å møte, men vi 
fikk friskmelding av over 30% av de innkalte! 
Stram skruen betraktelig... 

«kan ikke dy meg når sjansen byr 
seg til å si noe om dette. Ved innføringen av tU 
og overføring av avgjørelsesmyndighet til NAV 
lokalt, fryktet vi som da arbeidet med dette 
fagfeltet at disse to endringene ville bety 
en eksplosiv økning av antall uføre, hvilket 
dessverre også ser ut til å ha slått til. Ansatte 
på NAV lokalt har et helt annet press direkte 
fra brukeren, og det er ikke alle som klarer 
å avslå når brukeren er så nær. Dessuten vil 
mange påvirkes av personlig fremstilling, som 
selvsagt alltid er svært subjektiv og gjerne 
lidende. Med noe avstand til brukeren og en 
objektivisering ble det avslått langt flere, 
spesielt yngre søkere med mer «diffuse» og 
sammensatte problemer.

Dessverre er det også gjerne slik at 
spesialkompetansen befinner seg i andre 
forvaltningsnivåer (eks. tidligere fylkestryg-
dekontoret og nå forvaltningsenhetene/
spesialenhetene), slik at håndhevingen av et 
forholdsvis krevende sett med vilkår nå ikke 
blir behandlet av spesialistene på området. 
Vi har en særdeles «ettertraktet» vare som 
det kreves mye for å forvalte. At det faktisk 
finnes svært mange mennesker som rett og 
slett ikke ønsker å delta i arbeidslivet, er 
også noe politikere og lovgivere bør våge å 
ta innover seg. 

«Har noen Hørt om noen som har 
valgt å redusere arbeidet med 40% og tatt 
tapet selv? 

Kanskje burde det vurderes om uføre kan til-
stås fra 20% og oppover. Slik det fungerer i dag 
er alle som trenger stønad minst 50% syke. Hva 
med de som hadde klart seg med en dag «fri» i 
uka og da kunne fortsatt å arbeide.

«jeg Har BeHandlet tusenvis av 
uføresaker de siste årene, både tU og UP. Alle 
«mine» saker har vært grundig utredet og jeg 
vil påstå at alle som har fått hel eller delvis 
uføreytelse, har vært berettiget til det. Dette på 
bakgrunn av erklæringer fra primærleger, spe-
sialister, rådgivende lege og de utredninger som 
er gjort etter arbeidsutprøving. Alle vedtakene 
har vært godt hjemlet i lovverket. NAV setter 
fokus på oppfølging av sykmeldte og på å gi 
syke mennesker mulighet til å komme tilbake i 
yrkesaktivitet. Hovedfokuset burde heller være 
forebygging, det vil si tiltak som skal hindre 
folk å pådra seg fysiske og psykiske plager. Det 
burde være NAV som skulle styrt ressursene 
som skolen benytter overfor dårlig fungerende 
elever, barnevern, familiestøtte osv. Også 
idrettsforeninger og andre burde ha NAV-ansatte 
(helt eller delvis) for å sikre at barn og unge blir 
ivaretatt. Nå er dette arbeidet overlatt til mer 
eller mindre kompetente frivillige. Konklusjon: 
Min erfaring er at det er svært lite å hente hos en 
fibromyalgi- og depressivt plaget «dame» på 45 
år, en skakkjørt alvorlig psykisk plaget ungdom 
eller en utslitt, hjerteplaget mann på 60.

«jeg joBBer i front og er mye 
i kontakt med brukere. Det som undrer meg 
noen ganger, er at brukere som har fått vedtak 
på varig uførestønad kommer innom og spør 
om hvor mye de kan jobbe/tjene ved siden av 
stønaden. De kan ikke ha inntekt første året, 
men senere har de mulighet til inntekt ved 
siden av uføreytelsen.

tanken som streifer meg da, er: hvor ufør er 
du egentlig, når du er i stand til å gå ut i jobb 
ved siden av en 100% uføreytelse?

«det er for lett å få uførepensjon 
hvis vi legger folketrygdlovens strenge vilkår til 
grunn. Det stemmer ikke at 350 000 nordmenn 
«har fått sin inntektsevne varig redusert med 
mer enn 50 %». Hvis vi derimot betrakter ufø-
reordningen som en samfunnslønn kamuflert 
som pensjon, er svaret at det er for vanskelig å 
få uførepensjon. Særlig fordi det beslaglegger 
store ressurser blant leger, i offentlig adminis-
trasjon og i attføringssystemene som kunne 
vært brukt på reell verdiskaping. Det er også 
et problem at altfor mange mennesker tvinges 
til  å gå spissrotgang for å få medikalisert sine 
problemer, slik uføreordningen krever.

«jeg vet ikke om det er for lett å 
bli ufør. Min erfaring er ikke lang, men under 
behandlingen av sakene har jeg gjort meg 
noen tanker om at en viktig forskjell på 
brukerne går på hvordan de har taklet å bli 
arbeidsufør. Det har stimulert til refleksjon 
omkring det traumet det kan være for mange 
å bli så syk, skadet at man havner utenfor 
arbeidslivet. Det er ikke engang klart for 
noen om hva som er det største traumet, syk-
dommen, skaden, lyten, eller at man har blitt 
frakoblet det som kanskje var det viktigste i 
ens liv: arbeidet og arbeidskolleger. 

NAVs innsats overfor de mest ressurssterke 
i denne gruppen er enkel. Det gjelder å finne 
de muligheter og tilrettelegginger som trengs, 
og så fikser de resten selv og gjenopptar 
arbeidet helt eller delvis, til stor begeistring 
og undring for omgivelsene. Slik er det ikke for 
de fleste. 

Jeg tror at flere av uførekandidatene kan 
løftes opp til et høyere mestringsnivå dersom 
det blir lagt større vekt på, tatt mer høyde 
for, at en tilbakeføring til arbeid handler om 
å ivareta hele mennesket. Da tror jeg det er 
nødvendig med et langt sterkere fokus på at 
mange er påført et traume som ubehandlet 
alltid vil stå i veien for en tilbakeføring til 
arbeid. På tide å innføre et krisepsykiatrisk 
team i NAV?

«Har joBBet På trygdekontor 
i ca 35 år. Mest med rehabiliteringsstønad, 
men noe med sykepenger og uføre. Jeg tror 
ikke det er for lett å få uførepensjon. Proble-
met er at systemet fører til en del til uføre. 
Det vil si at når de har kommet så langt som 
å søke uførepensjon, har de ikke noen annen 
mulighet. 

Stønadssystemet, organiseringen i NAV og 
ressursfordelingen gjør at for mange lett blir 
ført til uføretrygd. Det er nok mulig å redusere 
utviklingen noe, men da er det flere ting som 
må ses på. 

Det er faktisk ikke grunn til å skylde på 
leger og brukere. Det er i hovedsak regjerin-
gen og NAV som må gjøre noen små endringer. 
Hovedsaken må ikke være å spare penger, 
men å investere i folk og derved få større 
inntjening.
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JA. De lokale partene kjenner forholdene best. Vi 
ønsker derfor en liten del av potten sentralt og en 
stor del lokalt. Vi mener dette fungerer godt, spe-
sielt på NAV-kontorene. Men alle ansatte må sikres 
en god lønnsutvikling.

JA. Vi burde i større grad rekruttert ansatte fra 
andre virksomheter, både privat og offentlig. Vi 
gjør for lite for å beholde og utvikle ansatte med 
høy kompetanse. Vi får stadig høre at «vår kompe-
tanse blir ikke brukt», og opplæring av nyansatte 
er krevende. Vi skal være en kompetanseetat, ikke 
en restanseetat.

JA, i utgangspunktet. Vi mener også at sosialtje-
nesten bør statliggjøres slik at vi får ett felles regel-
verk og én tariffavtale.

JA. Vi er verdenshistoriens største forvaltnings-
reform, og vi må ha godt kvalifiserte ansatte som 
takler svært komplekse arbeidsoppgaver. Ledelsen 
bør derfor ta en lønnskamp for de ansatte i NAV.

JA. Vi erfarer at mangelfull kompetanse på NAV-
kontorene mange steder er en stor utfordring. Skal 
NAV-kontorene ha den hovedrollen de er tiltenkt 
i reformen, ikke minst sett i forhold til innføringa 
av AAP, må de ansatte her prioriteres lønnsmessig 
og ressursmessig generelt. 

to Syn // lønnSPolitikk i nav

// I disse dager jobbes det med å lage nye lønnspolitiske føringer for NAV. Organisasjonene 
er uenige om hva som er viktigst å få med i de nye føringene.

navn // stein-arne 
Hammersland
leder i Akademikerne NAV

tekst: Geir Haugen og Kari Tollersrud

AA

Bør en større del av lønns-
dannelsen i NAV skje lokalt?

Gjør NAV for lite for å rekrut-
tere og beholde ansatte med 
høy kompetanse?

Bør kommunalt og statlig 
ansatte tjene likt?

Bør ledelsen i NAV presse på 
for at lønnsnivået i NAV får et 
løft sammenlignet med andre 
statlige virksomheter?

Er det spesielle grupper som 
må prioriteres i NAV? 

NEI. Vårt prinsipielle syn er at vi vil ha meste-
parten av lønnsdannelsen sentralt og lokale for-
handlinger annethvert år. I år, som det er lokale 
forhandlinger, vil vi ha tilført en pott som er så stor 
at det gir mening å forhandle. 

JA, og det har noe med lønnsnivået å gjøre. Lønns-
nivået i NAV er generelt for lavt og mange steder 
gir det seg utslag i at det er vanskelig å rekruttere 
og beholde folk. Hvis NAV tar mål av seg til å være 
en kompetanseetat, må lønnsnivået opp.

JA, men… Jeg er for at kommunalt og statlig 
ansatte skal tjene likt, men det er snakk om to ulike 
lønnssystemer og to ulike arbeidsgivere. Så lenge 
systemet er slik, er det vanskelig å få det til. 

JA. Jeg har ikke lyst til å sammenligne NAV med 
andre statlige virksomheter, fordi jeg ikke vet 
nok om deres kompetansebehov. Men det er helt 
nødvendig at ledelsen i NAV presser på for at de 
ansatte skal få et lønnsløft. 

JA. Vi har nettopp gitt innspill til de sentrale for-
handlingene, og her prioriterer vi saksbehandler-
sjiktet: seniorkonsulenter, førstekonsulenter og 
rådgivere. Dette er store grupper som det er van-
skelig å ivareta uten at de får et generelt lønnsløft 
i de sentrale forhandlingene. Ledergruppene blir 
som oftest godt ivaretatt i lokale forhandlinger. 

navn // trygve baltzersen
Styremedlem og medlem av 
arbeidsutvalget i NtL NAV

Er det for lett å få uførepensjon, eller har de 350 000 mottakerne av uførestønader fortjent 
trygden sin? Bør NAV gjøre en større innsats for å hjelpe dem tilbake til arbeid? Her er et 
utdrag av svarene vi fikk da vi spurte Navets lesere:


