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Innledning
Jeg hadde mange teoretiske ideer til mulige masteroppgaver før jeg valgte en praktisk versjon
som denne dokumentaren om NAV representerer. Jeg valgte denne på bakgrunn av de
erfaringer jeg selv har med NAV, både som ansatt og bruker. Dette er erfaringer som jeg fikk
lyst til å gjøre offentligheten kjent med. Ved å belyse de problemene jeg støtte på, bidrar jeg
kanskje også til at de blir løst, selv om teksten først og fremst kan leses som en ny anklage
mot forhold i NAV-reformens første år; en anklage som jeg mener er både aktuell og relevant.
I denne teoridelen ser jeg først litt nærmere på det å benytte teori om
dokumentarfilmer som utgangspunkt for en tekst som i vid forstand kan betraktes som en
synopsis – en forløper til et endelig dokumentarmanus. Teksten dokumenterer virkeligheten
med virkemidler som likner dem dokumentarfilmer vanligvis anvender, og jeg fokuserer
innledningsvis på hvorfor dette er mulig før jeg definerer oppgaven i forhold til en sentral
kommunikasjonsmodell for dokumentar. Ellers tar jeg opp etiske problemstillinger, før jeg
går over til å diskutere fortellingens forteller, og drøfter hvorfor jeg kaller denne historien for
en dokumentar, og begrunner sjangervalget. Jeg vurderer så hvordan dokumentarteori kan
benyttes for å analysere Mitt NAV, og særlig benytter jeg meg av Bill Nichols
introduksjonsbok for dokumentarforståelse: “Introduction to Documentary” (Nichols, 2001).
Boka er laget for studenter på alle fagfelt som gjør bruk av visuelle bevis og overtalende
strategier, og boka kartlegger også hva som gir en dokumentar kvalitet. Nichols
begrepsapparat generelt, og hans definisjoner av ulike retorikkdivisjoner og representasjonsformer for dokumentarer har vært spesielt viktig for meg i tillegg til hvordan dokumentarist
etablerer sin stemme. I det neste avsnittet drøfter jeg hvordan jeg adresserer de sosiale og
politiske problemstillingene i denne oppgaven, før jeg definerer og drøfter bruken av de
strukturelle virkemidlene. Til slutt ser jeg nærmere på litterære grep jeg har benyttet, og som
har bidratt til at jeg ser oppgaven som en prosess med å ta en viktig beslutning for mitt
framtidige arbeidsliv.

1. Dokumentarteori på en skriftlig historie
Arne Engelstad skriver i sin artikkel om adaptasjonsprosessen at Kamilla Elliott representerer
dem som mener at bokas og filmens uttrykk kan sammenlignes gjennom analogi, gjennom
samsvar og likhet. Ut fra analogi kan vi bruke litterære modeller og litterær terminologi til å
forklare forhold i filmen, liksom filmvitenskapelige termer kan belyse fortellermåter og andre
trekk ved romanen (Engelstad, 2007, s. 90). For å analysere en dokumentarfilm, kan en altså
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bruke forskjellige modeller som primært er ment for filmen, men som også kan brukes på en
skrevet historie.
Disse modellene skisserer jeg kort i dette teorikapitlet. Hver modell har ulike
utlegninger av det treveis samspillet mellom filmskapere, aktører og publikum i en
dokumentarfilm. Med utgangspunkt i to av modellene skriver jeg her litt om hvordan jeg
søker å fortelle om aktørene til publikum. Jeg benytter meg både av ”I speak about them to
you” og “We speak about us to you” i denne oppgaven. Det vil si at jeg at jeg varierer min
fortelling ut fra hva jeg forteller om, ikke minst grunnet de etiske hensyn som blir forskjellig
for de to samspillsmodellene. I samspillsmodellen “I speak about them to you” presenterer
filmskaperen andre mennesker. Da blir de etiske hensyn spesielt viktige, og jeg søkte i første
versjon å bruke denne modellen, hvor min hovedperson, Mari, representerte “them” (ansatt og
bruker). I avsnittet om fortellingens forteller kommer jeg inn på at jeg i neste versjon valgte å
bruke meg selv som både forteller og hovedperson. Begge måtene å gi “them” et ansikt på,
kan kalles snevre i henhold til ordinær dokumentarteori. Som oftest vil nemlig
intervjuobjektene være flere. Min begrunnelse for en relativt snever bruk av “them”, har med
etiske vurderinger å gjøre. Jeg drøfter disse i neste avsnitt.
Jeg varierer mellom modellene “We speak about us to you” og “I speak about us to you”.
Dette har implikasjoner for forholdet mellom de tre aktørene, og disse implikasjonene
påvirker retorikken, den etiske vurderingen og selve budskapet, hevder Nichols (Nichols,
2001). Jeg starter derfor denne refleksjonsartikkelen med Nichols’ praksisnære rammeverk
for en dokumentar:



“I/We” handler om hva slags forteller som opererer i historien og hvordan fortelleren
trer fram i det som fortelles. I den personlige delen av historien min leder jeg leseren
gjennom fortellingen ut fra en 1. persons fortellersynsvinkel, og etablerer et interaktivt
forhold til andre aktører som har uttalt seg om NAV-saken gjennom media eller
rapporter. ”I” blir her en ansatte i NAV som selv blir bruker av NAVs tjenester, og jeg
benytter en nær stemme som jeg håper formidler historien med patos. På det andre planet
er det en analytisk stemme som forteller om medarbeider- og brukerundersøkelser med en
3. personsforteller. Min stemme er i denne delen lagt nærmest den didaktiske “Voice of
God” som de eldre dokumentarfilmene var preget av, og som har en autoritativ forteller
som ser på det som saken handler om med et overordnet blikk som formidles autoritativt
(med ”Guds stemme”). For ikke å forlate eller endre en “grunnstemme”, har jeg knyttet
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mine mer personlige erfaringer til det å være ansatt og bruker i NAV. Jeg kopler
fortelleren både til undersøkelsene og til mine egne erfaringer gjennom avsnittene “Jeg
husker ...” i den delen som ellers har en autoritativ formidler. Jeg representerer altså både
“We” og “I”, og snakker til leserne om både oss og meg.


“Speak about” handler om hva slags dramaturgi som er valgt og hvorfor, og hvordan
avsenderen snakker for å overbevise mottakeren. Som tekst kan dokumentaren variere
mellom deskriptive, informative, argumentative og narrative teksttyper (Nichols, 2001).
Uavhengig av type tekst er formålet å sette sammen dokumentaren til en historie som gjør
at mottakeren blir overbevist. Jeg tar i bruk alle disse teksttypene. Den allvitende
fortellerstemmen ”Voice of God” som formidler undersøkelsene, er informativ og
argumentativ, mens min skildring av å jobbe i eller være bruker av NAV er deskriptiv og
narrativ. Gjennom dels å fortelle min egen historie og dels å bruke undersøkelser der
andre ansatte og brukere har svart på spørsmål i reformperioden, har jeg hatt en klar
agenda: Å sette de menneskelige sidene ved NAV-reformen på den politiske
dagsordenen.



“Us” handler om hvem som beskrives i fortellingen og hva disse representerer. I Mitt
NAV har jeg både gitt egen stemme til saken, og søkt å allmenngjøre egne erfaringer
gjennom å vise til undersøkelser hvor også andre ansatte og brukere er representert. Jeg
har også innhentet stemmer fra mediene som snakker på vegne av brukere og ansatte. Vi
er alle en del av den velferdsreformen som er saken i denne historien, men “oss” her er
primært de ansatte og brukerne som har vært direkte involvert i reformen.



“To you” handler om hvilke målgrupper historien tar sikte på å nå, og hvilke
identifikasjonsmuligheter den gir. Alle er i grunnen representative mottakere for
budskapene i denne historien, fordi NAV kan berøre hele den norske befolkningen fra
vugge til grav. Jeg har valgt meg følgende målgrupper:
− Beslutningstakere i NAV-reformen som er løsningsorienterte, lyttende og
samfunnsinteresserte
− Ansatte som er opptatt av offentlig velferdspolitikk
− Journalister og spaltister i det offentlige debattrommet
− Brukere som er interessert i den offentlige politikken

En forfatter/filmskaper må også stille spørsmålet om leserne/publikum har samme
forståelsesform og forståelsesgrunnlag som en selv. Siden jeg ikke kan ta for gitt en
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forkunnskap om NAV hos leserne, starter jeg oppgaven med å redegjøre for bakgrunnen for
og milepæler i reformen, og jeg har også tegnet inn et viktig organisasjonskart for å gi leserne
en viss form for forståelse før jeg forteller min historie. I denne delen startet jeg med nærmest
å kopiere fra Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettside, men jeg har justert den
informative siden i ettertid, og søkt å skrive litt mer fengende enn det som var utgangspunktet
i departementsteksten. Jeg har forkortet, lagt inn et par egne kommentarer, men samtidig søkt
å beholde informative opplysninger med tanke på å ha med meg leserne gjennom det jeg selv
synes er den mest kjedelige passasjen i oppgaven. Denne delen er preget av den informative
teksttypen. Dersom oppgaven skal trykkes et annet sted enn på Høyskolens trykkeri, ser jeg
for meg en bearbeiding av teksten som skiller denne delen ut fra resten gjennom annen layout.

2. Om å skrive om andre: Etiske refleksjoner
Å utvikle en form for etisk forståelse er en del av dokumentaristens profesjonalitet. Individer i
en dokumentar inngår ingen kontrakt med noen når de portretteres eller inngår som
intervjuobjekter i dokumentaren, men de har visse rettigheter knyttet til hvordan deres
menneskeverd blir ivaretatt (Nichols, 2001). Her drøfter jeg tre etiske valg som har vært
viktige for meg.

2.1 Anonymisering av muntlige kilder
For det første har jeg valgt å anonymisere alle muntlige kilder, unntatt de som selv har valgt å
stå fram offentlig. Veilederen min mente i en innledende fase at jeg kunne bruke stemmer fra
blogger jeg har vært innom, der såkalte “NAV-ofre” forteller om sin personlige opplevelser
med NAV. Dette ville gjøre historien mer levende, og dermed øk
e sjansene for at andre enn noen få av Høyskolens ansatte ville lese denne oppgaven, mente vi
begge. Men jeg argumenterte med at jeg ikke vil utsette noen for det jeg har ansett å være et
minefelt rent etisk, siden jeg ikke kunne forutse mulige uheldige konsekvenser for de som
eventuelt stod fram. Dermed var mine muligheter for å orientere andre deltakere/informanter
på redelig vis om faremomentene dårlige, og jeg valgte å utelate andre personer fra min
historie unntatt de som selv har stått fram offentlig. Som jeg skriver i forordet innebærer
anonymiseringen svakheter i forhold til troverdighetsaspekter, fordi jeg ikke personifiserer
andre “sannhetsvitner”.
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2.2 Autorisasjon av det fortalte
Jeg har stilt meg spørsmålet om de som omtales anonymt i denne historien, ville kunne stå for
innholdet selv om de ikke skulle kjenne seg selv igjen. Jeg tok opp dette spørsmålet med
legen min, og han var klar: “Dette er din historie. Jeg skal ikke autorisere den, og det gjelder
kanskje andre du forteller om i din dokumentar også?”
Førsteamanuensis Solveig Østrem skriver i kronikken “Åpner for det hensynsløse” i
Aftenposten 4. november 2010 at hun ønsker å få belyst kompleksiteten i spørsmålet om i
hvilken grad vi eier fortellerretten til våre liv, når fortellingen også berører andres privatsfære.
Det vil alltid være en risiko for at en roman, eller en dokumentar, med selvbiografiske trekk
oppleves krenkende av personer som i teksten er omskapt til fiksjon, selv når personene ikke
er gjenkjennelige, sier hun. Hennes budskap er ikke at denne risikoen kan eller bør elimineres
gjennom regler eller klare grenser, men at også den levende ”modellens” perspektiv må
tilskrives gyldighet.
Jeg har tatt mål av meg til å gjøre andres perspektiv på NAV gjeldende gjennom
bruken av undersøkelser, offentlige dokumenter og medieuttalelser. Likevel må jeg spørre
meg selv om de etiske verdiene jeg har som menneske, blir godt nok ivaretatt når jeg skriver
denne historien. Hvis “Bodil” eller “Solveig” kjenner seg igjen i denne historien, selv om jeg
har anonymisert dem, håper jeg de er klar over at det her er mitt perspektiv som kommer til
uttrykk. Jeg har skrevet denne historien på en så skånsom måte som mulig når det gjelder
andre, samtidig som jeg vil at det ikke skal svekke min egen stemme som ble stadig
tydeligere.
Vil jeg likevel kunne kritiseres lik Knausgård? Vil noen mene at jeg ikke eier denne
fortellerretten, og komme med et motsvar slik kona til Knausgård gjorde i forbindelse med 5.
bind av Min kamp? I forbindelse med radiodokumentaren ”Tonjes versjon – en radiodokumentar om å bli ufrivillig romanfigur” leste jeg om hvordan dette etiske dilemmaet
oppstår når noen offentliggjør en meningsytring. Kari Hesthamar er journalist i NRK og var
regiansvarlig for radiodokumentaren om Knausgårds ekskone. Hun sier følgende i en artikkel
om programmet:
Jeg hadde ikke tenkt på dette før hun tok kontakt, men jeg ble enormt interessert da
Aursland henvendte seg til oss. Samtidig kjente jeg på ansvaret som fulgte med at
hun i utgangspunktet var redd for å stå fram, sier Kari Hesthamar. (NRK.no, 2010).
Hesthamar legger vekt på å få fram nyansene i saken, og synes det er viktig at vi får se
Knausgårds prosjekt fra den andre siden. Hun sier eksplisitt at det er interessant å få vite noe
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om hvordan det faktisk virker inn på de som er omtalt i bøkene å få privatlivet eksponert i et
kunstverk. Selv har jeg skrevet lite eller ingenting om andres eller eget privatliv i min historie.
Likevel må jeg spørre om det er uetisk at ikke andre involverte i Mitt NAV får komme med sitt
perspektiv på historien jeg forteller.
Jeg mener selv at denne oppgaven holder høy etisk standard siden fortellingen primært
omhandler relevante synspunkter på NAV, og ingredienser fra min mer personlige NAVhistorie er fagliggjort og allmenngjort ved å bruke undersøkelser som belyser tematikken
ytterligere. Selv om jeg har valgt å skildre en del av mine personlige tanker og følelser i
forbindelse med det jeg opplever i NAV, har jeg i denne versjonen av oppgaven utelatt mye
fra de første notatene om min øvrige tilværelse, også for å verne meg selv.

2.3 Manglende personkarakteristikker og allvitende forteller
Jeg har ikke med personskildringer av den typen som gjør at karakterer blir til personer i
skjønnlitteraturen. Dette er også et etisk valg. Her er fokus på det faglige, ikke på det litterære
som jeg kunne valgt å ha fokus på hvis jeg hadde brukt en annen forteller, en annen historie,
og/eller hadde fortalt historien innenfor et annet format. De manglende personkarakteristikker
er også valgt for å unngå å gi noen av de involverte personene i fortellingen karakteristikker
de ikke føler er riktige og/eller som kan oppleves krenkende. Igjen har jeg altså latt fokus
være på personvern.
Jeg forteller det jeg selv har opplevd eller er blitt fortalt, og går ikke inn i hodet eller
tankene til andre personer. Dermed kan jeg ikke bli kritisert for å ha en allvitende forteller,
som ville gitt en uakseptabel historie. Jeg har stort sett brukt fri indirekte stil, som har en
fordel når det gjelder å gi fortelleren en fleksibilitet i forhold til måter å formidle teksten på.
Med andre ord: Fordi jeg bruker meg selv som “us”, begrenser jeg utfordringene det fortalte
kan innebære for de som inngår i denne historien. Siden jeg unngår å være en allvitende
forteller, er det ingen som kan kritisere meg for å ha for mange roller på en måte som svekker
troverdigheten i teksten.
I sum håper jeg at ingen føler seg injuriert av denne historien. I så fall måtte det være
beslutningstakerne i NAV. Overfor dem vil jeg hevde at de har lønn og posisjon som gjør at
de kan ta til seg innholdet med lave skuldre. Dette er ikke det første og neppe det siste
dokumentet som gir dem kritikk. Det var nødvendig å skrive slik at beslutningstakerne forstår
hvordan det var å følge denne reformen på grasrota. Innholdsmessig skriver jeg om den
byråkratiske praksis som ikke tar innover seg hvor viktig det er med diskusjoner om
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utfordringer og personlige problemer i omstillingssituasjonen generelt. Jeg siterer
stortingspolitiker Karin Andersen som vil ta opp med statsråden det noen kaller sensur av
egne ansatte. Beskyldninger om at NAV-ansatte fikk munnkurv, er ut fra min erfaring ikke
langt fra sannheten. Derfor landet jeg på full anonymisering, unntatt i de passasjer hvor jeg
har kilder som oppgis etterrettelig eller siteres direkte fra offentlige dokumenter.
Jeg har søkt å oppveie det som kan kritiseres for å være en tørr presentasjon av fakta,
ved å knytte funnene til min egen situasjon. Sånn sett bevarer jeg også samme stemme
gjennom hele historien, selv om teksten varierer mellom argumentativ/informativ og
narrativ/deskriptiv stil.

3. Fortellingens forteller
Erling Aadland har skrevet om det å forstå det akademiske skillet mellom fortelleren og
fortellingen. Hans viktigste poeng er at alle fortellere retorisk sett er en prosopopeia – den
som fører ordet. Prosopopeia er en trope som gir ansikt, stemme og liv til noe som i
utgangspunktet ikke har slike egenskaper, noe som altså egentlig ikke finnes. Fortelleren kan
ligne et menneske, sier Aadland, men han bare ligner, fordi fortelleren er intertekstuell og
finnes bare i teksten. Fortelleren kan være mange slags tekstlige størrelser, men må sies å
være noe annet enn en biologisk størrelse. Fortelleren kan være jeget eller subjektet i
setningen, og dermed er prosopopeia personifisert i motsetning til bare å være en tekstlig
størrelse. Aadlands hovedpoeng er at fortellerbegrepet ikke må innsnevres for mye. Derfor
slår han et slag for å omdøpe mange historiers fortellerbegrep til “skriveren” (Aadland, 2000).
I denne historien har jeg vært både fortelleren med pronomenet ”jeg”, og skriveren som
videreformidler andres meninger eller data fra undersøkelser der andre mennesker i
tilsvarende situasjon har gitt sin stemme. Jeg vil nå komme inn på prosessen med det og
væreskriveren av denne historien.
Jeg startet med å omtale hovedpersonen i denne oppgaven i 3. person. Dette gjorde jeg
relativt tidlig i skriveprosessen, fordi det var nødvendig å få mer faglig og skrivemessig
avstand til tematikken. Imidlertid var jeg selv både forfatteren og den jeg først omtalte som
Mari (hovedpersonen) i 3. person. Dermed inntrådte spørsmålet om leserne ville tro på skillet
mellom fortelleren og hovedpersonen Mari i denne dokumentaren. Veileder antydet
problemer med å forholde seg til utfordringene med å ha den samme personen som forteller
og den det ble fortalt om. Utfordringene gikk ut på ikke å blande fortellingens tredjeperson
med hovedfortelleren, og å tenke personvern for egen del fordi flere enn veileder lett kunne
gjennomskue at Mari og Marit var samme person. Jeg var også opptatt av å skrive et portrett
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av Mari, slik at bildet jeg tegnet av min daværende 3. person var bredere enn det bildet av
fortelleren i førsteperson som jeg tegner i den siste versjonen av oppgaven.
Det var da jeg hadde skrevet ferdig første utkast av historien at jeg fant ut at jeg ville
ha en fortelling i førsteperson, hvor jeg søker å skildre hovedpersonens forhold til NAV og
allmenngjøre den personlige historien gjennom undersøkelser, offentlige dokumenter og
medieuttalelser i stedet. Samtidig innså jeg, gjennom veileders hjelp, at jeg ved å sette meg
selv som hovedperson måtte fjerne en del av det jeg hadde skrevet for å gi et bredere portrett
av Mari. Den første versjonen av denne historien, med Mari i hovedrollen, hadde mer
informasjon om hovedpersonens øvrige tilværelse enn det jeg selv følte var bekvemt. Kanskje
opplevde jeg at det er enklere å karakterisere andre enn det som er bekvemt å gjøre på egne
vegne? Jeg måtte altså endre fortelleren fordi det ikke ble troverdig med en tredjepersonsforteller og en hovedperson i denne oppgaven, og dette måtte bety mer spissing på tematikken
– altså NAV. Etter hvert bestemte jeg meg også for å rendyrke teksten mer innenfor
dokumentarformatet.
Jeg erfarte også noe interessant i det biografiske feltet. I boka Hvem bestemmer over
livet? Biografiens teori og praksis tar Marianne Egeland opp viktige biografiske
problemstillinger, og hun definerer biografi som en skriftlig, vanligvis kronologisk beretning
om en historisk persons liv forfattet av en annen (Egeland, 2000) eller av en selv når det er
selvbiografi. Hun hevder at hvilke opplysninger som skal med i en biografi, er et spørsmål om
kvantitet, relevans og etikk. For å redusere faren for å være selvbekreftende og selvrettferdig,
som er en hyppig kritikk av selvbiografier (Egeland, 2000), måtte mitt utvalg av hendelser og
tanker ha sterkere relevans og mindre kvantitet når jeg fikk en førstepersons-fortelling som
nærmet seg en selvbiografisk fortelling. Det er den språklige bearbeidingen av fakta til en
lesbar historie som organiserer og strukturerer biografien, sier hun. Derfor ble det behov for å
begrense utvalget av stoff som først var ment for å tegne et bredere portrett av hovedpersonen.
Dette ble gjort av etiske årsaker. Ved å verne meg selv og skjerpe fokus på NAV, ville jeg
også unngå den største faren som ligger i den selvbiografiske sjangeren: tendensen til
selvhevding/-rettferdiggjøring. Antakelig kan denne historien likevel oppleves som en
rettferdiggjøring av min beslutning om å slutte i NAV.

4. Dokumentar som sjangervalg
Alle typer filmer er en dokumentar, er Bill Nichols’ første setning i grunnboka i
dokumentarteori (Nichols, 2001, s. 1). Med dette mener han at vi uansett reproduserer en type
virkelighet når vi lager en historie. Men det heter også at dokumentaren ikke er en
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reproduksjon av virkeligheten, men en representasjon av den verden vi allerede deler. Her
ligger den første store forskjellen mellom dokumentaren og en fiksjonsfortelling. Jeg vil nå
søke å plassere dokumentarhistorien Mitt NAV i et par av de mange undergrupper som finnes
av dokumentarsjangeren. Men først må selve sjangeren defineres.
Det er gitt mange definisjoner av dokumentarsjangeren. Fra Stefan Jarls: ”Å juge fram
sannheten” (Engelstad i forelesning, 22.1.2010) til den mer akademiske definisjonen til Bill
Nichols: ”En selvstendig, forløpsorganisert audiovisuell tekst av en viss varighet som
framstiller noe som har skjedd.” John Griegerson sier i sin definisjon at dokumentarfilmen er
en ”kreativ behandling av virkeligheten” (Nichols, 2001, s. 24). I henhold til det Nichols sier,
og det disse definisjonene hevder, er denne oppgaven en dokumentar fordi den tar opp noe
(NAV-reformen) som har skjedd i virkeligheten. Kanskje juger jeg fram en sannhet som for
andre blir feil, men jeg baserer den i så fall på fakta hentet fra offisielle kilder/undersøkelser.
Jeg bruker både litterære, argumentative, informative og narrative virkemidler for å spille inn
mennesker i NAV som debatt-tema på en kreativ, men virkelighetsnær måte.
Oppgaven har undertittelen ”Et dokumentarportrett av NAV”. Ved å ha dette som
undertittel på forsiden, oppretter jeg en form for lesekontrakt fra første stund.
Dokumentarportrett er en relativt ny sjanger som er en blanding av historieformidling og
biografiske skildringer. Denne sjangeren er preget av umiddelbarhet, og følger en person ut
fra historiske begivenheter. Mens biografi i Norge er en konservativ og relativt statisk sjanger
omgitt av kraftige konvensjoner (Åmås, 2004 og Egeland, 2000), gir dokumentarsjangeren
forfatteren større spillerom. Primært har dette med definisjonen “kreativ behandling av
virkeligheten” å gjøre. Mens biografien vurderes i forhold til faktaformidlingen, er ikke
dokumentaren like fastbundet til dette. Historikere har inntatt biografiscenen, og de stiller
sterke og gjerne vitenskapelige krav til kildehåndtering. Dokumentaren er ikke bundet til så
sterke sjangerkrav. Dette har passet min historie og skriving av denne bedre enn om jeg hadde
valgt den biografiske sjangeren.
Jeg har nemlig blandet de vanligste sjangerbegrepene i denne historien. Oppgaven bør
leses som en dokumentar, og det primært i portrettformat. Ulike sjangere disponerer stoffet på
ulike måter, sier Norunn Askeland (Askeland, 2006). Jeg vil hevde at min oppgave i tillegg til
å være en dokumentar, har en populærvitenskapelig tekstambisjon. Denne teksttypen har som
formål å gjøre akseptert kunnskap kjent. Her er forfatteretableringen sentral: I en akademisk
tekst er det saken og ikke personen som skal settes i sentrum. Allerede her finner en årsaken
til at jeg mener min tekst tenderer mot å være en populærvitenskapelig tekst. Jeg har basert
teksten på mange akademiske undersøkelser, og jeg setter NAV i sentrum. Alt som først ble
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skrevet for å gi et bredere portrett av meg som person, ble kuttet for å sette NAV i fokus.
Likevel har jeg forsøkt å popularisere stoffet gjennom en historisk skikkelse, nemlig meg
selv.
Teksten oppnår ulike uttrykk ettersom man velger en bestemt type forfatteretablering,
hevder Askeland videre. Det interessante vil være å bedømme tekstens overordnede formål –
som springer ut av hovedsjangeren – og se hvorvidt de ulike sjangervalgene er med på å
fremme dette formålet. På denne bakgrunn vil jeg spørre om jeg som forfatter har valgt en
hovedsjanger som er egnet til å fremme budskapet ”mennesker i en reformprosess”. Er de
ulike sjangervalgene i denne teksten effektivt sammensatt? Selv er jeg fornøyd med å ha valgt
dokumentarformatet, siden dokumentarportrettet som nevnt gir friere rom for videreforedling
av fortellingen enn det f.eks. biografien hadde gitt. Her får det kreative en mulighet for
spillerom i større grad enn i biografien. Det var innenfor dokumentaren at jeg mente at min
historie først og fremst befant seg når jeg lærte mer om dokumentarteoretiske
problemstillinger. Dermed kunne jeg også formidle historien på en populærvitenskapelig
måte, og bruke min bakgrunn som statsviter, uten å gi slipp på muligheten for også å
kombinere dette med en mer narrativ formidling. I tillegg gjør valget av dokumentarsjangeren
at historien blir godt egnet for filmatisering. For videreforedling av denne beretningen om
NAV-reformens innledende fase har jeg nå to formidlingskanaler til rådighet: Jeg ønsker å få
både et forlag og et produksjonsmiljø til å uttale seg om mulighetene for å bidra til å gjøre
min historie mer klar for publisering i både bok- og dokumentarfilmversjon. Svaret på om det
blir noen bok og film av dette, er imidlertid langt unna, da oppgaven i beste fall må betraktes
som råstoff for begge deler.
Mitt NAV er uten tvil en intertekstuell oppgave. Intertekstualitet er et begrep som Julia
Kristeva utviklet på slutten av 1960-tallet for å definere hvordan tekster kan være i dialog
med hverandre innenfor et stort og nærmest uendelig tekstuelt rom. Det er forbindelsen
mellom de ulike tekstene som kan kalles intertekstuell. Det finnes flere typer intertekstualitet,
men alle har med gjenbruk av tekst å gjøre (Aamotsbakken, 2007, s. 32). Referanser som er
gjort til en synlig del av teksten, slik mange sitater forekommer i min oppgave, kalles
eksplisitt intertekstualitet. Hadde jeg i stedet forutsatt at leseren selv så sammenhengene ut fra
egne kunnskaper og erfaringer, kunne teksten i stedet hatt en implisitt intertekstualitet
(Aamotsbakken, 2007). Jeg har erfart at jeg burde sikre referansene til nettartiklene bedre,
både for å ha en korrekt oversikt over disse til slutt, men også fordi nettsider er vanskeligere å
spore tilbake til fordi flere av de steder jeg har som referanser, har lagt bort de saker jeg
refererer til.
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5. Mitt NAV i forhold til retorikkdivisjoner og representasjonsform
Det finnes utallige måter å kategorisere dokumentarer på, men Nichols har den
kategoriseringen som jeg finner mest formålstjenlig for å undergruppere Mitt NAV som
dokumentarsjanger. Han opererer med tre ”retorikkdivisjoner”:
•
•
•

Juridisk eller historisk dokumentar
Lovgivende eller rådslagende dokumentarhistorier
Panegyrisk eller seremoniell dokumentar

Jeg mener denne oppgaven hører hjemme et sted mellom første og andre kategori. Mitt NAV
tar opp et politisk tema og spiller argumenter om dette temaet inn til debatt på en måte som
hører hjemme i den lovgivende eller rådslagende dokumentarhistorien. Men min historie kan
kanskje helle enda mer mot det Nichols kaller ”juridisk eller historisk” retorikk. Her er
spørsmålet ”Hva skjedde egentlig?”, og oratoren putter fortiden i vitneboksen for å fortelle
historien slik at vi kan oppnå et standpunkt. Vi kan med min historie nettopp ta stilling til
argumentene og oppnå eget standpunkt på bakgrunn av det de involverte sier eller står for,
slik den juridiske eller historiske dokumentaren nettopp kjennetegnes av. Derfor mener jeg at
denne kategorien kanskje er den som best rommer min historie. Jeg formidler nettopp en del
fakta historisk sett, har med i forordet at det er en del av formålet med teksten, og setter hele
den innledende fasen av NAV-reformen i vitneboksen.
Mange som jobber med dokumentarer, hevder at drivkraften deres ligger i at dette er
så viktig at det ikke bør gå i glemmeboka. Dette vil også gjelde min oppgave. Selv om NAVreformen går seg til på sikt, bør historien om starten på reformen være allment interessant for
ettertiden. Siden jeg har førstehåndsinformasjon om det å være ansatt i reformprosessen, og
dessverre også opplevde å bli bruker i NAV-systemet, i tillegg til å ta utdannelsen i faglitterær
skriving, mente jeg meg faglig egnet til å skrive denne oppgaven. Det var i dette landskapet
jeg hadde et så stort engasjement om et saksfelt at en masteroppgave om emnet ble
overkommelig. Selv om NAV som saksfelt har potensial til å interessere mange fordi
reformen berører så mye og mange, ønsket jeg også å allmenn-gjøre temaet ”omstilling” som
er et samfunnsaktuelt tema for enda flere. Hvis en kan si at det lille tema, og det konkrete
saksfeltet som ofte en dokumentar har som emne, er NAV i min oppgave, er omstillinger i det
moderne arbeidslivet det store temaet.
Jeg har ikke skrevet noen seremoniell eller panegyrisk form for dokumentarhistorie,
med sin allvitende fortellerstemme og didaktiske framstillingsform. Imidlertid kunne jeg
nærmet meg en slik form for fortelling, dersom jeg ikke hadde koplet min egen stemme og
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historie til undersøkelsene. I de første versjonene av min presentasjon av undersøkelsene
hadde jeg fortsatt problemer med å gjenfinne egen stemme. Dette gjaldt spesielt når Asbjørn
Grimsmo fra Arbeidsforskningsinstituttet fortalte om medarbeiderundersøkelsen. Ved å
innføre “Jeg husker ...”-avsnittene håper jeg at jeg både lykkes med å bevare en egen, kreativ
stemme, og å fjerne meg fra den allvitende fortelleren og seremonielle dokumentarhistorien.
Oppgaven min er et forsøk på å målbære de sider som de som evaluerer
utviklingsarbeid, og beslutningstakerne som tar standpunkter til det evalueringene sier,
sjelden prioriterer i slike faser. Forhåpentligvis gir jeg en stemme til mange som også sliter
med ulike problemer i omstillinger, uten kanskje å sette ord på hvorfor. Jeg håper også å ha
avslørt hvor mye statsråder faktisk lener seg på disse evalueringene. Når jeg i kapitlet om
medarbeiderundersøkelsen har med et avsnitt om statsråd Hanne Bjurstrøms løsningsforslag
etter Riksrevisjonens rapport sommeren 2010, og målbærer at hun ikke nevner de kvantitative
kravene medarbeiderne i NAV ble stilt overfor med et ord, er det et eksempel på både å bruke
min egen stemme og å ha et kritisk ståsted overfor både evalueringer og beslutningstakere.
Jeg har i tillegg til å fortelle min historie hentet inn og brukt relevante rapporter om
ansatte og brukere i NAV. I tillegg har jeg lest evalueringsrapporter, og brukt noe av
rapporten til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) om oppretting og geografisk flytting
av statlige tilsyn, for å allmenngjøre min egen historie. Direktoratet er opprettet for nettopp å
utvikle og fornye offentlig sektor, styrke samordning, og tilby fellesskapsløsninger. Et formål
som ikke er ulikt det NAV skulle stå for.
Hausken (1999) og Nichols (2001) er blant de teoretikerne som opererer med fire ulike
representasjonsformer for dokumentarer. Jeg søker kort å plassere min oppgave i henhold
til denne kategoriseringen.
Det er den interaktive representasjonsformen, hvor filmskaperen deltar aktivt i diskursen, som
primært er vektlagt i denne oppgaven, fordi “jeget” er aktivt til stede og mener eller synes noe
om det som formidles. Men når undersøkelser blir gjengitt, eller når bakgrunnen for reformen,
milepæler og organisasjonskartet blir illustrert nærmer jeg meg den forklarende
representasjonsformen med den allvitende kommentarstemmen som henvender seg til
publikum. I denne refleksjonsartikkelen er den refleksive representasjonsformen rådende. Den
kjennetegnes av at selve representasjonsformen er et tema, og fokus rettes mot selve
produksjonsprosessen i tillegg til at forholdet mellom leseren og filmen problematiseres. Jeg
mener at den observerende representasjonsformen er rådende når jeg for eksempel i siste
kapittel tar for meg det som er sagt fra ansatt- og brukerhold i prosessen uten selv å
kommentere det som siteres.
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6. Stemmen i dokumentaren og måten å etablere denne på
Nichols hevder at stemmen i en dokumentar er måten det spesielle synspunktet eller
perspektivet gjøres kjent for oss på. Jeg har i denne historien benyttet meg av en relativt nær,
beskrivende stemme som hovedsakelig skildrer historien i førsteperson. Dette håper jeg
fremmer patos i formidlingen. Jeg har brukt en mer formell stemme når jeg refererer
undersøkelsene, men søker å bevare den nære fortellerstemmen ved å kommentere funnene
ved å reflektere over egen historie igjen. Som statsviter med bakgrunn i å kommunisere funn
og undersøkelser på en autoritativ måte, var det mest naturlig for meg å behandle
undersøkelsene slik. Jeg tenkte en stund å finne mer kreative måter å behandle disse på, og
tok også opp spørsmålet med veileder. Vi var enige om at man ikke skal være litterær for
enhver pris. Dermed bruker jeg to hovedstemmer i denne dokumentaren: På den ene siden er
det en personlig fortellerstemme med narrativer og andre litterære grep som primært skal
fremme den gode historien i første person. På den andre siden er det en saklig referent av
relevante undersøkelser, som skal fremme den autoritative fortelleren. Jeg håper at denne
kombinasjonen fremmer etos i form av troverdighet, patos definert som måter å engasjere
følelser på og logos definert som orden og logikk i argumentasjonen (Aristoteles, 2004).
Men dokumentarstemmen er også et spørsmål om hvordan logikken, argumentet eller
synspunktet i en film blir formidlet til oss, hevder Nichols. Stemmen i en dokumentar er
stil +, sier han (Nichols, 2001). Stilen defineres som talens figurer, grammatikk og toner, og
defineres under sammen med de øvrige ingrediensene i stemmen.
Dette er en vanlig kombinasjon i dokumentar-verdenen, idet en skal være tro mot de
tre c-ene, sier Nichols. Dette er ”Troverdig” (”Credible”), ”Overbevisende” (”Convincing”)
og ”Forståelig” (”Compelling”). Disse begrepene er de mest sentrale i det Nichols kaller
retorikerens stemme, og som mange vil mene samstemmer mye med Aristoteles’ inndeling i
etos, patos og logos. Nichols’ “tre c-er” er også sentrale i den første faktoren han definerer
stemmen med. La meg forsøke å redegjøre for den teoretiske måten han mener stemmen
etableres på:
•

Fornyelse (”Invention”): Fornyelsen defineres som oppdagelsen av bevis som støtter
argumentasjonen. Dette igjen handler mer om hva som støtter en posisjon eller et
argument, enn om vitenskapelige bevis. Jeg har i denne oppgaven basert meg på rapporter
som støtter argumentasjonen, og som jeg kan kalle bevis. Jeg har også brukt noen
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uttalelser fra internmagasinet i NAV og medier generelt som nettopp støtter opp under
min egen historie. Alt dette kan kalles bevis som støtter argumentasjonen.
•

Arrangement (”Arrangement”): Arrangementet defineres som den vanlige orden av
delene i en retorisk tale, som i dette tilfellet er representert i min masteroppgave. Her er
arrangementet nærmere bestemt tenkt slik: Jeg har en todelt historie hvor jeg dels forteller
min egen historie i narrativ form og med historisk presens som språkform. Referansene til
de to sentrale undersøkelsene, samt oppsummeringen mot slutten, har offentlige kilder
som utgangspunkt, og her benytter jeg helt bevisst en mer autoritativ stemme. Men jeg
mener selv jeg beholder min egen stemme gjennom hele historien, fordi jeg kommenterer
undersøkelsene med egne erfaringer. Kildene er de konkrete undersøkelsene som jeg altså
kombinerer med en stemme som kommenterer egen situasjon i forhold til funnene.
Arrangementet handler om både den faktiske og den følelsesmessige appellen, og med
denne kombinasjonen i formidlingen av undersøkelsene og den litt “tørre” tematikken,
håper jeg å hente den kraften som Nichols hevder ligger i dokumentaren. Han hevder at
mye av den appellen dokumentaren har i politiske miljøer, ligger i dens mulighet til å
kople bevis og følelser. Det er en slik kopling jeg håper å ha lykkes med i min
masteroppgave også.

•

Stil (”Style”): Stil defineres altså som talen eller tekstens figurer, grammatikk og toner.
Denne oppgavens stil består av en brytning mellom to typer: En narrativ, nær formidling i
jeg-form med litterære grep som metaforer, bilder, analepser og prolepser (se avsnittet om
litterære grep), og en mer autoritativ presentasjon av to undersøkelser med en mer
informativ forskningsformidlingsstemme. Med et tillegg av etisk eller politisk
troverdighet, blir stemmen den konkrete innpakningen som er dokumentaristens
engasjement i verden. I min historie er stemmen etablert gjennom en jeg-forteller som
skriver sin historie, for så å gå inn som dokumentaristen i NAV-korridorene som
formidler ansatte- og brukerundersøkelser samt eksplisitte uttalelser fra statsråd, direktør,
stortingspolitikere og journalister. I min historie består stilen av det jeg i denne
refleksjonsartikkelen har snakket om, men også av måtene jeg setter sammen stoffet på og
gir det retning. Dette er i oppgaven min summen av kildene jeg bruker, uttalelsene fra
andre som jeg har valgt å ta med, historiske begivenheter som jeg dekker, de litterære
virkemidlene jeg bruker, og hvordan de strukturelle virkemidlene er sammensatt.

•

Hukommelse (”Memory”) kan framkomme på to måter: Gjennom selve historien som
fortelles, og hvordan mottakeren oppfatter dokumentaren ut fra sine egne erfaringer. Jeg
har brukt egen hukommelse, forskeres og mediefolks hukommelse samt andre forfatteres
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tanker og refleksjoner i denne historien, og i denne totaliteten håper jeg å ha oppnådd en
virkelighetsbeskrivelse av NAV-reformen som også er viktig for ettertiden.
I de første kapitlene av Mitt NAV har jeg viet mye plass til sosionom og
fagforeningsrepresentant Kristian Lisleruds analyser av interimfasen i NAV, som kom ut i
boka NAVet som knakk midtveis i min egen skriving av oppgaven (Lislerud, 2010).
Lislerud har dermed gitt meg en hukommelse og en fortellerstil i kapitlet “I sfæren rundt
SKY-bar” som jeg ikke ville hatt tilgang til uten Lisleruds bok. Da jeg fant ut at denne
boka var skrevet, var min reaksjon todelt. Dels var jeg glad for at flere enn jeg selv var
opptatt av NAV, og kunne skrive om og dekke denne delen av reformperioden sammen
med meg. Dette kunne jeg også lene noe av min historie på. Dels var jeg som forfatter litt
oppgitt over at noen hadde fått utgitt en bok med samme idé før min egen historie var klar
for utgivelse. Jeg tok kontakt med Lislerud for å få til en konstruktiv dialog om felles
fagstoff. Midt i lanseringen av boka fant han dessverre ikke tid til å møte meg, og jeg har
en eventuell samtale med ham til gode. Men gjennom boka hans har jeg hatt en
sekundærkilde for innholdet i høringen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
foretok om NAV. Jeg har derfor sluppet å sjekke ut hvorvidt denne høringen har blitt
offentliggjort og eventuelt skaffe spesiell tilgang til den hvis den ikke var det.
I uka før levering, ble jeg tipset om boka “NAV ved et veiskille” som kom ut i januar
2011. Jeg valgte ikke å gå inn i å bearbeide forskernes mening om styring av NAVkontorene inn i min oppgave så nærme innlevering, men har lest artikler om hva boka
dreier seg om, og leser boka i ettertid.
•

Formidlingsmåten (”Delivery”): Dette handler både om form og innhold på det fortalte,
men også om selve formidlingsmåten. I denne oppgaven vil jeg hevde at formidlingsmåten er en kombinasjon av det jeg her har kalt stil, struktur, fornyelse, hukommelse og
retorikk. Det er den spesifikke orienteringen overfor den historiske verden som gir
dokumentaren en stemme for seg selv, sier Nichols. Mitt håp er at min stemme også har
denne spesifikke orienteringen overfor NAVs verden. Formidlingsmåten er også tema for
de neste avsnittene i denne refleksjonsartikkelen, siden måten å sette sammen deler av en
historie på er en stor del av masterstudiet i faglitterær skriving og publisering. Har jeg
gjennom de grep jeg har valgt, fått den rette måten å formidle stoffet på?
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7. Hvordan adresseres de sosiale og politiske spørsmålene i denne
oppgaven?
Ifølge Nichols er det to ulike måter å adressere politiske eller sosiale spørsmål på i en
dokumentar. Den første måten er gjennom ”Sosiale spørsmål-dokumentaren” (”Social Issue”).
Den andre er gjennom ”Det personlige portrettet”.
1. Sosiale spørsmål-dokumentaren: Denne formen for dokumentar karakteriseres av
retoriske virkemidler hvor stilen er underordnet innholdet, og der en objektiv
framstilling som oftest tar opp offentlige spørsmål. Den understreker retten til å vite,
viser minimal psykologisk dybde hos karakterene, lar individer representeres som
typiske ofre, retter maksimal oppmerksomhet mot saken og understreker filmmakerens
hensikt mer enn hans/hennes uttrykk.
2. Det personlige portrettet: I det personlige portrettet baserer stemmen seg på sosiale
aktører som snakker for seg selv. Stilen betyr vel så mye som innholdet den formidler.
Ofte inntar den som lager denne formen for dokumentar, et poetisk eller subjektivt
ståsted. Det personlige portrettet understreker videre opplevelser og verdien av
spesielle hendelser, slik jeg gjør i historien min. I det personlige portrettet vil hensyn
til de etiske sidene ved nettopp så sterkt brukerfokus veie tungt. Dette drøftet jeg først
i denne refleksjonsartikkelen.
Oppgaven min tenderer mot å være en mellomting mellom disse to måtene å ta opp sosiale
spørsmål på. I det personlige portrettet er det avgjørende med psykologisk dybde i
karakterene, slik jeg prøver å få fram jeget i min historie. En vil som oftest ta opp større
spørsmål implisitt (slik jeg søker å favne pasienterfaringer i større målestokk, eller fenomenet
omstilling mer generelt), men ha personene i fokus. Individer representerer seg selv i det
personlige portrettet, slik jeg representerer meg selv som jeget i denne dokumentaren. Men
individene er i henhold til personlig portrett-formatet ikke typiske “ofre”. Det kan diskuteres
hvordan min oppgave forholder seg til dette. Selv om jeg har basert en del av oppgaven på
mulige løsninger for blant annet å unngå “offer”-bildet, er grunnstemningen litt dyster, og
eneste løsning på problemer som jeg skisserer, er å slutte i NAV. Det er ikke til å unngå at
temaet gjør at jeg både underveis og i ettertid ser på både brukere og ansatte i denne reformen
som ofre. Når jeg nå er i ny jobb og avslutter Mitt NAV med dette, vil jeg hevde at
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grunnstemningen blir endret i det siste avsnittet. Dermed avslutter jeg likevel historien min på
en mer optimistisk måte enn jeg startet.
Videre fordrer det personlige portrettet at underliggende spørsmål eller problemer blir
reist indirekte, og at oratorens stil er overordnet den sosiale hensikten med historien. Ut fra
dette kan i beste fall denne dokumentaren være nærmere “sosiale spørsmål-dokumentaren”
enn “det personlige portrettet”. Uansett har dette skillet kanskje først og fremst akademisk
interesse. De fleste dokumentarer er i dag en blanding av de to hovedformene, og det er min
også.
For å virke mindre pessimistisk på NAVs vegne, og kanskje få en mer positiv
grunnstemning i formidlingen og dermed et mer typisk personlig portrettformat på
dokumentaren, hadde jeg tenkt å bearbeide og formidle Hagenutvalgets rapport som kom
sommeren 2010. Statsråden hadde bedt om denne rapporten før hun tiltrådte som statsråd, og
brukte rapporten som kilde til de løsninger hun hadde på problemene i NAV sommeren 2010.
Men fordi rapporten var relativt vanskelig å presentere enkelt, og fordi løsningene gjaldt hele
reformen, falt utvalgets fire løsningsstrategier bort som eget kapittel i den siste versjonen av
Mitt NAV. Når jeg gradvis fant min egen personlige stemme som analyserte materialet om
NAV, var ikke utvalgets løsninger, slik jeg ser dem, løsninger på det jeg kan kalle mine
problemstillinger – de menneskelige sidene i reformprosessen. Dette til forskjell fra hvordan
jeg tenkte da jeg så rapporten første gang. Siden jeg ser på mennesker i reformen, mens
utvalget på statsvitenskapelig vis tok fatt i organiseringsspørsmålene, ble jeg gradvis mindre
overbevist om at de hadde funnet noen løsning på de menneskelige sidene ved reformen i det
hele tatt. Jeg beholdt derfor bare overskriftene på utvalgets fire løsningsstrategier, og
kommenterer disse kort i den siste versjonen av Mitt NAV. Begrunnelsen for ikke å presentere
utvalgets løsninger i et eget kapittel, slik jeg først hadde tenkt, er også av prinsipiell art: Jeg
har med denne oppgaven funnet min egen stemme om situasjonen i NAV, og jeg vil snarere
formidle denne enn alle andre som også har ment noe om NAV.

8. Strukturelle virkemidler
Jeg har satt tre overskrifter på de strukturerende grepene i denne oppgaven: ”In medias res og
jeg-fortelling i historisk presens”, ”Kapitteloverskrifter og sitater” og ”Bildebruk”.
8.1 In medias res og jeg-fortelling i historisk presens
Historien jeg forteller starter “in medias res“; et virkemiddel som har som formål å gripe tak i
leseren fra første side som en krok. Gjennom å skrive en jeg-fortelling i historisk presens,
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søker jeg å skildre hendelsene som om jeg er til stede der og da. Dette gjøres for å variere
beretningen, skape spenning og nærhet og for å få fram noe ekstraordinært ved å tilføye
mange små detaljer. Etter først å ha presentert “tørre fakta” i en tilnærmet informativ tekst,
håper jeg at leseren tar innholdet i min historie til seg, føler seg kjent med den, og reflekterer
over den, og at noe av grunnen til dette er bruken av historisk presens og in medias resmetoden. Håpet er å få med leserne når jeg så går over til en mer akademisk tone som søker å
sette temaet NAV i et mer generelt søkelys gjennom medarbeiderundersøkelser og
brukerundersøkelser, samt gjennom medie- og nettartikler som skildrer de hendelsene eller
perspektivene historien omtaler.
8.2 Kapitteloverskrifter og sitater
Jeg har laget kapitteloverskrifter som er representative for handlingen som tas opp, men har i
tillegg startet hvert kapittel i dokumentarportrettet med et sitat fra NAVs verdiplattform (slik
den kommer til uttrykk i NAV-boka) som er egnet til å si noe overordnet om de hendelsene
som kapitlet omtaler. Gjennom dette grepet håper jeg å få fram en forskjell mellom liv og
lære og mellom teori og praksis. Idéen er hentet fra både journalistisk formidlingserfaring og
det jeg har sett av dokumentarfilmer. Nichols hevder at noe av det som kjennetegner
dokumentarens kraft, er koplingen mellom en nær og velkjent situasjon som mange kan
kjenne seg igjen i, og et større tema som vekker debatt. Kapitteloverskriftene refererer til “den
lille” handlingen, mens sitater og verdier skal synliggjøre det større temaet som historien også
behandler. Det som blir viktig her, er at verdiplattformen eller løfter til medarbeiderne slik de
framkommer i håndboka til NAV, blir opplevd i kontrast til det fortalte. Det være seg meg
eller andre kilder. Kontrasten skapes altså av de verdiene noen har ment at NAV skal stå for,
og det som erfares, oppleves og formidles. Sitatene er på denne måten også et supplement til
fortellerstemmen. Denne nevner flere steder hvordan det er forskjell mellom liv og lære i
NAV. Dette grepet på struktursiden liker jeg godt selv, men det kan fort falle gjennom hvis
det virker for kunstig. Jeg stilte veilederen min spørsmål om hun forstod hensikten, og om
hun kunne uttale seg om jeg traff med de verdiene jeg tok fram. Jeg fikk et råd om å fortsette
med verdiene fra NAV-boka også i kapitlene som refererer brukernes meninger hvor jeg
opprinnelig hadde valgt andre, mer brukernære sitater enn det NAV-boka representerer. Jeg
rendyrket derfor sitatene til bare å være hentet fra NAV-BOKA, og grepet ble da etter mine
vurderinger mer vellykket.
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8.3 Bildebruk
Jeg benytter noen fotografier i denne oppgaven. Helt fram til siste revisjon hadde jeg flere, og
jeg vurderte før språkvasken å ta dem helt ut. Bruken av de som står igjen, knytter jeg nå til
Gunther Kress og Theo van Leeuwen (Kress og van Leeuwen, 2006). Deres hovedpoeng er at
komposisjonen i et bilde skal tolkes i forhold til hvordan de representerende og interaktive
elementene i bildet samhandler som et hele. Tre faktorer er her sentrale:
Den første faktoren er informasjonsverdien, som handler om bildenes plassering og
deres innbyrdes forhold. I bildene jeg benytter, er komposisjonen slik at det vesentligste er i
venstre bildekant, mens bakgrunnen består av det mer “kjente”. Forsidebildet har for
eksempel NAVs logo til høyre, mens det nye er de foldede hendene til en person med sort
kappe foran. Er det en prest som holder tale for NAV ved graven? Dette tolker jeg som bildets
informasjonsverdi, som blir et godt supplement til den skriftlige informasjonen i oppgaven.
Den neste faktoren Kress og van Leeuwen nevner, er blikkfang. Dette forsidebildet
tiltrekker seernes oppmerksomhet med kontrasten mellom rødt og svart. Da første utkast av
oppgaven var klart, hadde jeg bare ett bilde i selve oppgaven; det som viser statsråden som
satte KS og NAV på en tandemsykkel og som er illustrasjon til avsnittet om bakgrunnen for
NAV-reformen. Som blikkfang mener jeg dette bildet er egnet, og mange i NAV husker nok
den dagen bildet ble tatt. Derfor er dette bildet for meg og de mange som deltok i reformen, et
godt blikkfang. På første veiledning mente veileder at jeg enten måtte ta dette bildet bort, eller
bruke flere illustrasjoner, da det var det eneste bildet i selve oppgaven. Jeg valgte da å
illustrere med noen flere bilder, men uten å gi bildene stor plass. Bildene som står igjen,
mener jeg gir historien som fortelles et menneskelig ansikt i tråd med intensjonene for denne
dokumentaren, og jeg håper de fungerer som blikkfang og øker informasjonsverdien.
Innramming er bildeelementer som skaper linjer som binder sammen eller skiller
elementene i bildene. Bildene jeg bruker er brukt på en måte som gjør at de ikke skal
dominere det som sies i teksten, men være et supplement til den.
Det som var lærerikt for meg når jeg søkte en litt dypere forståelse av bildenes
retorikk, er hvor gjennomført det er at det nye kommer i forgrunnen mens det velkjente er i
bakgrunnen av bildene. Bildene av statsrådsskiftene kan stå som eksempel på det.
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9. Litterære virkemidler i prosessen med å tydeliggjøre stemmen
Litteraturviteren Gérard Genette behandler i sin artikkel “Order in Narrative” flere litterære
grep som jeg benytter meg av (Genette, 1997). I hans ramme for å fortelle en historie i ulike
tidsformer, er begrepsparet analepser og prolepser sentralt. Jeg har primært benyttet
analepser som vil si tilbakeblikk. Deler av hele min historie fortelles med analeptisk
fortellerteknikk, fordi jeg-fortelleren forteller om noe som har skjedd tilbake i tid. Mest
framtredende er analepsebruken i formidlingen av medarbeiderundersøkelsen i form av “Jeg
husker ...”-avsnittene. Men jeg har også brukt analepser i hele den personlige historien, siden
dette er gjort som retrospeksjon. Imidlertid bryter jeg av og til med dette mønsteret, når jeg
også gjør bruk av prolepser som kan oversettes med frampek. Jeg har blant annet benyttet
prolepse i formuleringen ”Kunne jeg ant at jeg nå var ribbet for det livet bestod av?” Jeg har
brukt mange metaforer som brukes i mange fagtradisjoner og som kan defineres som ord,
språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning. Et
element fra ett område føres sammen med et element fra et annet område, som det i
utgangspunktet ikke har noen logisk forbindelse til (Andersen, 2010, s. 145). Det vil si at en
skriver, snakker eller på annen måte uttrykker en ting for slik å gi en forståelse av en annen
ting. Metaforene i Mitt NAV gir også en pekepinn om hvordan jeg tolker mitt materiale og
hvilken referanseramme jeg opererer innenfor. Jeg ble tydeligere etter hvert som jeg skrev
denne oppgaven på hva jeg selv mente om NAV. Dette gjaldt ikke minst ved en ny
gjennomgang av de første metaforene jeg brukte. Jeg fikk altså tydeliggjort eget ståsted
gjennom å synliggjøre min indre stemme, og metaforene var da til god hjelp. Metaforene har
altså hjulpet meg med å uttrykke et nytt bilde av meg selv i NAV. Jeg håper også leserne gis
et tolkningsgrunnlag for hvilken referanseramme jeg har her, og at historien oppleves som
mer lesverdig, blant annet på grunn av metaforbruken.
Jeg har også brukt metonymier (del for helhet) som skiller seg fra metaforen ved at
den opererer med nærhet heller enn likhet. Jeg er for eksempel et fjes ingen kjenner i NAV.
Den gir et vink i retning av det som menes, men overfører ikke egenskaper fra et område til et
annet. Gjennom skrivingen av denne oppgaven generelt, og ved å ta i bruk de litterære
virkemidlene spesielt, har jeg fått satt ord på det den indre stemmen sa til meg under
prosessene som både ansatt og bruker i NAV. Jeg har dermed tydeliggjort egen stemme
gjennom skrivingen, og erfart det jeg håpet da jeg begynte skrivingen:
For å bli hele og skapende mennesker som kan uttrykke oss i skrift på en slik måte
at andre kan ta del i våre erfaringer, må vi gå inn i den prosessen det er å oppdage
vår egen personlige sannhet. (Andersen, 2008, del 7)
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Takk!
Mitt NAV ville neppe blitt fullført uten Høyskolens faglitterære studietilbud. Vi har lært mye
om det å skrive generelt, og også fått noen nye teoretiske og praktiske verktøy til å bedre
skrivingen med. Jeg håper jeg gjennom denne teksten får vist noe av min nye kompetanse.
Jeg vil spesielt takke veileder Siri Nergaard som har gitt råd og vink på veien mot
ferdig master. Ikke sjelden har jeg gått hvileløst fram og tilbake foran en veiledningsstund,
men når jeg har ventet ferdig, har hun alltid gått nøye inn i stoffet og gitt konstruktive
merknader og kommentarer.
Mine gode kollokvievenninner har gitt uvurderlige oppmuntringer og praktisk hjelp
underveis. Jeg skylder dem alle en stor takk for å ha blitt ferdig.
Min storebror, Lars Helle, har gått gjennom stoffet i en tidlig fase, og jeg vil også rette
en stor takk til ham for å ha vært en interessert leser som hjalp til med kommentarer som
bedret strukturen.
Min kjæreste, Sjurd Tveit, og min beste venninne, Marit Spjudvik, har også lest stoffet
og bidratt med nyttige kommentarer underveis. Sønnen min, Egil Helle Holte, har sett mine
høystemte stunder når jeg mener å ha sagt eller funnet noe genialt, og det tomme blikket som
oppstår når det meste virker grått og målet om ferdig master langt unna. Ikke alltid stod
middagen klar som planlagt, og jeg vil her rette ham en spesiell takk for å ha båret over med
en labil mor i perioder, og for å ha hjulpet til med mer datatekniske finurligheter. Uten deg,
ingen masteroppgave, gutten min.
Min mor fortjener også en stor takk fordi hun har bidratt til min appetitt på ny
kunnskap og nye historier. Hennes engasjement for samfunn og velferdspolitikk er grunnen til
at jeg har blitt den jeg har blitt, og har skrevet nettopp denne oppgaven.
Jeg har manges engasjement å takke for at jeg har hatt den nødvendige tålmodigheten
som skulle til for å fullføre dette prosjektet.
Ikke alle er nevnt, men ingen er glemt!
Oslo, mars 2011
Marit Helle
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For å lykkes lokalt, er vi avhengig av at hver av dere engasjerer dere og tar del i de
lokale løsningene. Det gir på samme tid et ansvar og en unik mulighet for å påvirke ditt
framtidige arbeidssted – i en forvaltning som nå får hovedrollen i arbeidet for et mer
inkluderende samfunns- og arbeidsliv. (NAV-boka, NAV 2008b, s. 2)

Forord
Med den innsikten jeg har som ansatt og bruker av NAV, vil jeg her prøve å belyse den
avstanden jeg opplevde mellom liv og lære i reformens tidlige fase. Denne dokumentaren
handler om å bli syk av å jobbe i den største bedriften som er ansvarlig for inkluderende
arbeidsliv og oppfølging av sykmeldte. Som ansatt og etter hvert bruker mener jeg å kjenne
NAV, og ett ord er best for å betegne mitt forhold til organisasjonen: Avmakt. Det er historien
om hvordan og hvorfor avmaktsfølelsen oppsto jeg nå vil fortelle.
Siden organisasjonen berører mange ansatte og enda flere brukere, mener jeg historien
min er relevant for mange. Jeg retter søkelyset mot et gigantisk og feilslått prestisjeprosjekt
som jeg håper min anklagende historie kan belyse forbedringspunkter i. For det andre ønsker
jeg at historien min kan ha historisk verdi selv om reformen går seg til på sikt.
I overgangen til NAV fra Sosial- og helsedirektoratet fikk jeg NAV-boka av daværende
direktør Tor Saglie. Dette er en arbeids- og verktøybok, og meningen var at den skulle gjøre
de 17 000 ansatte mer kjent med hverandre, og bidra til å skape en felles kultur for ansatte i
NAV. Som et viktig bidrag til kulturen skulle den vise fram hvilke verdier som skulle stå
sentralt i organisasjonen. NAV-boka ligger nå på mitt kjøkkenbord uten selskap av andre
bøker, men jeg sitter ved siden av og har søkt å reflektere over hva som gikk feil. Hvorfor ble
ikke prosjektet vellykket? Hvorfor hentet vi ikke fram og bygde på det som var tenkt ut av
gode verdier og nyttige arbeidsmetoder? Dette er mitt bidrag til å løse opp i NAV-reformens
utfordringer, siden jeg selv måtte melde pass. Det jeg her forteller om, kan være av allmenn
interesse i det moderne arbeidsliv: Jeg har vært på “stressmestringskurs” og erfart alt som kan
tenkes om arbeidsplassen som den store honningfella arbeidsplassen kan være. Jeg har selv
hatt jobben som førsteprioritet i livet. Gjennom jobben har jeg fått venner, trening, nye
interesser, mental stimulans og et rikt sosialt liv. Men dette kan være farlig fordi
salderingsposten blir den øvrige tilværelsen. Andre interesser enn kollegaene, familie og
venner, mulighet for å treffe de som kanskje ikke er fullt så likesinnet som en selv og til og
med egne barn kan fort gå for lut og kaldt vann. Derfor håper jeg at noen som har utflytende
grenser i sin jobb, og som opplever manglende stressmestring, vil ta lærdom av min erfaring,
og be om ekstraressurser eller samtaler om utfordringene før det er for sent i forhold til egen
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helse eller andre områder i livet. Da står man sterkere hvis jobben av en eller annen årsak
forsvinner.
I NAV-boka står det noen løfter til medarbeidere og brukere. De er samlet gjengitt som
innledende tekster til kapitlene her. Selv har jeg gitt meg dette løftet:
Mennesket er alltid på vei.
Mennesket er meningssøkende.
Mennesket er læringssøkende.
Mennesket er skapende.
Mennesket vil alltid leve i spenningen mellom det det er
og det det ønsker å være. (SHdir, 2006)
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Innledning
Dette er en dokumentar om å være både ansatt og bruker i NAV, og den baserer seg i stor
grad på personlige erfaringer, både som ansatt og som bruker. To tredeler av Norges
befolkning har eller vil få kontakt med denne velferdsforvaltningen. Etaten har blitt sett på
som selve eksamenen for velferdsstaten Norge. Lykkes NAV, lykkes Velferds-Norge. Jeg vil
i denne oppgaven belyse faren for at hele Velferds-Norge rakner dersom ikke
beslutningstakerne i NAV våkner og begynner å se organisasjonen sin også på måter eksterne
gjør, altså utenfra. Dette er tekstens hovedmål. Mitt håp er at dersom de ansvarlige i
reformprosessen leser det jeg har formidlet, bidrar jeg til å få NAV-skuta på rett kjøl igjen.
Min erfaring som jeg her forteller om, gjør at jeg også skjønner at mange ansatte har
blitt sykmeldt under reformprosessen. I høyere grad enn før jeg begynte dette
dokumentasjonsarbeidet, forstår jeg nå hvorfor brukerne føler seg lite hjulpet av en reform
som skulle gi mennesker muligheter. Men jeg ønsker også å fortelle om ståpåevne og -vilje
hos de ansatte og hos en del brukere. Det er dette som er “kapitalen” i NAVs framtid, nemlig
de menneskelige ressursene. Teksten kan derfor også leses som et ønske om at de ansvarlige
tar vare på skattene.
I boka NAVet som knakk av Kristian Lislerud som kom ut i september 2010, heter det
at “NAV er i dyp og vedvarende krise. […] NAV-reformen ble gjennomført med stadig
blinkende blålys, uten at noen tok fatt i de grunnleggende utfordringene” (Lislerud 2010,
baksiden). Men NAV er også søylen i den norske velferdsstaten. Reformen er en
sammenslåing av tre viktige og offentlige velferdsaktører i Norge: arbeidsetaten, trygdeetaten,
og sosialetaten. Alle har de vært viktige bidragsytere for det vi liker å kalle “den norske
velferdsstaten”. Nordmenn får i motsetning til mange andre lands innbyggere offentlige
ytelser ved arbeidsledighet. Vi mottar trygd hvis vi blir syke, får barn eller trenger en ytelse
fordi vi av ulike grunner ikke kan jobbe. Norske innbyggere har til og med et finmasket
sikkerhetsnett i sosialhjelpen, som vi har rett på hvis vi ikke har krav på andre ytelser til
livsopphold. Dette er unikt i verdensmålestokk. I Norge liker vi å se på oss selv som best i
verden på økonomisk trygghet, ikke minst på grunn av denne typen ordninger. Det er denne
tryggheten som NAV-reformen har rokket ved. Med denne oppgaven ønsker jeg faktisk å
bruke store ord: Jeg mener at selve velferdsstaten, med de ulike økonomiske og sosiale
ordningene, har en usikker framtid hvis ikke NAV-reformen kommer på skinner. Siden jeg er
opptatt av vår sosiale og økonomiske velferd, ønsker jeg derfor å bidra til varslingen rundt
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NAV. Jeg avslutter oppgaven med å støtte Lisleruds oppsummering av NAV som et foreløpig
mislykket prestisjeprosjekt. Her må noe gjøres, og det er dette oppgaven handler om.
Jeg ser også på forskningsrapporter og evalueringer av NAV-reformen i denne
oppgaven. Fem dager før innlevering oppdaget jeg at to forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gitt ut en annen relevant bok om NAV-reformen som jeg også kunne
brukt mer aktivt i Mitt NAV. Boka heter NAV ved et veiskille, og kom ut i januar 2011.
Forfatterne peker på at iverksettingen av reformen har preg av “oppdragsstyring”, som er en
systematisk ovenfra-og-ned-forming av velferdsforvaltningen mot ett mål. Forskerne hevder
dette gir lite rom for lokal autonomi i utviklingen av NAV-kontorene, og skiller
iverksettingen av reformen fra den styringen som var bestilt av Stortinget. Med andre rammer
i tid og rom ville jeg tatt for meg innholdet også i denne boka.
Jeg håper at leseren av dette, liker å lese biografier og dokumentarer som avdekker
forhold i samfunnet som har store konsekvenser for enkeltmennesker. Kanskje tilhører leseren
beslutningstakerne i systemet, eller er ansatt i andre omstilte virksomheter. Jeg har håp om at
disse har spesiell glede av min historie.
De jeg skriver for, er altså både ledere og ansatte. En slik orientering mener jeg er
mulig og ønskelig i kraft av den norske likhetstanken, som innebærer at alle involverte bør ta
del i det utviklingsarbeidet som må prioriteres for at NAV-skuta skal få en kurs.
Kanskje får leserne også en bedre forståelse for brukerne av NAVs tjenester. Hvem er
de og hvordan har de kommet dit de har kommet? Mitt håp er at jeg her gir en ny innsikt i
deler av gjennomføringen av det som skulle være en forenklings- og forbedringsreform.
Historien er fortalt gjennom å tegne et portrett av meg selv som ansatt og bruker i
NAV. Jeg har også innhentet andres erfaringer for å allmenngjøre min historie. Spesielt tar jeg
for meg medarbeider- og brukerundersøkelser i NAV som ble gjennomført i 2008–2010,
delvis på bakgrunn av problemer som ble avdekket i reformens innledende faser. Jeg har også
brukt andre offentlige dokumenter som er utgitt i NAV-reformens virketid som kilder, og jeg
speiler mye av innholdet i det personlige portrettet av meg selv gjennom klipp hentet fra disse
dokumentene og fra medieuttalelser fra øvrige talspersoner. Jeg vil på denne måten gi min
egen historie en mer generell karakter, samtidig som aktørene får operere anonymt.
Gjennom anonymiseringen har jeg søkt så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til
personvern og etiske spilleregler som gjelder for oss som skriver en dokumentar. Dette går
selvsagt på bekostning av mer personlige intervjuer som ville gjort historien mer fargerik. I de
avveininger jeg har gjort i denne oppgaven, har jeg prioritert personvernet som viktigere enn
behovet for sterke personlige kilder.
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I NAVet som knakk forteller Lislerud om tre ansatte i NAV som anonymt sto fram i
Aftenposten. De hevdet at tjenesteveien var en bomvei for å si fra om arbeidsforhold, og at
ansatte som sa ifra, ble tiet i hjel. De tre beskrev NAV-kulturen som en lydighetskultur, og de
var særlig kritiske til ledelsen i NAV. Lislerud spør dermed om det var feigt at de ansatte
valgte å være anonyme, og svarer: ”Jeg synes ikke det. I en tid med stor omstilling og nye
roller og oppgaver er det antakelig et klokt valg å være anonym” (Lislerud, 2010, s. 115).
I ABC Nyheter står det en artikkel om at NAV nekter for knebling av ansatte (ABC
nyheter 15.10.10). Bakgrunnen for debatten er et dokument som NAV har publisert om
hvordan ansatte skal opptre overfor Riksrevisjonen, som slår fast at diskusjon om egen
arbeidssituasjon eller overordnede sine beslutninger ikke må forekomme. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) vil på bakgrunn av nyheten ta saken opp med statsråden.
Selv har jeg mye erfaring fra flere statlige virksomheter. I alle mine jobber har slik
lojalitet vært normale spilleregler for byråkratene. Dermed kan debatten illustrere hvordan
NAV kommer i dårlig lys, nesten uansett sak, fordi reformen ikke har lyktes så langt. Men at
ansatte ikke får uttale seg om arbeidsforhold eller overordnedes beslutninger, og at dette
vekker debatt og gjør at stortingsrepresentanter skal ta opp saken med statsråden, har bidratt
til å gjøre meg tryggere på min egen beslutning om å ha anonyme bruker- og
medarbeiderstemmer i denne dokumentaren. Beslutningen støttes også av egne erfaringer som
jeg utdyper i teksten.
Historien begynner med at jeg får beskjeden om å bli omorganisert fra daværende
Sosial- og helsedirektoratet til NAV. Den gir et innblikk i tida før, under og etter
omorganiseringen. Den forteller hvordan jeg gikk fra å være en NAV-ansatt til å bli en NAVklient. Og hvorfor jeg plutselig stod som høyskolestudent og fikk ideen til å fortelle min egen
historie om NAV.
Når jeg skriver dette, har det gått ca. ti måneder fra jeg begynte å skrive historien.
Nylig tok jeg kontakt med den siste lederen jeg hadde i NAV, som i historien omtales som
Bodil. Jeg spurte om det var mulig å få forlenget arbeidspermisjonen parallelt med at jeg fikk
forlenget den såkalte arbeidsavklaringsperioden. Selv om ingen hadde gitt meg beskjed,
hadde jeg fått en ny leder og en ny organisatorisk plassering. Da jeg fikk oversendt mine
spørsmål til rette vedkommende, fikk jeg etter en ukes ventetid sent søndag kveld beskjed om
at jeg ikke kan få arbeidsgivers underskrift på et skjema som teleoperatøren må ha for at jeg
skal beholde samme mobilnummer. Jeg fikk også beskjed om at jeg ikke kunne få forlenget
permisjonen min fra NAV. Jeg er altså fristilt NAV på alle måter.

6

Veien fra stortingsvedtaket for NAV-reformen i desember 2001 til min historie
begynner, er godt faglig og politisk beskrevet i Lisleruds bok. Jeg tar med andre ord for meg
en del av den samme tidsperioden. Under arbeidet med oppgaven har jeg også fått den samme
skuddposisjonen mot regjering, statsråder og administrative ledere som Lislerud har. Likevel
er mitt fokus noe annerledes. Det er på menneskene som ufrivillig ble en del av en
kjempereform. Jeg skriver dette både for å vise andre hvordan dette føltes, men også i håp om
å nå de som har fullmakt til å gjøre kloke beslutninger i omstillingsprosessen.

7

Del I: Kunnskap til forkunnskap
Bakgrunnen for NAV-reformen
Reformen er den største på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid. Den omfatter
både en ny organisering og et nytt innhold i tjenestetilbudet. Tjenester fra tidligere
tre etater er samlet i NAV. Stat og kommune har i partnerskap etablert NAVkontorer i hele landet. I tillegg er det innført ny metodikk, nye tiltak og nytt
regelverk som gjør det enklere å tilby tjenester som er tilpasset den enkeltes behov.
(Arbeidsdepartementet)
NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Det var da Sosialkomiteen foreslo for
Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat
og trygdeetaten. I stortingsvedtaket het det at ”Stortinget ber Regjeringen utrede en felles etat
for sosial- og arbeidsmarkeds- og trygdeetat og legge den frem for Stortinget på egnet måte i
løpet av 2002” (Lislerud 2010, s. 37). Bakgrunnen for forslaget var at en del brukere ble
kasteballer mellom ulike etater, og at man ville effektivisere velferdsordningene. Forslaget ble
imøtekommet av Regjeringen Bondevik II, som la fram Stortingsmelding nr. 14 (2002–
2003) “Samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten” i desember året etter.
Stortingsmeldingen framhevet at Regjeringen spesielt ønsket å avhjelpe utfordringen med at
mange stod varig eller midlertidig utenfor arbeidslivet. I meldingen ble det satt opp tre
hovedmål for en ny organisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten som har blitt
stående siden den gang, også etter at NAV ble et faktum:

•

Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad og sosialhjelp

•

En brukerrettet velferdsforvaltning

•

En effektiv velferdsforvaltning

I en tidligere fase av reformperioden var det følgende målformuleringer til grunn for alt
utredningsarbeid som skulle gjøres:

•

Forhindre fattigdom og styrke arbeidslinja i velferdspolitikken ved at alle ledes mot
arbeid, og færre havner på langvarig eller varig stønad

•

Brukerne skal få tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet tilpasset sine spesielle
behov
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•

Få en mer effektiv og rasjonell organisering av velferdsforvaltningen og klarere
ansvarsforhold

•

Sikre aktive og kvalifiserte arbeidssøkere og tilgang på arbeidskraft

Vi ser her en utviklingsretning. I starten var det altså definert målsetninger om å forhindre
fattigdom. I de endelige målsetningene er dette blitt borte.

Rattsø-utvalget
Flertallet i Stortinget mente at Regjeringens forslag ikke ville løse kasteballproblematikken
fordi forslaget innebar at man fortsatt ville ha tre etater, og de ba derfor Regjeringen om å
utrede ulike modeller for en felles velferdsetat. Oppdraget ble gitt til Rattsø-utvalget i august
2003. Som vanlig er i staten, bar utvalget navnet til lederen av utvalget, Jon Rattsø. Utvalget
la fram sin innstilling året etter (NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning). Rattsø
anbefalte modellen med én etat for arbeid og inntekt og én pensjonsetat. Ifølge utvalget ville
det innebære en rekke utfordringer med hensyn til intern kompleksitet, omstillingsevne og
fleksibilitet, og skape ledelsesutfordringer knyttet til å samle et stort spekter av ulike oppgaver
i én etat. Dette skulle det bli tatt lite hensyn til.

Ny arbeids- og velferdsforvaltning
I mars 2005, altså året etter Rattsø-utvalgets innstilling, la Bondevik II-regjeringen fram et
lovforslag som på statlig vis ble kalt Stortingsproposisjon nr. 46 (2004–2005): Ny arbeids- og
velferdsforvaltning. I proposisjonen forslo regjeringen at det skulle etableres en statlig
Arbeids- og velferdsetat med oppgaver fra Aetat og trygdeetaten. Det skulle også etableres
felles statlige og kommunale NAV-kontor i hver kommune. I starten av reformtenkningen var
NAV forkortelsen for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og vi etablerte fort, og som vanlig i
statsapparatet, et stammespråk som tilsa at NAV kom til å bestå. Kommunikasjonspersonene
hevdet med tyngde at “Ny” godt kunne erstattes med “Norges” når reformen ikke var så ny
lenger. Denne tanken har stått ved lag. Heldigvis for regjeringen fikk forslaget bred tilslutning
i Stortinget denne gangen – året etter at forrige forslag måtte trekkes tilbake. Stortingsbehandlingen fant sted i mai 2005.
Det forrige forslaget hadde blitt trukket tilbake av flere årsaker, og én viktig grunn var
at daværende statsråd fra Høyre, Ingjerd Schou, ikke hadde den nødvendige erfaringen som
statsråd når det gjaldt å trå klokt i å behandle saken mellom Storting og Regjering. Her var
også initiativet kommet fra stortingspolitikerne som bad Regjeringen tilrettelegge for et
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flertallsvedtak. Det er oftere slik at Regjeringen har idéer som de ber Stortinget om å vedta.
Vi vet alle at vi har lettere for å jobbe for egne idéer enn de som andre foreslår for oss …
Det må sies at det selv i statlig sammenheng hadde gått lang tid fra idéen var sådd til at
forslaget om en organisering for gjennomføringen av den ble vedtatt. Dette var en
vanskeligere sak for både departementene og stortingsrepresentantene enn de fleste hadde
tenkt seg på forhånd. Ingen annen stortingssak er sammenliknbar, og spørsmålet om
“monstermaster” i Hardanger er å regne som en bagatell i forhold til utredninger og vedtak
som måtte på plass i NAV-saken. I korridorene jobbet vi som byråkrater uten tanker på den
forestående endringen som stortingsvedtaket innebar.

Intern organisering
Den statlige etaten og kommunene skulle ha stor frihet til selv å velge den interne
organiseringen av forvaltningen. Det eneste som ble vedtatt, var et lovfestet krav om en felles
førstelinjetjeneste for de tre etatene. Siden dette ble regulert gjennom loven, var det mange
som jobbet mye med nettopp hvordan dette skulle løses. Vi som var i Sosial- og
helsedirektoratet deltok med våre tanker om brukernes behov. Likevel kom vedtaket om at et
NAV-kontor skulle etableres i alle landets kommuner, litt bardust på alle. Hvordan skulle
NAV-kontorene utformes slik at de ble brukernes fysiske kontaktsteder med én inngangsdør
til alle oppgaver som den nye Arbeids- og velferdsetaten skulle ivareta? Hvor mange av de
kommunale tjenestene skulle være kjerneoppgaver i NAV-kontorene? Vi produserte
debattinnlegg, og forhandlet med samarbeidspartene så godt vi kunne, men i ettertid mener
jeg å se at vi tapte de viktigste slagene. Dette begrunner jeg mer i kapittel 2, hvor jeg også
synliggjør hvorfor jeg bruker kamparenaen som metafor. Kampene er nok ikke ferdige ennå.
I november 2006 la Regjeringen Stoltenberg II fram en stortingsmelding med forslag
til endringer i virkemidler og arbeidsmetoder i arbeids- og velferdsforvaltningen
(Stortingsmelding nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering). Ingen som jeg kjente til,
jobbet i etterkant med å omgjøre statlige vendinger til praksisnære mål. Det var en av de
mange feilene vi “på grasrota” begikk, og som jeg skal utdype gjennom denne oppgaven.
Kristian Lislerud behandler mer utfyllende bakgrunnen for og innledningen på NAVreformens trange fødsel i boka NAVet som knakk. Denne boka supplerer den offisielle
departementsversjonen av saken som jeg oppsummerte fra ovenfor. Jeg har også lest annen
litteratur om saken, og for ikke å spore av fra oppgavens hovedtema, oppsummerer jeg de
meninger som er avdekket om reformprosessen med det som står på baksiden av Lisleruds
bok:
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Dette er en bok om NAV-reformens umulige forløp og fatale konsekvenser […]
Hvorfor gikk det så galt? Hvem bør ta på seg ansvaret? Hvordan kunne de beste
intensjoner og visjoner ende med et velferdstilbud som ikke fungerer for brukerne
og som er i ferd med å ta knekken på de ansatte?
Lislerud viser i sin bok fram den kronglete og motsetningsfylte veien som skulle gås før det
første NAV-kontoret ble åpnet av statsråden i oktober 2006. Det var altså både utredninger og
politisk tautrekking. Det var lokal, regional og statlig maktkamp, men ingen overordnet
dommer. Dette fikk også betydning for hvordan menneskene ble ivaretatt i reformprosessen.
Den mest omfattende velferdsreformen i nyere tid ble offisielt kalt SATS i sin tidlige
begynnelse. Men myndighetene måtte gå bort fra denne gode reformtittelen som spilte på de
tre etatene som skulle sammenslås og samarbeide om prosessen mot sammenslutningen:
Sosial, arbeid og trygd + samlokalisering. Treningsaktøren med samme navn krevde enerett til
merkevarenavnet. Den gang tok man altså ikke beslutningen om å kjøpe seg SATS-navnet,
slik domenenavnet NAV.no ble kjøpt for 1,5 million kroner av et advokatfirma noen år
seinere …
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Milepæler i NAV-reformen

Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen ved etableringen av Arbeids- og velferdsetaten 3.
juli 2006 foran Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hanssen fyrer her av startskuddet for en
sykkelstafett som symboliserer det forpliktende samarbeidet mellom staten og kommunene i
NAV-reformen. Foran: Tidligere direktør i NAV, Tor Saglie. Bak: Olav Ullern, daværende
direktør i KS. (Arbeidsdepartementet.no, 2006)
Desember 2001: Et enstemmig Storting ber regjeringen utrede felles etat for arbeid, trygd og
sosialtjenester.
Desember 2002: Bondevik II fremmer forslag om to nye statlige etater (St. melding. nr. 14
(2002–2003) Samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten).
Mai 2003: Stortinget sender forslaget tilbake.
Juni 2004: Rattsø-utvalget legger fram sin innstilling (NOU 2004:13).
Mars 2005: Bondevik II fremmer forslag om en felles etat. NAV-reformen vedtatt av
Stortinget. Forberedelser til iverksetting (St. prp. nr. 46 (2004–2005) Ny arbeids- og
velferdsforvaltning).
Mai 2005: Forslaget til ny arbeids- og velferdsforvaltning blir vedtatt av Stortinget.
August 2005: Ny arbeids- og velferdsdirektør, Tor Saglie, offentliggjøres. Saglie var da
departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet.
Juni 2006: Stortinget behandler lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.
Juli 2006: Arbeids- og velferdsetaten etablert 1. juli.
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Oktober 2006: Det første NAV-kontoret åpnet i Trøgstad i Østfold. 25 pilotkontorer
etableres.
November 2006: Stoltenberg II fremmer forslag om endringer i virkemidler og
arbeidsmetoder i arbeids- og velferdsforvaltningen (innholdsreformen).
Januar–desember 2007: Innføring av Kvalifiseringsprogrammet.
Mars 2008: Innholdsreformen behandlet i Stortinget (St. melding nr.9 (2006–2007) Arbeid,
velferd og inkludering). Ansatte i Sosial- og helsedirektoratet overføres til NAV.
Juni 2008: Ny arbeids- og inkluderingsminister, Dag Terje Andersen, tilsettes. Bjarne Håkon
Hanssen blir helseminister.
September 2008: Stortinget vedtar St.prp. nr. 87 (2007–2008) Om styrking av Arbeids- og
velferdsetaten i 2008.
Januar 2009: Ny forskrift om arbeidsrettede tiltak.
Mars 2009: Situasjonsbeskrivelse og ny ressurstilførsel til Arbeids- og velferdsetaten –
St.prp. nr. 51 (2008-2009) Redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen og
forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten.
September 2009: Dag Terje Andersen blir Stortingspresident. Rigmor Aaserud innsettes som
settestatsråd.
Desember 2009: Hanne Bjurstrøm innsettes som ny arbeidsminister.
Januar 2010: Høring i Kontroll- og konstitusjonskomitéen i Stortinget om Riksrevisjonens
rapport om revisjonen i NAV for budsjettåret 2008.
Januar–mars 2010: Hele innholdsreformen iverksatt.
April 2010: Delrapport 1, Ekspertgruppe – Gjennomgang av grensesnitt mellom NAV-kontor
og forvaltningen.
September 2010: Joakim Lystad, offentliggjøres som ny direktør i NAV
6. oktober 2010: Lystad begynner å fungere i stillingen som NAV-direktør.
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NAVs overordnete organisering under reformperioden

Arbeids-og
velferdsdirektoratet
(AV-dir)

NAV Drift og
Utvikling (NDU)

NAV Fylke

NAV-kontor

NAV spesialenheter
NAV internasjonalt, NAV pensjon, NAV
kundesenter og servicetjenester, NAV
Klageinstans, NAV Spesialforvaltning,
NAV Kontroll-og innkreving, NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Forvaltning,
Arbeidsavklaring,
Arbeidslivssenter,
NAV Intro, NAV EURES

(Etter Lislerud, 2010, s. 174)
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Del II: Dokumentarportrettet
Kapittel 1: En instruks vi ikke kan overse
Vi skal gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest
mulig. Vi skal hjelpe folk som har mistet jobben med å finne ny jobb, og de
som trenger det, vil få veiledning, kurs eller arbeidspraksis. (NAV-boka – en
arbeidsbok alle NAV-ansatte får ved ansettelse – NAV, s. 3)
Den 7. februar 2008 formidler Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon en regjeringsbeslutning med stor rekkevidde for meg og mange av mine kolleger:
Regjeringen har besluttet å overføre sosialområdet til Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Viktig kompetanse innen sosial-, velferds- og
arbeidsmarkedets politikk vil fra 01. mars 2008 bli samlet i ett direktorat. Målet
er å utnytte ressursene på best mulig måte for å skape et godt tilbud til
vanskeligstilte grupper. […] 40–50 årsverk vil bli overført fra Sosial- og
helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet. (www.avyo.no, 2008)
Jeg har samme natt som dette ble besluttet hatt innbrudd i leiligheten min, men kommer meg
på jobben i Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) fordi jeg har lånt en pc som utlåner må ha
tilbake denne dagen. Vel framme i høyblokka hilser jeg på alle i 16. etasje slik jeg pleier. Jeg
tror ikke det synes utenpå meg at natta eller morgentimene kunne vært bedre. Jeg føler for å ta
turen innom kontoret til henne som hadde lånt meg pc-en med en gang. På hennes kontor
sitter også min nærmeste leder, Hanne.
Etter en kort samtale rundt innbruddet, ser jeg mitt snitt til å høre om Hanne har noen
mening om jeg bør gå i et møte som min faglige overordnede har innkalt til. Normalt går jeg
ikke på alle møter, men ikke så mange innkallinger kommer fra øverste faglige leder heller.
Innkallingen har kommet på en kort e-post, og jeg har spurt avsenderen om hva møtet skulle
innebære, men ikke mottatt noe svar.
– Har du fått innkalling? spør Hanne.
Jeg nikker.
– Da synes jeg du skal gå, svarer min overordnede.
Intetanende går jeg og setter meg på møterommet. Det er allerede fullt av
fagpersonene som besetter avdeling for sosiale tjenester i Sosial- og helsedirektoratet. Selve
direktøren sitter i midten. Han er alvorstynget og innadvendt. Noe må være forferdelig galt …
Direktør Bjørn Inge Larsen innleder møtet med å si:
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– Jeg har fått en instruks jeg ikke kan overse. Statsråden har bedt meg sikre at Sosialog helsedirektoratet avgir ressurser til Arbeids- og velferdsdirektoratet som gjør at
kvalifiseringsprogrammet lykkes.
Jeg hører gisping og tause rop. Skjønner det ikke helt, men det høres ut som når en
taler avslører en stor hemmelighet overfor gjestene som har rustet seg til å lytte til en traust
tale. Jeg har hørt rykter om dette fra avdelingslederen og andre som sitter nærmere
statsrådssjiktet. Jeg har visst at de som satt med beslutningsmyndighet, ikke var glade for at
det var Sosial- og helsedirektoratet som satt med Velferdsstatens nye trumfkonge:
“Kvalifiseringsprogrammet”.
Direktøren lar forsamlingen hente seg inn igjen før han fortsetter:
– Jeg har ingen føringer til denne overføringen utover at de i denne avdelingen som
steller med kvalifiseringsprogrammet, må over til NAV. Dere bestemmer selv hvor mange
dette gjelder, hvor stor porteføljen dere tar med dere blir, og hvor mye dere velger skal bli
igjen her. Men dere må gjøre hele saken om overføringen av dette arbeidsfeltet klar til neste
uke da ministeren skal svare på dette i statsråd.
Jeg sitter og vurderer ansiktene og kroppsspråket til mine kolleger. Jeg tenker:
– Så synd at jeg mister samarbeidet med henne, og at han forsvinner …
At jeg også er blant de utvalgte som skal havne i NAV, er meg fullstendig fremmed på
dette tidspunktet. Min faglige rolle er å operere som generalist på kommunikative aktiviteter
for direktoratet. Mer eller mindre tilfeldigheter, og en liten porsjon egeninteresse krydret med
min bakgrunn fra kommunal sosialtjeneste fra mine tidlige yrkesaktive år, har plassert meg i
denne avdelingen.
– Hvilket faglandskap skal jeg nå søke meg til? tenker jeg, Hvem vil bli min nye
faglige overordnede hvis Hans forsvinner? Hva er det morsomt å drive informasjonsarbeid i
forhold til hvis hele sosialtjenestefeltet skal over til NAV?
Spørsmålene surrer og går i mitt betenkte hode, mens det ikke synes utenpå meg at jeg
er rystet. Det gjelder de øvrige på møtet også. Erfaringer og normer tilsier at man holder
følelser for seg selv i byråkratiet.
Det er nå, i februar 2008, over to år siden vi satt og hørte på stortingsdebatten som
medførte vedtaket om NAV-reformen som var om sommeren 2006. Jeg og kollegene mine
var veldig fornøyde da Stortinget sa et rungende ja til NAV. Hele avdelingen feiret vedtaket
på et avdelingsmøte med wienerbrød og kaffe. Vi likte å se på oss selv som vanlige
mennesker, langt fra sunnhetsapostlene som jobbet på ernæringsfeltet eller fysisk aktivitet.
Jeg selv hadde jobbet lokalt med en tilsvarende idé om samordning mellom de tre etatene,
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men med bare tre bydeler i Oslo som lokalitet. Jeg hadde slitt meg nesten ut den gang, siden
det ikke fantes statlig regelverk som støttet opp under idéen om alle tjenester innenfor én dør
for brukerne. Jeg hadde altså sett et system fra innsiden, som trengte reformen. Da jeg satt i
Stortinget og overhørte debatten om NAV, ble jeg begeistret for mange av representantenes
uttalelser. Reformvedtaket hadde støtte både i hodet og hjertet mitt. Jeg glødet for å
samarbeide og samordne til fordel for brukerne. Jeg hadde ivret for én dør inn til
hjelpeapparatet, og heiet fram alle som var villige til å gjennomgå utvikling for å fremme det
vi trodde var best for brukerne.
Direktøren går når budskapet er formidlet. Avdelingens betrodde folk får litt tid for
seg selv til å tenke gjennom beskjeden. Faglig leder sier:
– Jeg mener vi skal være med på dette alle sammen. At vi står samlet nå, og ikke deler
opp det sosialfaglige miljøet vi har klart å etablere, selv om vi må følge denne beslutningen.
Enten alle eller ingen!
– Da forsvinner de fleste jeg faktisk liker og har et godt samarbeid med på denne
arbeidsplassen, farer det gjennom hodet mitt. Og nå er det riktigst å si at det meste blir svart
fra dette tidspunktet. En kvinnelig intuisjon om at dette er katastrofalt, slår ned i meg, selv om
jeg ikke helt forstår hvorfor.
Det er nemlig først etterpå at jeg blir klar over at også ”administrative ressurser” følger
med denne avgjørelsen. Det er det jeg er. En administrativ ressurs. Dermed gjelder
direktørens ord også meg! Jeg hadde deltatt i kommunikasjonsavdelingen fra tidenes morgen,
og vært med på å skrive sluttrapporten som la grunnlaget for en egen avdeling for
kommunikasjon og dokumentasjon. Jeg hadde sittet i et annet bygg hvor arbeidsplassen som
snart skal telle over 600 medarbeidere, bestod av et gjennomsnittlig stort møterom. Hvor
posthyllene i enden av lokalet fungerer som arkiv. Det som skulle bli et direktorat med mange
hundre ansatte, var i begynnelsen en gjeng på 10 personer i sekretariatet rundt direktøren, og i
denne gjengen var jeg. Jeg har fulgt direktøren og de øvrige lederne i alle disse årene. Vi
hilser på hverandre når vi møtes på jobben eller på gata. Nå er jeg redusert til ”en
administrativ ressurs” …
Ordene ”administrativ ressurs” gjør at noe krymper seg i meg. Jeg føler meg som en
plastpose med vann som noen stikker hull på, og hvor kreftene er vannet som renner ut av
hullene. Først etter hvert skjønner jeg at jeg er den eneste i kommunikasjonsavdelingen som
blir beordret over til NAV fordi jeg er den eneste fra min avdeling som jobber i forhold til
sosialavdelingene i huset. Når jeg innser at jeg dermed blir den eneste som skal tvangsflyttes
fra min avdeling, innser jeg parallelt at dette er begynnelsen til slutten av min
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kommunikasjonskarriere. Det er riktig at jeg, et menneske av kjøtt og blod, i staten blir
betegnet som en administrativ ressurs. Hvis jeg skal godta en samlebetegnelse på mennesker
som oss, ville jeg likt ordet ”informasjonskompetanse” bedre. Det skiller seg faglig fra
personalpolitikk, administrative budsjetter og annen administrativ virksomhet ved å ta hensyn
til sendere og mottakere av budskap. Men legene i ledelsen av SHdir liker visst best
betegnelsen “administrativ ressurs” på alle som ikke er leger, ledere eller utøvere av et
spesifikt arbeidsoppdrag som fagperson.
Jeg leser på nettsiden til det som om noen måneder er min yrkesorganisasjon, at
direktøren uttaler seg samme dag om beslutningen. Han sier:
Dette gir en bedre koordinering av fagområdene ut mot brukerne, og det er viktig
både for NAV-reformen og spesielt for kvalifiseringsprogrammet. Det vil gjøre oss
smidigere, og vi ønsker initiativet velkommen. (Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og
helsedirektoratet og direktør Tor Saglie i Arbeids- og velferdsdirektoratet,
www.Avyo.no, 2008)
Jeg blir delvis sykmeldt for første gang en lengre periode denne våren på bakgrunn av det som
slo ned i meg som en depresjon. Den kommer like overraskende som innbruddet, og må nok
tilskrives reformbeslutningen kombinert med at innbruddet suger krefter. Virvaret som
oppstår etter beslutningen, er komplett, og i dette kaoset strever jeg med å ha en rolle. Det
eneste kommunikasjonskollegaene mine snakker med meg om, er når jeg skal forlate dem, og
jeg blir stadig svar skyldig. Det eneste vi alle vet, er at det bare er jeg fra min avdeling som
skal bort fra Universitetsgata 2.
Omorganiseringsbeskjeden kommer i 7. februar 2008, mens selve flyttingen av oss
først skal skje i juni. Formelt er jeg ansatt i NAV fra 15.3.08, og jeg opplever denne våren det
som sannsynligvis er symptomatisk når en får beskjeder om at noen skal slutte eller flytte,
nemlig at det i praksis betyr at mange behandler deg som sluttet eller flyttet før den datoen det
faktisk skjer. I denne overgangsperioden er det også mye ekstra som må på plass rundt
sluttdatoen. Oppgaver, folk og tidsfrister skal fordeles i all hemmelighet fordi sånn er
arbeidsstrategien i det offentlige. Minst mulig blir uttalt, for da unngår man bråk underveis i
prosessene. Det blir parallelt vedtatt at Sosial- og helsedirektoratet opphører å eksistere når
avdelingen jeg er tilknyttet, Sosiale tjenester, blir slettet fra organisasjonskartet. Alt av
organisasjonsendringer, både for oss som skal til NAV og de som skal forbli i
Helsedirektoratet, skal avklares i møter med departementet og ulike enheter i NAV. De siste
som får vite beslutningene som tas i beslutningsmøter hvor bare lederne deltar, er vi som er
ansatte. Som sjakkbrikker flytter ledelsen oss rundt på brettet. Sjefene får med denne
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praksisen liten tid til annet enn å planlegge egen avgang og informere sine nærmeste allierte
om situasjonen. Informasjonsoppgaver er i hvert fall blant salderingspostene i en slik travel,
men innadvendt virksomhet. Interninformasjonen som gjelder ansatte i denne prosessen, blir
ivaretatt av de fra informasjonsavdelingen som er uhildet i saken. Det er ikke meg.
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Kapittel 2: I sfæren rundt SKYBAR
Vi skal sammen skape en meningsfull og utviklende arbeidsdag med nye
arbeidsmetoder, verktøy og kompetanseutvikling – hvor du jobber med
viktige samfunnsoppgaver som betyr noe for enkeltmennesket. (Løfte til
medarbeidere i NAV-boka, s. 7)
Blant stammene i det nordlige Natal i Sør-Afrika er den vanligste måten å hilse på uttrykket
”Sawu Bana”. Det betyr ”Jeg ser deg”. Jeg leser dette i heftet Muligheter og mot som jeg i sin
tid bidro til å utgi fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir, 2006). ”Sawu Bana” er overskriften
på det som er min arbeidstilværelse før beskjeden om omorganiseringen kom i februar 2008,
også i perioden fra Stortinget vedtok NAV-reformen i 2005 til omorganiseringsbeskjeden av
oss som jobbet med de sosialfaglige spørsmål kom i februar 2008. Jeg tar med en kort
skildring av denne tilværelsen, for å gi andre et bilde av hva jeg mener å miste når jeg
kommer til min nye arbeidsplass. Verdier som å bli sett og verdsatt er da sentrale.
Jeg følte meg heldig som fikk ta del i å være blant de første som tenkte informasjon i
et sosialdirektorat. Ikke bare var grunnmuren – et sosialdirektorat – en nyvinning i det statlige
landskapet. Det viste seg også å være en uprøvd rolle for alle som ble ansatt i dette
direktoratet. Alle i fag- og informasjonsavdelingen var sammen om å bygge opp noe nytt. Fra
å være liten og lite samhandlende, ble informasjonsavdelingen en veldrevet og fungerende
gjeng som løftet våre øvrige 600 kolleger opp fra skuffene eller rotete skrivepulter og ut i
verden. Til sammen besatt vi som kommunikasjonsavdeling et sett av innsikter, og vi var
stolte over vår felles plattform som viktige samfunnsaktører.
Vi lagde oss en hverdag som jeg tror minner mest om den som er i et reklamebyrå. Det
var morgenmøter for fordeling av oppgaver hver dag – i SKYBAR eller 16. etasje i høyblokka
på St. Olavs plass. Der hadde vi utsikt over hele Oslofjorden, og kollegaene mine og jeg tittet
nysgjerrig på verdens største cruiseskip, fulgte oppstarten av Ferder seilasen eller tok en
krones is på den utvendige verandaen på Dronning Sonjas bursdag. Her hadde vi
fredagskaffen på barstoler i kjøkkenkroken, og her samtalte vi om ukas faglige, sosiale eller
personlige begivenheter hver uke, neppe ulikt andres omgang i et arbeidsmiljø.
På morgenmøtene delte vi arbeidsoppgaver som seksjonsleder Hanne hadde fått eller
påtatt seg. Vi lo av arbeidsmengden og alle oppgavene som bare rant inn, heller ikke ulikt
andre moderne arbeidsplasser. På hvert avdelingsseminar snakket vi om høyt arbeidspress og
for mange oppgaver, og vi rådet Hanne til å være litt mindre pliktoppfyllende og aktiv når det
gjaldt å skaffe seksjonen flere oppgaver. Som oftest fikk vi som svar at det bare var vi som
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kunne gjøre denne form for jobb. Hannes holdning og iver etter å ta til seg “gjøre-oppgaver”
skal jeg snart savne i NAV. Sammen lagde vi en slags verktøykasse som hele avdelingen var
stolte av: Vi døpte metodikken vår for SHdir-metoden. Den bestod av ”oppskrifter” for det
som var relevant i informasjonshverdagen. Hvordan lager du en god
kommunikasjonsplattform? Hvordan skal en god pressemelding være eller nettartikkel
skrives? Alt hadde vi stående i en perm med påskriften “SHdir-metoden”. Vi blomstret og
trivdes som hagen på forsommeren der vi beriket våre tilhørende fagavdelinger med vår
kunnskap og vårt engasjement for å nå ut til folket.
Jeg syntes dette var mye morsommere enn å jobbe som bibliotekar, arkivar,
språkvasker, veileder og innselger alene, som jeg hadde gjort i den forrige jobben på DELTAsenteret hvor jeg kom fra sist gang det skjedde en voldsom omorganisering på kort tid. Også
på DELTA-senteret var informasjonskompetansen underdimensjonert, og jeg byttet gradvis
arbeidsbeite som et resultat av en omorganisering av 15 enheter som sammen ble Sosial- og
helsedirektoratet (SHdir).
Fremmed for å bli omorganisert er jeg altså ikke. Det som skal bli fremmed for meg i
NAV, er måten jeg takler omorganiseringen på, og i dag tror jeg dette handlet om måten NAV
ble iverksatt på i motsetning til SHdir. I 2001 var jeg aktivt til stede når lederne la kabalene,
fordi jeg gjerne ville være med å utgjøre en egen avdeling for informasjon, og jeg skrev
rapporten som utgjorde beslutningsgrunnlaget for Avdeling kommunikasjon og
dokumentasjon (AKD), mens jeg hadde dialog med fungerende ledere på både gammel og ny
arbeidsplass. Også den gang skulle den gamle arbeidsplassen bli en ny avdeling i et felles hus,
og også den gang var jeg alene om å skulle til en annen avdeling enn de andre. Men fordi jeg
opplevde å bli sett av mine ledere som den arbeidsressursen jeg betrakter meg som, boblet jeg
av glede over å være med på det spennende utrednings- og utviklingsarbeidet som måtte
gjøres for å få en informasjonsavdeling stablet på beina.
I sfæren rundt SKYBAR i Sosial- og helsedirektoratet var det trivelig å være, og
arbeidsinnsatsen ble kronet med gode resultater. Aftenposten trykket helsider rundt flere av de
mange rapportene som sosialavdelingen sto ansvarlig for. Jeg var spesielt stolt av en
forsidesak rundt forskjellig utbetaling av økonomisk sosialhjelp, og av at jeg sammen med
fagavdelingen fikk direktøren med på å fronte et forslag om å gjøre sosialhjelpen om til en
statlig ytelse, for å utlikne forskjeller vi kunne dokumentere når det gjaldt ulik praksis
kommunene imellom for utbetalinger til brukere i parallelle situasjoner. Vi jobbet med det vi
trodde på, og sloss for de sakene vi mente var viktige. Det var mange.
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Der jeg satt i kommunikasjonsavdelingen, var jeg strategisk godt plassert like under
ledelsen i direktoratet. Bare én etasje skilte oss og toppledelsen fysisk, og Hanne som sjef
deltok på alle viktig møter som direktøren hadde med interne eller eksterne aktører. Hun
kjente ham og hans tenkning bedre enn de fleste andre lederne i direktoratet. Dette skal jeg
komme til å savne.
Etter hvert som jeg vokste i denne jobben, fikk jeg oftere enn før fagpersoner til å
tenne på ”meroffentlighet” rundt sine saker. Jeg tenkte ofte at min lønn var fortjent. Dette var
min jobb, og jeg lyktes. Sentralt i min oppdragelse ligger setningen om “gjør din plikt, og
krev din rett”. Jeg bruker dette som et mantra i livet, og i SHdir vokste jeg meg stor når jeg
lyktes med jobben.
Mens mine kommunikasjonskolleger som jobbet på ernæringsfeltet, fysisk aktivitet og
psykisk helse, hadde problemer med å håndtere alle spørsmål om bistand fra de
fagavdelingene de var tilknyttet, måtte jeg stadig jobbe mer proaktivt. Jeg satt på
avdelingsmøtene deres, eller fikk utvekslinger på e-post hvor viktig intern informasjon om
satsinger ble gitt. Når jeg så noe som kunne gjøres utad med sakene, gikk jeg ut og spurte om
planer. Hvis de ikke hadde tenkt å være offentlige om de aktuelle sakene, fikk de ved min
tilstedeværelse en grunn til å revurdere dette fordi jeg framhevet det informasjonsaktuelle ved
sakene. Jeg var ikke blant de mest populære medarbeiderne i sosialavdelingene som jeg
jobbet i og for, fordi min rolle var forskjellig fra rolleforståelsen til de som var ansatt i
fagavdelingene. Der var nok tålmodighet en viktig dyd, og jeg ble nok derfor også vurdert
som litt masete. I tillegg skjer det noe i byråkratiet når det gjelder å bygge kultur i felles hus.
Ofte er det subkulturer i de ulike avdelingene, som består av mennesker med samme type
faglig bakgrunn. Min var ikke lik sosionomenes, og i kraft av min rolle var det en dyd av
nødvendighet å “minne om” og “passe på” den eksterne delen av arbeidsoppgavene. Jeg lente
meg i utføringen av min rolle på egen avdelings kultur og forståelse av min rolle, og jeg
hadde ulike verktøy til rådighet som gjorde at jeg var trygg på hva som var min jobb som
kommunikator. Følelsen av å være ei masekråke, og savnet av min verktøykasse skal komme
til å bli stadig mer framtredende etter hvert som omorganiseringen blir en realitet. Poenget er
at jeg hadde god anseelse både faglig og sosialt i kommunikasjonsavdelingen, og jeg
samhandlet godt med de i huset som jeg var satt til å bistå.
Mine gode informasjonskolleger skal altså bli værende i Helsedirektoratet, fordi det
ikke er deres avdelinger som blir slettet fra organisasjonskartet. Det er en tung viten å bære at
jeg blir alene om å gå fra dette arbeidsfellesskapet, og mangelen på kollegastøtte skal bidra til
at jeg faller sammen som et korthus.
22

Jeg med min kommunikasjonskompetanse og “sosialfolket” i fagavdelingene jeg er
knyttet til, har en ting felles utover å tilhøre S-en i direktoratets navn (Sosial- og
helsedirektoratet). I et års tid etter at Stortinget har vedtatt NAV-reformen i mai 2005, prøver
vi å forstå NAV uten helt å lykkes. Det som tidligere hadde vært et brukbart samarbeid
mellom Rikstrygdeverket (RTV), arbeidsetaten (Aetat) og sosialsektoren (SHdir) på statlig
nivå, blir nå et komplisert puslespill. Når en kollega i fagavdelingen skriver på en
prosjektoppgave, tar hun i et gruppeintervju temperaturen på samarbeidet med NAV. Hvordan
synes vi ansatte det er å forholde oss til NAV-interim? I min gruppe er det ledere, ansatte i
fagavdelingen og meg selv. Jeg kan fortelle om hvordan ansatte åpner seg, og er fortvilet.
Ledere og fotfolket. Julebordet vi har sammen i 2007, altså det siste på min forrige
arbeidsplass, dette året, viser så mye innestengt frustrasjon fra ellers oppegående
medarbeidere at en krisepsykiater ville hatt nok mat til å brødfø seg i flere uker hvis vi hadde
tilbudt henne jobben. Likevel blir frustrasjonene holdt godt skjult i det daglige, fordi det er
viktig for byråkrater å framstå som sterke.
Jeg tenderer mot å betegne gruppeintervjuet og julebordet som katarsis, men
forløsning og følelsen av nytt liv mangler. Aristoteles bruker begrepet i Om diktekunsten, og
viser til at tilskuerne får utløsning for vonde følelser gjennom å se et tragisk stykke, og at
sjelen dermed renses. Definisjonsmessig er katarsis et plutselig følelsesmessig klimaks eller et
sammenbrudd som er en overveldende følelse, oftest bestående av sorg, empati eller glede.
Poenget er at denne sterke følelsen etterfølges av en form for sterk fornyelse eller nærmest et
nytt liv. Men vi får ikke følelsen av fornyelse eller nytt liv når vi i årene før vi selv skal over
til NAV, samhandler med andre i NAV som etter stortingsvedtaket i 2005 er ansatt i NAVinterim. Ledere og ansatte i SHdir viser seg å være like fortvilet som de som ser livsverket
brenne opp foran øynene sine. Det kommer fram maktarroganse og problemer med å
overholde frister som vi alle er vant til å følge opp ganske godt, i tillegg til at alle har godt
begrunnede samhandlingsfrustrasjoner på sine arbeidsfelt. For oss virker alt kaotisk i forhold
til samarbeid og håndtering av de ulike prosessene som vi ble involvert i.
Ett av løpene i arbeidsprosessen før vi er kollegaer med våre samarbeidsparter i NAVinterim, altså i perioden 2005-2008, er arbeidet med ny kompetanseplan. Denne skal gi
beslutningstakerne føringer på hva de ansatte skal kunne av metoder, verktøy og faglig
forståelse. Kompetanseplanen blir et fast innslag på fagavdelingens avdelingsmøter, og vi
trekker til slutt bare på smilebåndet av utsettelser og kroniske forsinkelser i dette arbeidsløpet.
Jeg mener at jernbanesituasjonen og kollektivtrafikken i Oslo, hvor innstilte tog, forsinkede
avganger og manglende vogner går ut over kundene i vintrene rundt 2010, er bedre tilrettelagt
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enn arbeidet med ny kompetanseplan er i NAV. Det er Stortinget som har bedt om at det blir
utarbeidet en plan for kompetanseutvikling. Årsaken ligger selvfølgelig i at man ser at
reformen kan bli svak dersom ikke de ansatte får en ny form for kompetanse.
Riksrevisjonen, som senere skal slakte mye i måten NAV-reformen blir gjennomført
på, er spesielt kritisk til at kompetanseplanen først foreligger to og et halvt år inn i
reformperioden som bare er ett år før reformen egentlig skal være gjennomført. Poenget er at
få av oss ser noe til denne planen eller hører noe mer om kompetansen vi skal besitte før vi
for lengst er fysisk plassert sammen med våre nye samarbeidskolleger. Jeg tror heller ikke
mine kommende kolleger har fått noen kjennskap til kompetanseplanen eller merket noen
oppfølging av den.
I kommunikasjonsavdelingen i Sosial- og helsedirektoratet hvor jeg personlig trår
vannet i nærmere tre år etter Stortingsvedtaket, kommenterer vi medieoppslag som tilsier at
kommunikasjonsdirektøren er i hardt vær når han må svare for å benytte halvannen million av
skattebetalernes penger på domenenavnet NAV.no. Dette er da råflott bruk av offentlige
midler, tenker vi som omregner beløpet til hva det kunne utgjort i tjenester for eldre og
pleietrengende i vår sektor. Vi søker også å tilrettelegge så godt vi kan for hvordan
informasjon ut til sosialtjenesten må skje i NAV. Det er en vrien jobb, og jeg begynner å
savne mine gode kolleger og Hannes lederstøtte allerede. Det virker nesten som alle som ikke
må ha et forhold til NAV, unngår å gå inn i saken. Den er for omfattende, og for krevende i
forhold til alt annet som er på agendaen. I ettertid skjønner jeg hvor klokt det var å beskytte
seg mot å gå inn i NAV-kaoset frivillig, men denne forståelsen kommer nettopp i ettertid. Vi
mennesker har nok et intuitivt beskyttelsessystem lik andre arter i dyreriket selv om det ikke
er ytre tegn til at vi værer farer.
Nettstedene i Aetat og Rikstrygdeverket skal slås sammen til NAV.no, og vi som er
ansatte i Sosialtjenestens utøvende direktorat, skal bidra til at også kommunene får
informasjon om reformen. Vi må i dette arbeidet tenke både internt via intranettet NAVET og
eksternt via internettsiden NAV.no. I tillegg tenker jeg på andre informasjonskanaler, fordi
jeg ikke helt har fattet at nettet er det eneste saliggjørende for NAV. Prosjektdeltakerne i
NAV-interim, som har med nettstedene å gjøre, har mer enn nok med å få til sammenslutningen av de to store nettstedene, og sosialsidens tanker og ideer blir aldri satt i fokus. Da
vi søker å presisere at vi ikke må glemme de kommunalt ansatte i reformen, og at de ikke har
tilgang på all reforminformasjonen som blir gitt på nettstedet NAVET, blir det behandlet som
utidig innblanding på ulike arenaer. Noen ærlige samarbeidsparter som skjønner den gryende
frustrasjonen fra sosialsiden, sier rett ut at de har så stramme frister og mye og gjøre at de har
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mer enn nok med å få det tekniske på plass for Aetat og RTVs del. Vi får skjøtte de
kommunalt ansatte så godt vi kan på egenhånd. De kan ikke gjøre annet enn det de har
instruks om å gjøre, og det er å sørge for en viss grad av fusjon mellom nettstedene til Aetat
og trygd. Jeg tror nok vi møter omstillingstrettheten i enkeltmiljøer allerede da.
Det var store organisatoriske forskjeller mellom trygdeetaten, Aetat og
sosialtjenesten. I trygdeetaten spør de: ”Hva har du rett til?”. I sosialtjenesten spør
de: ”Hva trenger du?” (Lislerud, 2010, s. 33)
Disse forskjellene er jeg fullstendig uforberedt på, selv om jeg i yngre år var lokal
prosjektleder for samordnede tjenester for sosialetatens brukere. Min avdeling i SHdir hadde
tatt til oss Hannes ord om å følge en moderne informasjonstankegang hvor flere kanaler står
til rådighet i vår informasonspraksis. I NAV må vi snu på logikken, og kun beholde en
tankegang i forhold til hva som er rettighetsbasert. Den eneste informasjonskanalen som
gjelder, er internettet både for intern og ekstern informasjon. For beslutningstakerne spiller
det liten rolle at verken alle ansatte fra sosialetaten eller alle brukerne våre er teknisk
kompetente nok til å tilegne seg internettbasert informasjon, hvis de i det hele tatt har en
datamaskin tilgjengelig. Har vi spørsmål om hvor vi finner informasjonen vi trenger i det nye
huset vi blir flyttet til sommeren 2008, får vi stort sett som svar at det ligger på intranettet
NAVET. For oss som er nye, blir dette raskt omdøpt til “havet”. Det er like vanskelig å finne
det vi er ute etter på intranettet, som manglet søkemotorer og andre gode verktøy for
desorienterte nettbrukere, som for fiskeren å dra i land den torsken noen mener befinner seg
ute i Svartehavet.
Jeg og mine kolleger kjemper daglig en kamp for våre sosialfaglige ansatte, og deres
behov for informasjon. Stort sett lider vi tap, men noen av kampene ender med knepen seier.
Blant annet får vi etablert ”Kommunenavet” som er intranettet for kommunens folk. Jeg synes
at de ansatte fra gamle RTV og Aetat behandler nettstedet mildt sagt stemoderlig. Under
halvparten av sakene på det ordinære intranettet, NAVET, blir publisert på Kommunenavet på
tross av at vi gjentar til det kjedsommelige at dette er en utfordring. Jeg blir en blek kopi av
tante Sofie i Kardemommeby. I stedet for å minne røverne på å vaske seg og pusse tennene, er
spørsmålet jeg oftest stiller: ”Har dere husket å publisere saken slik at også kommunalt
ansatte kan få informasjonen?” Det viser seg rett og slett umulig å få gjennomslag for den
tenkningen at kommunens ansatte trenger samme typen informasjon som statens folk i
interimfasen. Denne perioden regner jeg fra NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget i mai 2005
til Stortinget har behandlet det første lovforslaget om styringen av Arbeids- og velferdsetaten
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i september 2008. Det er også i denne perioden vi har den vanskelige samhandlingen med
NAV-interim, og jeg etter hvert skal bli sykmeldt etter et halvt år som samlokalisert i NAV
fra februar 2008.
Mens jeg ennå jobber i SHdir i lykkelig uvitenhet om at jeg også skal stå i NAV om et
års tid, får jeg banket en informasjonsstrategi, men det få som følger denne i kaoset som
interimfasen må betegnes som. Min påstand er at kommunalt sosialfaglig ansatte aldri
kommer helt inn i tankene til de som hadde tilhørt Aetat og trygdesystemet. Dette er også
eksemplifisert i NAVet som knakk av Lislerud. Gradvis blir jeg en skygge av meg selv.
Bakgrunnen for mye av mismotet, er at trygdeetatens og Aetats informasjonspersonell virker
som de stiller seg uforstående til at sosialtjenesten også skal ivaretas. Statsetatene har direkte
intranett med lokale arbeids- og trygdekontor. De kan gi direktiver til underliggende etater
som er vant til å følge instrukser. I sosialsektoren er det kommunenes rådmenn som tar
beslutninger for sosialtjenesten i landet. Vi dirigerer ikke utviklingen, men har økonomiske
midler som kan deles ut til gode utviklingsideer. Vi appellerer til faglige verdier, og med
midler til gode satsinger som gulrøtter, mens statsetatene styrer ved hjelp av direktiver.
En annen grunn til den gryende misnøyen er at jeg får minimal støtte fra egen
informasjonsavdeling i SHdir. Jeg mener hele kommunikasjonsavdelingen i SHdir velger å ta
på seg skylapper for å beskytte seg mot NAV, og jeg tenker ofte på hester denne perioden,
siden de kan utstyres med skylapper som skal verne mot sidesyn. Mine informasjonskolleger
har ikke synlige skylapper, men de er like målrettet som politihestene der de vandrer traust i
gatebildet 17. mai med sine saker uten å forholde seg til de jeg må jobbe med siden jeg er så
uheldig å ha med NAV å gjøre.
I Aetat og RTV hadde de to statsetatene hatt samlinger for alle ansatte der SATS ble
presentert med sikte på gjennomføring uten reservasjon. Ingen av disse samlingene ble de
ansatte i kommunenes sosialtjeneste invitert til. Det er bare tilfeldigheter som gjør at jeg som
SHdir-ansatt deltar på noen av de samlingene som gjelder informasjonspraksisen i denne
perioden. Når jeg deltar, kjenner jeg på til dels store forskjeller. Forskjeller som utarbeidelsen
av NAV-boka skulle synliggjøre og gi oss et verktøy til å takle. Ulikhetene blir ikke akkurat
mindre når målene med arbeidet er utydelige.
NAV-interim ble etablert 22. august 2005. Interimorganisasjonen skulle bygge på de
politiske vedtakene og gjøre en rekke nye og viktige valg før NAV skulle etableres 1.
juli 2006. De politiske beslutninger og veivalgene i interimperioden resulterte i det
som senere skulle bli grunnmuren til NAV. Ikke alle valgene var like velfunderte og
kloke. Brukerne tenkte man ikke så mye på. Arbeidet ble fortsatt lagt ned i
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takkonstruksjonen – overbygningen – i stedet for i det som skulle være innholdet i
NAV-huset. (Lislerud, 2010, s. 60).
Det oppstår maktkamp mellom trygdedirektør Arild Sundberg og Aetats direktør Inger
Johanne Stokke og deres disipler, men den står vi utenfor. Ifølge Lislerud er det i interimperioden stor spenning innad i de statlige korridorene om hvem som skal bli direktør i NAV. I
min sfære blir dette ant og fornemmet, men aldri uttalt fra sosialsidens ledelse. Jeg stiller på
pressekonferansen når direktøren for den nye Arbeids- og velferdsetaten skal offentliggjøres.
Som vanlig ankommer jeg lokalet for pressekonferansen på sykkel, og hjelmen dingler
fortsatt i hånda når jeg for første gang møter Tor Saglie som skal bli direktøren for NAV i de
neste fem årene. På pressekonferansen er jeg på plass, fordi jeg følger opp min journalist i
NAVISEN. SHdir etablerte før NAV-navnet var kjent, dette internmagasinet som gikk ut til
alle ansatte i det som skulle bli NAV-kontorene, og jeg står på dette tidspunktet som redaktør
for magasinet. Når jeg møter Saglie i juni 2005, skjønner jeg at verken Aetat eller
trygdeetaten har seiret i kampen om tronen, og jeg håper i det stille at man har funnet en
rettferdig dommer.
I arbeidet med NAV-interim var det et problem at Saglie [som var statsviter og
rekruttert fra universitetet] ikke så eller var villig til å gå inn i intrigene og den
stadige maktkampen rundt faglige veivalg i ledergruppen […] Før NAV-reformen
ble igangsatt i 2006, hadde altså de sentrale aktørene klare strategier for å skaffe
seg mest mulig makt, selv om helhetlig etat var målet! Også dette kom til å prege
arbeidet med reformen og hvor mye tid man faktisk brukte på å gå inn i innholdet
og den praktiske gjennomføringen. (Lislerud, 2010, s. 61/62)
I ettertid forstår jeg bedre hvorfor min kamp for å få gjennomslag for mine målgrupper må
mislykkes. Jeg deltar ikke på de rette premissene når fotballkampen blir spilt. Jeg tror på
reformen, jeg tror på likeverdet, og jeg tror på å bedre tjenestene for brukerne. Jeg håper at
dommeren vil slå ned på urent spill, og om nødvendig gi rødt kort til de som bryter
spillereglene kraftigst. Selv om jeg skjønner at mange i mitt omgangsmiljø tenker på
posisjonering for oppgaver i den nye etaten, har jeg tillit til at Saglie kan bli den rettferdige
dommeren, slik jeg også tror at mine ledere vil meg vel. Ingen av delene er riktig, sett i
ettertid. På dette tidspunktet synger jeg som mange andre i det store NAV-koret som har ett
refreng: ”Vi tar det som det kommer”, og vet ikke at det er en tsunami som skulle vært
varslet. Derfor tar jeg ikke, slik mange andre gjorde, hint og vink på veien og flykter inn i
andre, tryggere steder og være. Jeg er for langt unna informasjonen og de varslene som
kommer til at jeg kan søke dekning i tide. Og selv om jeg hadde sittet nærmere kontoret for
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varslingspraksisen, tror jeg ikke det hadde hjulpet så mye. Nedenfor skal jeg begrunne
hvorfor.
I sin bok hevder Lislerud også at det var klare faresignaler for NAV-reformen fra
første stund. Hvordan skulle den nye yrkesrollen defineres, og hvor mye opplæring ville det
kreve? Dette spørsmålet ble aldri stilt, hevder han, og spørsmålet er bare ett av flere oversette
temaer vi skulle ha jobbet med i denne perioden. Når ikke yrkesrollen blir definert, er det
heller ingen som hører ropene fra oss i informasjonsenheten om verktøy og tiltak som bør
være på plass. Ei heller blir det stilt spørsmål om de ansatte på NAV-kontorene skal ha
bredde- eller spesialkompetanse. Dette skal vi få angre på.
De tre etatene hadde lenge slitt med sine brukerundersøkelser, og satt ikke med stor
kundetilfredshet for å si det på måter man ville gjort det i det private næringslivet. Det var
behov for å endre de tre etatenes organisering, arbeidsform, servicegrad og ikke minst hvilke
tiltak de skulle tilby. Nettopp dette var bakgrunnen for den politiske og administrative viljen i
reformprosessen, og min jubel da reformen var vedtatt. Men resultatet skulle bli alt annet enn
ønskelig, i hvert fall i reformens tidlige fase som jeg her skriver om.
Min øverste leder for sosialsakene var utfordret av maktkampen mellom de to tidligere
etatslederne i Arbeidsetaten og Rikstrygdeverket, og det var et intrikat samarbeidsklima. Rett
etter intervjurunden, som var den mest åpne diskusjonsarenaen i denne perioden, fikk hun seg
en annen jobb og sluttet. Jeg husker hvordan hun begrunnet sin avgang med lang reisevei og
lysten til å være mer sammen med sine nære. Dette kan ha vært viktige premisser, men jeg
tror også at hun ut fra det hun så av vilje og evne til å reformere på de riktige premissene i
ledersjiktene hun var en del av, trodde mindre og mindre på at NAV-reformen kunne innfri
forventningene for dem som var hennes hjertebarn, brukerne. Min leder var sosialfaglig
utdannet, og i likhet med tidligere landslagsleder for håndballjentene, Marit Breivik, glødet
hun for å involvere brukerne og sine medarbeidere. Med det som for henne må ha framstått
som russiske trenerskikkelser på banen, som brukte tvang, regler og sanksjoner, skjønte nok
min daværende leder at hennes lederstil ville tape oppgjør etter oppgjør. Hvis dette er riktig,
forblir det usagt for ikke å svekke arbeidslyst og rester av gründerkultur hos egne ansatte. Det
er verken klokt eller ledelsesmessig greit på et så tidlig tidspunkt å flagge manglende tillit til
at reformen kan lykkes.
På tross av forskjellige kulturer og maktkampliknende intriger, mangel på
beskrivelser av det praktiske innholdet i reformforslagene og fravær av felles verktøy og
regelverk, gjentar lederne av reformprosessen at brukerne skal merke minst mulig til
omorganiseringen. Det må betegnes som et urealistisk ideal, noe som blir innrømmet da
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Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kaller statsråden inn på teppet i januar 2010.
Ifølge stortingsprotokollen for høringen uttaler den da avgåtte statsråden:
[…] en kunne vært bedre til å kommunisere at overgangsfasen ville bli krevende
[…] (Bjarne Håkon Hanssen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sitert
etter Lislerud, 2010, s. 134)
Lislerud kommenterer denne underkommunikasjonen som
en absurditet, som demonstrerte manglende oversikt over kompleksiteten og
omfanget av reformen. Hvordan skal tre etater med til sammen 17 000 ansatte
kunne omorganiseres uten at brukerne merker noe til det? (Lislerud, 2010, s. 133)
Jeg hadde sansen for tidligere Pølse-Hanssen som statsråden for NAV, Bjarne Håkon
Hanssen, ble kalt før han ble statsråd for velferdsreformen. Han var utdannet lærer og snakket
godt om NAV for oss som var i menigheten. Han presenterte grunnlaget for og tenkningen
bak reformen for oss i SHdir, og stod som en prest på talerstolen i auditoriet. Jeg som aldri har
tilhørt noen menighet, følte meg like hjemmehørende i hans logikk og budskap som jeg tror
en lykkelig kirkegjenger gjør under en god preken. Jeg var enig i at altfor mange står utenfor
et arbeidsliv som framover vil trenge alle som går på to ben i dette landet. Siden folk både blir
eldre, og de som blir syke, lever lenger med sykdommen, er det riktig at vi trenger folk i
arbeid for å sikre produktiviteten i landet, og hjelpe den økende andelen eldre og syke.
I etterpåklokskapens navn mener flere enn jeg at Hanssen gjorde en kraftig
feilvurdering i måten han snakket om NAV på. Lislerud kommenterer det slik:
Da han snakket i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité den 15. januar 2010,
var det en scenevant eks-politiker som uten manus og på kåserende vis ga sine
betraktninger over reformperioden. Lite i Hanssens opptreden tydet på at han hadde
tatt inn over seg alvoret for brukerne. (Lislerud, 2010, s. 128)
Ifølge stortingsprotokollen innrømmer Hanssen denne januardagen i 2010 at han har gitt sitt
bidrag til forventninger om at reformen skulle gi raske resultater, men han innrømmer også at
reformen var for dårlig planlagt. ”For de som virkelig gikk inn i dialogen og stemningen i
denne delen av høringen, står det klart at Hanssen i realiteten ble filleristet av komiteen”,
fastslår Lislerud (Lislerud, 2010, s. 134).
Flere enn Lislerud og meg selv har skrevet om denne fasen, og jeg vet at også to
forskere fra AFI har kastet seg på dette feltet. Alle som virkelig går inn i det som skjedde i
maktens korridorer denne perioden, understreker at NAV, som skulle være en brukerorientert
reform, ble en intrikat makt- og kampsak mellom de som har makt i dette landet. Jeg har listet
opp noen i kildekapitlet. Ulike analyser utført av forskjellig fagfolk gir omtrent den samme
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konklusjonen: Reformens grunnlag, Stortingets behandling og de ulike utvalg som ble nedsatt
i kjølvannet av reformvedtaket, er hastverksarbeid i forhold til reformens omfang. Politiske
krefter er også for svake.
Det var altså store organisatoriske forskjeller mellom trygdeetaten, Aetat og
sosialtjenesten. Aetat og trygdeetaten hadde linje direkte til sitt departement, mens
sosialetaten var styrt av og fikk sine rammebetingelser fra kommunestyret med rådmannen
som premissleverandør. Det var også maktkamp om tronen, for høye forventninger til raske
resultater, slitne og frustrerte medarbeidere og en ledelse som ikke gikk seg til. Politikerne rev
seg i håret og opptrådte som matadoren i tegnefilmen til Walt Disney om oksen Ferdinand. I
manesjen jobbet mange for å få oksen til å stange, men det kunne ikke gå. For lite trening var
lagt ned til at oksen skulle kunne forstå hva kampen gikk ut på. Da Saglie sluttet i oktober
2010, var også den siste av direktørene i NAV med eksternt lederansvar forsvunnet. Alle
hadde kjempet og falt. Om de hadde vært lydige matadorer for politikerne som prøvde å
gjøre jobben med å få oksen til å stange, eller om de opptrådde som sirkusdirektøren som
ønsket tilskuerne en hyggelig opplevelse og ville bedre forholdene for brukerne, spiller i dette
bildet liten rolle. Poenget er at ingen av lederne lyktes i sin interne måloppnåelse, og derfor
tok de sin hatt og gikk.
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Kapittel 3: Ny i NAV
NAV er til for å gi mennesker muligheter. Visjonen skal være en grunn for
å gå på arbeid og la oss føle stolthet og forpliktelse internt, engasjement og
forståelse eksternt. Den ”spenner en himmel” over alt vi gjør og står for i
NAV. (NAV-boka, s. 3)
En kald dag tidlig i februar 2008 ble det varslet. En like kald dag i juni 2008 er flyttedatoen
der. Min arbeidstilværelse er endret. Det jeg trodde var min trygge, statlige arbeidsplass, har
frasagt seg ethvert ansvar for meg og mitt ve og vel. Det er jo forflytning fra stat til stat, men
det min tidligere arbeidsplass og jeg selv ikke vet om, og som sakte, men sikkert går opp for
meg, er hvor dårlig arbeidsmiljøet er. Jeg blir flyttet inn i et hus med mennesker som jeg har
hatt utfordrende samarbeid med før, under og også etter utrullingen av NAV-reformen.
Likevel prøver jeg å se tvangsflyttingen som et steg inn i noe ukjent, men fint.
For fagpersonene innebærer overgangen til NAV få innholdsmessige forandringer. De
får litt flere å forholde seg til i sin organisering enn da vi var et Sosialdirektorat med god
relasjon til fylkesmannsembetet. Vi er nå delt inn i ett hoved-direktorat og en underliggende
operativ enhet. Ingen i vårt nye hus har nære forbindelser til våre normalt sentrale
“mellommenn” for å sette politiske føringer i kraft ute i kommunene, nemlig fylkesmennene.
Selv tror jeg at jeg kunne ha slåss for å komme til hoved-direktoratet hvis jeg hadde
villet. Men da måtte jeg argumentert motsatt av det kroppen sa. Jeg syntes det virket
triveligere å skulle komme ny i NAV drift og utvikling (NDU) enn i Arbeids- og
velferdsdirektoratet, fordi det virket som folk i NDU trivdes og at de ansatte hadde et åpent
sinn mot den øvrige verden. I AV-direktoratet var det flertall av politihester med skylapper,
etter min mening. Et mer praktisk argument var at det var kortest reisevei for meg til NDU.
Sliten som jeg er i omorganiseringstida, teller hvert minutt av tidsbesparing.
Selv tror jeg dessverre jeg må si at det var manglende samsvar mellom tiltenkte og
utførte roller mellom de to nivåene i NAVs øverste organisatoriske enheter. I ettertid har flere
vært kritiske til at en reform som skulle bedre tjenester for brukerne, ble en
organisasjonsreform, blant andre Andreassen, Fossestøl, og Nilsen som jeg oppgir blant mine
kilder. Jeg sier meg enig med dem. Vi var i SHdir for eksempel ikke vant til å dele
arbeidsoperasjonene i en besluttende og en utførende enhet. Mange endringer i organisasjonen
tilsier også at vi stadig er i støpeskjeen. Det er for eksempel nå bestemt at det kunstige skillet
mellom de to øverste organisatoriske enhetene i NAV skal fjernes. I 2010 er alle mine
tidligere kolleger i NDU som fortsatt jobber i NAV, lokalisert tilbake til det tidligere
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strategiske nivået som Arbeids- og velferdsdirektoratet ble opprettet som. I driftsenheten er
det mer rendyrkete operative avdelinger. Sosialfaglig ansatte er utdannet til og har praktisert
sin faglighet gjennom helhetstenkning. Alle som en protesterer vi mot det som jeg i ettertid
betegner som en ren skrivebordorganisering. Selv om sosialtjenesten består av ulike
yrkesgrupper, er det blant oss som jobber i NAV en stor gruppe sosionomer. Alt som er laget
av materiell for ansatte i sosialtjenesten og som jeg har vært med på å offentliggjøre, handler
om å behandle mennesker ut fra et helhetlig perspektiv. De fleste fra min fagavdeling var
sosialfaglig utdannet. I Aetat og RTV var samhandlingskulturen langt unna læreboka i
menneskebehandling som sosionomene har i studiet. Også mange år i et direktorat, og alle
omorganiseringer de ansatte gjerne må gjennom, kan kanskje gjøre menneskelige sider som
man lærer og erfarer i livet, litt avslepent?
La meg gi et kort eksempel: ”Trygghet i hverdagen gir mot til å ta tak i sitt eget liv”,
heter det i et hefte utgitt av SHdir før de sosialfaglige ansatte ble NAV-ansatte (SHdir 2006).
Kanskje medfører utrygge omstillinger at de som skal trygge brukerne og gi dem mot til å ta
tak i eget liv, selv føler seg utrygge? Jeg tror ikke det er forskjell på kong Salomo og Jørgen
Hattemaker i denne sammenheng. I innledningen til heftet som sitatet er hentet fra, heter det:
”Dyrk fram kompetansen i den nye førstelinjen! Å styrke kompetansen blant de ansatte er en
nøkkeloppgave i arbeidet med å etablere ny arbeids- og velfredsforvaltning.” Heftet ble laget
som et resultat av prosesser rundt og bearbeiding av praksiserfaringer fra 15 forsøksprosjekter
– de såkalte samordningsforsøkene – som nettopp gikk ut på å finne måter å få bedre
samarbeid mellom arbeids-, trygde- og sosialkontor på. Dette er de instanser som brukere
utenfor ordinært arbeidsliv trenger, også ifølge NAV-reformens hovedorganisering. Heftene
ble distribuert, og markedsført, men ble de lest?
Selv om utfordringene [med NAV] er mange, har omorganiseringen bred støtte i alle
de tre berørte etatene. Dette er et godt og viktig utgangspunkt i arbeidet med å
utvikle kompetansen blant ansatte i den nye arbeids- og velferdsetaten […] Vi
oppfordrer alle som er interessert i å ta del i erfaringer fra samarbeid på tvers i
arbeids- og velferdsforvaltningen: Les, lær og la deg inspirere. (Lederartikkelen i
Gylne øyeblikk, SHdir, 2006)
Vi prøver, men vårt faglige gods kommer aldri helt inn i prosessene i NAV. Jeg følger opp og
gir innspill til hvordan fagavdelingens ansatte bør formidle innholdet, men skal en tro på
brukerundersøkelser og medieoppslag, er det formidling for døve ører. Det heter for eksempel
i heftet at ”brukermedvirkning skjer når brukeren på individnivå og brukerorganisasjonene på
systemnivå får delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak” (Gylne
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øyeblikk, 2006, s. 11). Dette ser ikke ut til å stemme med det bilde enkeltbrukere og
brukerorganisasjonene gjennom mediene gir av situasjonen i flere år etter interimfasen. Jeg
vier mye plass til dette i kapittel 7.
I tillegg til å mangle kompetansen, må vi som er ansatte gjennom alle de vanlige
utfordringer ansatte møter i omorganiseringer. Noen steder er det manglende interesse for
personalet i omstillingen, og ofte ser man et totalt fravær av faglig lederskap. Dette leser jeg
også om i en rapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), tidligere Statskonsult. Difi
er opprettet for nettopp å utvikle og fornye offentlig sektor, styrke samordning, og tilby
fellesskapsløsninger. Et formål som ikke er veldig ulikt det NAV skulle stå for.
Store omstillingar er svært krevjande for alle involverte. Den store medarbeidarundersøkinga i staten viser at omstillingar er det dei statsansatte er minst nøygde
med. Difi arbeider på fleire frontar med å setje statlege leiarar betre i stand til å leie
og gjennomføre slike prosessar. (Difi, 2010)
Jeg tror problemene ved omorganiseringer skyldes at lederne må konsentrere seg 100 % om
omstillingskabalen. De overlater daglig drift til andre, og også den interne informasjonsflyten
går haltende. Selv om det blir arrangert enkelte informasjonsmøter, blir vi mindre kloke og
mer utrygge for hver gang. Fagforeningsmøtene som kan representere et godt og trygt
fellesskap, er heller ikke av beste sort i denne fasen. Ingen av de involverte skjønner hva som
er tema, eller hvem det gjelder. Det er riktigst i ettertid å si at denne typen møter ofte blir pro
forma, slik at ledelsen får krysset av for avholdt møte med fagforeningene.
I medarbeiderundersøkelsen som ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og
som hele kapittel 4 i denne oppgaven er viet til, framgår det at NAV generelt får 51 poeng
(middels score) på fire spørsmål om lederstøtte. Lederstøtte er i følge kartlegginger av
arbeidsmiljøer generelt og AFI spesielt, viktig i tider med omstilling og endringer i
organisasjonen. En annen side av ledernes manglende tilstedeværelse under
omorganiseringen, er at det i min jobb er avgjørende at lederne godtar det som sendes ut i
offentligheten. Når lederne er fraværende, får jeg gjort like mye eksternt som en skiløper får
gjort i idretten sin på sommeren i Norge uten å dra opp i snødekte fjell. Ikke får jeg tilgang på
ledernes “stemplinger” av saker som skal ut, ikke får jeg gehør hos fagfolket for å gå ut
eksternt, og informasjonsmiljøet planlegger for at jeg og sosialdelen av direktoratet skal
forsvinne. Jeg tror i ettertid at mange i byråkratiet fint kan leve med at deres arbeidsinnsats
blir til møteprat og kun enkelte beslutninger, men jeg er selv fornøyd med jobben bare når jeg
ser at jeg utgjør en forskjell for mennesker med behov for tjenester. Denne rollen kan jeg
33

umulig ha i disse tider. Har jeg troen på at forbedringer av situasjonen snart ville dukke opp,
kan jeg også leve med dette for en stund. Men jeg aner nå at det kan ta år før jeg får tilbake
følelsen av å utgjøre denne forskjellen igjen.
Det er ikke bare meningsløst med en dag på jobben. Det er også krangling. Sammenliknet med SHdir er det et relativt hierarkisk eller klassisk byråkratisk system i NAV. I alle år
har vi sammen klagd på departementets korte høringsfrister og kravet om at vi skal kunne
hoppe når de sier hopp. Nå tar mine gamle kolleger som nå befinner seg i Arbeids- og
velferdsdirektoratet denne rollen overfor oss i driftsenheten selv om vi før var helt likestilte.
Fagpersonene i driftsenheten kommer fortsatt til meg som de har vært vant til å snakke åpent
med om faglige så vel som relasjonelle spørsmål. Jeg begynner å nevne parallellen til hvordan
vi ble behandlet av departementet når de opplever seg som maktofre. Jeg råder dem til å
snakke med sine tidligere kolleger og nettopp dra fram parallellen fra forgangen tid, som vi
alle kjenner oss igjen i. Det blir med ordene. I byråkratiet lærer de klokeste å tie …
Jeg kommer selv i en uheldig situasjon. I glansdagene våre har jeg bedt om en ekstra
web-ansatt for å følge med i utviklingen NAV-interim forventet fra sosialavdelingen i SHdir
på nettsatsingen. Solveig blir rekruttert som spesialist på web. I omorganiseringsfasen går
også hun for å være en administrativ ressurs, og som rettferdigheten tilsier, deler de ansvarlige
sine administrative ressurser på de to enhetene som fagfolket besetter. Solveig kommer til
hoved-direktoratet, jeg til NDU. Hun har gått webskolen, jeg har gått den strategiske. Hvis en
tok hensyn til faglig bagasje, var dette det motsatte av hvordan det skulle vært. Der jeg sitter,
er det operative mennesker og avdelinger. Der Solveig sitter, skal det være plass for såkalte
strateger i arbeidsfellesskapet. Vi deles sånn fordi Solveig har informasjonsansvaret for
kvalifiseringsprogrammet, selve årsaken til at vi blir med over til NAV, og derfor blir en
viktigere person enn meg som har ansvaret for alt annet. I dokumenter som angir hvordan
personalressursene skal deles i denne omorganiseringen, har de oppgaver som har spesiell
strategisk betydning, og dermed også kvalifiseringsprogrammet, blitt tegnet inn som
hjemmehørende i Arbeids- og velferdsdirektoratet. I ettertid kan det med styrke sies at
delingen av oss var det motsatte av å ta hensyn til den formelle kompetansen vi besatte.
Kanskje er det derfor hun nå forstår sin rolle som å diktere meg hvordan jeg skal organisere
og prioritere saker? Dette er ikke riktig, verken i mine eller andres øyne. Men fordi både
topplederen og kvalifiseringsprogrammet er i Arbeids- og velferdsdirektoratet og det er der de
skal beslutte alle prosesser og saker, fører den organisatoriske delingen til en ekstra
konfliktsituasjon for meg. Som statsviter har jeg i dette landskapet nok mat til en annen
master som godt kan konkurrere med maktutredningen. Max Weber, som er alle statsviteres
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far når det gjelder å forstå hvordan forvaltningsspørsmål skal oppfattes, ville gnidd søvnen ut
av øynene og vært klar for ny innsats til å føre en utredning om byråkratiet i pennen. Under
disse omstendighetene blir hver dag preget av krysspress, eller rollekonflikt som
medarbeiderundersøkelsen jeg viser til i kapittel 4 kaller denne arbeidssituasjonen. Jeg som
liker å være pliktoppfyllende, kommer daglig i lojalitetskonflikt mellom Solveig som en nær
og tidligere god kollega, og lederne i NDU med sine prioriteringer. Mine kolleger og jeg i det
underliggende driftsdirektoratet taper som oftest disse ufrivillige maktkampene, fordi den
øverste faglige lederen er plassert i moderdirektoratet. Han har kommet tilbake fra tre
måneders reisepermisjon fordi han, i likhet med statsråden, pakket kofferten og reiste langt
bort under selve omorganiseringen. Men han har ikke som statsråden gått for godt. I
Aftenposten leser jeg om hvorfor Hanssen ble dratt av statsrådsstolen for arbeid og
inkludering, og inn i helsesektorens lederstol:
– Bjarne Håkon Hanssen har vist en veldig kraft til å gjøre endringer, styrke og
fornye områder han har ansvaret for. Jeg gleder meg til å få hans kraft inn i
helsesektoren. (Jens Stoltenberg i Aftenposten 20.06.08)
Mine kolleger og jeg flytter papirer, jobber med håpløse prioriteringer og går i møter vi ikke
vet hva innebærer før vi selv er på plass og kan høre. Hvis vi hadde visst om det faglige
innholdet på forhånd, ville vi forblitt utenfor lokalet, ikke ulikt evnen til å avstå fra bråkete
diskotek i dag. Det er fortsatt i mine ører mye tomt prat og lite relevante saker for meg, det vil
si av ekstern interesse. Når jeg skal på disse meningsløse møtene i Arbeids- og
velferdsdirektoratet, får jeg beskjed fra resepsjonen om å registrere meg inn, selv om jeg har
elektronisk inngangskort til eget hus, med ”NAV” på. Like lite gjelder dette i AV-direktoratet
som et bonuskort fra Expert ville gjort. Selv om jeg etter hvert lærer meg å ha med meg
invitasjonene til møtene hvor rommet de skal være i også står, er møtene som oftest flyttet
uten varsel til noen. En liten romlek i stengte korridorer blir da resultatet hver gang. De som
arrangerer møtene, og som opplever vår vrede når dette skjer, smiler enten fåret eller de ler,
og jeg vil vel si at dette ikke hjelper på misnøyen eller de gryende konfliktene at det på oss
virker som om strategene synes romleken er morsom ...
Utslitt av flying og innholdsløs møteaktivitet, er vi flere som etter hvert nekter å stille
på de minst viktige møtene. Når vi deltar, må vi ta offentlig transport til aktivitetene eller
drosje, men det er ingen refusjonsordning for reiseutgiftene. Innsigelser mot denne
behandlingen flasser av på mottakerne som gammel maling. At man har gratis
drikkeautomater for medarbeiderne ett sted og ikke der vi holder til, er også
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forskjellsbehandling. Likevel er dette minimal forskjellsbehandling i forhold til lønningene
våre som også spriker. Statsansatte i NAV ligger flere lønnstrinn over oss nye som forsyner
kommunalt ansatte med informasjon. Dette har også vært mediemat, for eksempel har det stått
om forskjellene i Aftenposten. Forskjellene er altså store mellom mennesker i organisasjonen
som utfører samme jobb. Selv om arbeidsoppgavene er de samme, uavhengig av om de
ansatte kom fra kommunens sosialkontor eller de to statsetatene Aetat og Trygdeetaten, har
lønnssystemene ikke endret seg når jeg slutter i NAV. I Aftenposten leser jeg om nettopp
dette under overskriften ”Samme jobb, ulik lønn”:
Staten har hatt mer å dele ut i de lokale forhandlingene […] Etter ti år i kommunen
får de ansatte 343.000 kroner. De statsansatte kan […] få inntil 359.000 kroner. –
Det hadde vært lettere for meg som sjef om det var ett lønnssystem, innrømmer
lederen. (Aftenposten, 15.12.2008)
De tre ansatte mener at politikerne burde ha sørget for å få til like betingelser for
samme type arbeid før reformen kom på plass, fordi dette er grobunn for misnøye. Men
lønnsforskjellene ble faktisk større etter oppgjøret i 2008. Av de tre som står fram i denne
reportasjen, har én lønn under pausen, og hun har også fri en av romjulsdagene med full lønn.
Det er ikke tilfellet for andre med samme jobb. Tror de ansvarlige på dette tidspunktet at slike
forskjeller ikke blir merket, eller kjent på, blant oss ansatte? Håper de at det bare er idealister
igjen blant oss? De tar feil, fordi det blir murret i mang en krok. Når jeg har vært borte fra
jobb i studiesammenheng, og kommer tilbake på jobb, opplever jeg hele huset som en
maurtue. Folk løper rundt, de går i møter, de snakker om en haug med rapporter, og de
rapporterer. De legger tomme ord på tomt innhold, ikke ulikt politikerne i interimfasen. Jeg
aner ingenting om hva noen faktisk gjør. Jeg sukker som en oldemor som forteller om
gamledager. Og sukket er oppgitt fordi bildet av maurtua er svært dekkende. Alle løper med
eller uten pinner og piler til fra ett sted til et annet for å nå toppen, men få snakker om sin ferd
gjennom systemene. Flere enn meg blir fremmedgjort i eget arbeidsliv, men jeg svarer så godt
jeg kan på alle rapporteringskravene som kommer. Blant annet besvarer jeg en
medarbeiderundersøkelse. I en dårlig fase av arbeidslivet er jeg både frustrert, misfornøyd og
forvirret. Jeg er også litt engstelig for å være for negativ, samtidig som jeg vil svare ærligst
mulig. Medarbeiderundersøkelsen har fått et helt kapittel i denne oppgaven, nemlig det neste.

36

Kapittel 4: Belastning og mestring: Undersøkelser av
arbeidsmiljøet i NAV
Selv om reformen er blitt til i erkjennelse av at dagens oppgaveløsning ikke
er tilfredsstillende, skal vi ta med oss det beste fra vår opprinnelige kultur,
og møte nye utfordringer med stolthet og verdighet. (NAV-boka, s. 11)
Jeg tar her for meg medarbeiderundersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
gjennomførte på oppdrag fra NAV for å besvare hvordan arbeidsmiljøet i NAV generelt, og
NDU/Direktoratet spesielt, var ved årsskiftet 2009/2010. Dette kapitlet kan også være en hjelp
til å bli bedre kjent med NAVs komplekse organisasjonskart, som jeg tegnet opp i den delen
av oppgaven som heter “Kunnskap til forkunnskap”.
Jeg husker hvordan jeg rent overordnet vurderer hvordan jeg skal svare, og tenker
både på mulige belønninger og straffesystemer som råder i apparatet, når jeg ender opp med å
svare ærligst mulig på medarbeiderundersøkelsen. Antakelig er jeg allerede da på vei ut av
maktens korridorer uten tanke på hva jeg har å tape. Jeg knytter her de ulike feltene i
undersøkelsen til mine egne tanker som reflekterer svarene jeg gir.
Fort ser jeg at resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen spriker ut fra hvilken enhet den
NAV-ansatte har besvart spørsmålene fra. I medarbeiderundersøkelsen er den største gruppen
ansatte de som jobber ved statlige lokalkontorer og kommunale lokalkontorer (til sammen
7859 personer eller 31,8 %). Andre grupper er forvaltningsenheter og spesialenheter,
fylkesadministrasjon, NDU/Direktorat (totalt 837 personer eller 5,6 %), pensjonsenhet,
arbeidsrådgivningskontorer, arbeidslivssentre og et lite mindretall på 184 personer i ”andre
enheter”. Forskerne hevder på denne bakgrunn at arbeidsmiljøet det her skrives om, vil farges
av lokalansattes virkelighet. Men store forskjeller finner jeg ikke i totalvurderingen de ansatte
gir. Det er ulik grad av helsemessige belastninger ut fra hvilken enhet den ansatte tilhører,
men i sum er helsebelastningene nokså jevnt fordelt.
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Belastningsfaktorer og mestringsfaktorer for NAV generelt og
NDU/Direktoratet (AFI, 2009):
Belastning:
Kvantitative Kognitive

Rollekonflikt

Emosjonelle

Relasjonelt Integritets-

krav:

arbeid:

krenkelse:

krav:

krav:

NAV: 56

59

35

41

47

59

NDU: 49

54

28

26

5

25

God

Mestring:
Kontroll i

Medvirkning Rolleklarhet:

Gode lærings-

God

jobben:

i jobben:

muligheter:

opplæring: organisering
av arbeidet:

NAV: 67

51

72

64

61

55

NDU:67

57

68

65

57

55

Ytrings-

Kollega-

Lederstøtte:

Kvalitetsledelse:

Gode

muligheter i støtte:

omstillings-

arbeids-

prosesser:

miljø:
NAV: 61

71

52

59

48

NDU:62

68

54

52

52

Poengskalaen AFI benytter i denne undersøkelsen, er fra 0 til 100, hvor 0 er “i meget liten
grad” og 100 er “i meget høy grad”. Siden NAV ønsket ”noen å sammenlikne seg med”, har
forskerne hentet referansemateriale fra to andre undersøkelser på nordisk nivå (QPS Nordic
og COPSOC). I innledningen på denne arbeidsmiljøundersøkelsen har AFI sitert en viktig
passasje i arbeidsmiljøloven – altså “grunnloven” for arbeidsmiljøpolitikken:
Ifølge arbeidsmiljøloven § 1-1 skal arbeidsmiljøet ha ”en velferdsmessig standard
som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i
samfunnet […] Målet for arbeidsmiljøinnsatsen skal være ”å sikre et arbeidsmiljø
som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, [og] som gir
full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsmiljøets beskaffenhet
skal ikke bare være slik at arbeidstakerne unngår sykdom og skader; den skal også
understøtte en positiv helseutvikling hos de ansatte […] Helse blir her det å kunne
utvikle sine potensialer og få bekreftelse på egenverdi gjennom meningsfylt arbeid,
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mens uhelse er forekomsten av helseplager, sykdom og skader. Det oppfordres til i
det videre også å se på arbeidsmiljøresultatene i lys av NAVs overordnede mål og
NAV som IA-bedrift. (AFI, 2009, s. 7)
Mildere kan man vel ikke få sagt at en arbeidsplass som selv står for hvordan andre skal
håndtere mennesker på vei ut av yrkeslivet, selv må ha rent mel i posen.
Jeg tar i det forestående for meg det som er avdekket av belastningsfaktorer og
mestringsressurser i denne kartleggingen av arbeidsmiljøet i NAV rundt årsskiftet 2009/2010.

Belastningsfaktorer
Kvantitative krav
Summen på medarbeidernes svar på det som skal måle de kvantitative kravene, er 56 poeng.
Dette er den faktoren som AFI siler ut som den viktigste, og som arbeidstilsynet omtrent
samtidig peker ut som den vesentligste bekymringen rundt NAV-ansattes arbeidssituasjon.
”Nær hver femte medarbeider i NAV har en skåre på over 70 poeng på denne
arbeidsmiljøfaktoren […] En må regne med at mange av disse har forhøyet risiko for
arbeidsrelaterte helseplager og sykdommer”, sier Asbjørn Grimsmo (AFI, 2009, s. 9).
Konklusjonen på rapportens neste side faller naturlig for meg, mens den er vanskeligere for
NAV-lederne å ta til seg, skal det vise seg.
Sett i forhold til denne arbeidsmiljøfaktorens dokumenterte negative innvirkning på
de ansattes helse, bør tiltak for å redusere de kvantitative kravene prioriteres. (AFI,
2009, s. 10)
Jeg husker …
Når jeg er ny i NAV, er jeg uforberedt på alle oppgaver de ansatte gjør eller noen planlegger
at de skal gjøre. Spesielt husker jeg velmenende web-redaktører som hadde gode idéer til å
videreutvikle “sine” sider. Men for å få gjennomført utviklingsoppgaver med den
organiseringen vi har, må det mange mennesker på ulike nivåer i systemet inn for å vurdere
om beslutningen lar seg gjennomføre teknisk og faglig, og for å beslutte hvordan det i så fall
skal løses. Det er en summing av stemmer som i et vepsebol, hvor mange har idéer til måter å
tenke forbedring av eget område på, men hvor helhetsblikk mangler. Jeg er også uforberedt på
summen av alle oppgaver i etaten som andre mener jeg skal utføre.
Likevel er det verken den totale situasjonen eller de kvantitative kravene statsråden
skal snakke om, når hun redegjør for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité samme
måned som denne rapporten kommer på bordet. Hun sier noe om at ansatte må mestre
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oppgavene, og at dette kan være utfordrende for mange. Men så vidt jeg har oppfattet, nevner
hun ingenting om antall oppgaver de ansatte skal mestre. Selv spør jeg alle som låner meg et
øre i prosessen samme spørsmål: “Skal man i det moderne arbeidsliv ikke regne med
mengden oppgaver organisasjonen krever at den enkelte ansatte skal håndtere?”
Det er selvsagt slik at mengde og vanskelighetsgrad henger sammen. Du kan mestre
enkelte vanskelige oppgaver, og du kan mestre mange enkle oppgaver. Det er når oppgavene
både er vanskelige og mange at summen ikke går opp i antall timer som forventes at du skal
være på jobb, og det er da en fare for både arbeidsmiljøet, helse og trivsel hos den enkelte.
Er det en bevisst fortielse fra statsråden vi er vitne til, og derved mangel på forståelse
for menneskene som er ansatte i reformprosessen?
Når AFI hevder at den viktigste belastningsfaktoren som NAV-ansatte jevnt over
rapporterer, er de kvantitative krav på jobben, tar altså ikke statsråden hensyn til
oppgavemengden. På grunn av den internasjonale finanskrisen er det økt arbeidsledighet, og
derfor også økt arbeidsmengde for oss som jobber med å sikre folk inntekt. Tor Saglie
kommenterer at mange ansatte har strukket seg langt og jobbet mye for å bedre situasjonen
NAV-reformen har havnet i. Jeg ser selv at mediene gradvis tar opp problemer med
arbeidsmiljøet, og Hagenutvalgets rapport som kommer ut sommeren 2010, gir ytterligere
grunn til å være bekymret for de kvantitative kravene som de ansatte har på sine skuldre.
Situasjonen har da ikke bedret seg mye fra den perioden denne undersøkelsen gjelder
(årsskiftet 2009/2010). Ifølge Hagenutvalgets delrapport er følgende problemer i NAV et
halvt år etterpå:
På mange områder er det fortsatt mange restanser og lange saksbehandlingstider.
Men det er samtidig variasjon i saksbehandlingstider mellom fylker som trolig ikke
kan forklares ved ressursfordeling. Partnerskapet mellom staten og kommunene
framstår som en betydelig styringsmessig utfordring for lokale NAV-ledere.
Kommunalt ansatte kan oppleve at det sosialfaglige arbeidet og oppfølging av
brukere som står langt unna arbeidsmarkedet ikke er prioritert like høyt av etaten
som av kommunen. (Hagenutvalgets delrapport II, 2010, s. 19)
Dette tror jeg de fleste ansatte denne perioden kan skrive under på.

Kognitive krav
Kognitive krav går på den vanskelighetsgraden arbeidsoppgavene har både i forhold til
mengde og hvor vanskelige de er. For høye kognitive krav på jobben vil som oftest føre til at
arbeidstakeren føler seg presset eller stresset. Her får NAV generelt 59 %, som er omtrent
som gjennomsnittet i andre arbeidsmiljøer.
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Mange medarbeidere i NAV har derfor kanskje en helsemessig optimal
arbeidssituasjon med hensyn til de kognitive kravene i jobben. Men omtrent 25 %
har fått over 75 poeng for faktoren kognitive krav. For mange av disse medarbeiderne er arbeidssituasjonen sannsynligvis helsebelastende. (AFI, 2009, s. 10)
Jeg husker …
Jeg tilhører de som har over 75 poeng i svaret på dette spørsmålet. Årsaken ligger ikke i at jeg
ikke forstår arbeidsoppgavene når jeg er ny i NAV. Det er den tekniske kompetansen som
intra- og internettet fordrer, som mangler i min bagasje og som heller ikke finnes i min
seksjon. Alle nye retningslinjer for mitt arbeidsfelt er også i en annen sfære enn den lederne er
opptatt av. Derfor mottar jeg ikke tilstrekkelig informasjon om nye regler og retningslinjer
som kunne ha hjulpet meg til å mestre de oppgaver som avdelingen i NDU og direktoratets
ansatte mener er i min oppgaveportefølje. Jeg ser heller ikke hvor jeg kan få tilgang til den
nødvendige informasjonen, siden intranettet ikke blir brukt til denne form for
interninformasjon, og dessuten er for uoversiktlig å finne fram på for oss nye. I ettertid har jeg
også erfart at de som fikk informasjonen, ikke passet på at rette vedkommende – altså meg
når det gjaldt informasjonsoppgaver – fikk tilgang til den. Som fungerende ledere var de ikke
som Hanne, som alltid var på hugget når det gjaldt å se hvem som skulle informeres og
delegeres oppgaver i det nye systemet.

Rollekonflikt
Rollekonflikt oppstår når den ansatte får motstridende informasjon om hva som skal gjøres,
eller hvordan arbeidsoppgavene skal løses. ”Rollekonflikter kan medføre stress og har ofte en
helsenedbrytende effekt” (AFI, 2009, s. 10). Her er konklusjonen i rapporten at:
NAV generelt får 35 poeng for denne faktoren, noe som er i underkant av det som er
gjennomsnittet i andre arbeidsmiljøer. Men hver fjerde medarbeider har fått 50
poeng eller mer på denne faktoren, og mange av disse medarbeiderne opplever
sannsynligvis rollekonfliktene arbeidet medfører som helsebelastende. (AFI, 2009,
s. 9)
Viktigere enn konklusjonen er kanskje innholdet i begrepet “rollekonflikt”, som nettopp er
overskriften på min nye hverdag i NAV. Det er normalt at omorganiseringer som involverer
menneskelige ressurser, betyr enten konflikt eller assimilasjon definert som krangling om
oppgaveløsning eller utvisking av egenart. Vi jobber forskjellig, tenker ulikt, og har en
særegen kultur uansett hvor vi befinner oss. Denne kulturen rystes når vi fusjonerer eller
omorganiserer, på samme måte som samlivsproblemer oppstår når vi går fra å være en til å bli
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to. I min avdeling har vi for eksempel fredagskakeansvar som tidligere, og som før inviterer
vi raust på det vi har å by på også overfor de som tilhører grenselandet i arbeidsfellesskapene.
Jeg fikk også delta på fredagskaffen i sosialavdelingene i SHdir. Når mine nye kolleger har
ansvaret, opplever vi oss uten adgang til disse treffpunktene. Da lukkes dørene, og oftest med
oss på utsiden, fordi man mener å ha et internt møte.
Over 20 % svarer som meg ja på spørsmålet ”Kommer du i klem på grunn av
motstridende krav eller forventninger fra flere hold, for eksempel mellom overordnede og
kolleger?”. Det er også rollekonflikt dersom en mener å utføre arbeidsoppgaver på en måte
som ville vært mer egnet å gjøre på en annen måte.
Jeg husker …
De brukernære tankene som tidligere stod fremst i min egen arbeidsmoral, blir feid over bord
av det jeg vil kalle arrogante NAV-ledere. I stedet for å tenke ut hva gamle fru Jensen trenger
av informasjon og nærhet for å få den hjelpen hun har behov for, må jeg snu hodet trill rundt
og tenke hva NAV mener fru Jensen skal forholde seg til, nemlig teknisk internettinformasjon. Jeg hadde både mange undersøkelser som dokumenterte, og praktisk kjennskap
til, at en del av våre brukere ikke behersket internett som informasjonskanal. Mange manglet
enten kunnskapen eller dataverktøyet. Jeg holder på gammel tankegang og riktig kunnskap
om brukerne våre, og nekter nok litt for lenge å forholde meg til NAVs ensretting av
kanalvalg. Tilsynelatende enkle arbeidsoperasjoner, for eksempel å få en rapport
offentliggjort på NAV.no, er gjort mer tungvinte enn jeg er vant til. Før var jeg selv redaktør
med stor myndighet og mange muligheter. Nå er jeg web-redaktør med liten myndighet og få
muligheter til selv å håndtere informasjonen.

Emosjonelle krav
Følelsesmessige utfordringer oppstår ifølge Grimsmo i arbeidet med andre mennesker,
spesielt hvis det dreier seg om mennesker i en vanskelig situasjon eller i situasjoner det er
vanskelig å finne en god løsning på. Høye emosjonelle krav i jobben ser ut til å føre til en
slitenhetsfølelse, og senere over tid til utbrenthet.
NAV generelt får 41 poeng på denne faktoren. Denne poengsummen er noe over det
som er gjennomsnittet i andre arbeidsmiljøer […] Men nær 15 % skårer 75 poeng
eller mer på emosjonelle krav, og for mange av disse medarbeiderne utgjør de
emosjonelle kravene sannsynligvis en uhelserisiko. (AFI, 2009, s. 11)
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Jeg husker …
I min nye jobb skal jeg fortsette å veilede mine medarbeidere som spør om råd, og jeg har i
denne sammenheng et emosjonelt krav på meg. Før har jeg hatt god oversikt, og kunne
nærmest svare alle på alt som en syvende mor i huset. Nå blir jeg oftest svar skyldig. Det er
ikke tvil om at andre ansatte som jobbet nærmere brukerne denne perioden, likevel må ha hatt
sterkere former for emosjonelle krav. Jeg trøster meg mange dager med at ingen sulter eller
mister boligen sin, selv om jeg ikke får gjort alt jeg ønsker i omorganiseringsperioden. Jeg vet
det er flere som sliter med skyldfølelse for ugjorte oppgaver i førstelinjen. Der er det nettopp
store sjanser for at noen må lide fordi en selv ikke får gjort alle oppgavene sine i systemet.
Mange sosionomer prioriterer ut fra krisetenkningen om hvem det haster mest å hjelpe. I
NAV er praksisen for alle typer saker at den som ligger øverst i bunken, får prioritet. Derfor
må tiden som gikk med til alle diskusjoner og arbeidsoperasjoner, ha skapt enda mer
frustrasjon hos de førstelinjeansatte som egentlig vil jobbe med å dekke brukernes behov.

Relasjonelt arbeid
Arbeid med og for andre definerer Grimsmo som relasjonelt arbeid. Dette er den nest siste
helsebelastningsfaktoren i denne undersøkelsen. Det oppstår problemer i det relasjonelle
arbeidet dersom noe i relasjonen av en eller annen grunn skjærer seg. Ifølge AFI kan
følelsesreglene bidra til at det oppstår emosjonell dissonans hos tjenesteyter. Det vil si at det
oppstår en forskjell mellom de ekte følelsene og de følelsene som skal vises utad.
Arbeidsmiljøforskningen ser på det å lukke den emosjonelle dissonansen, enten ved å mane
fram de ”riktige” følelsene eller å spille spill, som en form for usynlig arbeid som over tid
tærer på helsen. Ser en på resultatene for NAV totalt og for NDU er det i denne sammenheng
at resultatet spriker mest. 47 poeng gis av NAV generelt, mens NDU på relasjonelt arbeid
bare får fem poeng.
Det er i NAV relativt mange som står i heller flyktig ansikt til ansikt-kontakt med
brukere eller arbeidsgivere halve dagen eller mer, i situasjoner hvor sterke følelser
er i spill. Hver femte NAV-medarbeider skårer over 70 poeng på poengskalaen. For
mange av disse utgjør sannsynligvis det relasjonelle arbeidet en helsebelastning.
(AFI, 2009, s. 13)
Jeg husker …
Min jobb er på mange måter å være både emosjonell og relasjonell. Jeg har ord på meg for å
være en proff ansatt, og mine fagfolk er vant til at jeg håndterer alle spørsmål med stoisk ro.
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Som ny i NAV svarer jeg gjerne høflig og velvillig på spørsmål, men som oftest må jeg svare
at heller ikke jeg vet svaret på deres spørsmål. Jeg må som oftest også ha flere til å hjelpe meg
med arbeidsoperasjonene, for som jeg har søkt å få fram i kapitlet foran, er dette kulturen i
NAV. De jeg spør, bidrar som oftest. Men jeg merker på dem at det går på bekostning av hva
de selv hadde planlagt å gjøre. Det tærer på kreftene mine stadig å være formelt og relasjonelt
avhengig av andre for å få gjort mine oppgaver, og gradvis innser jeg også at jeg verken har
evner eller interesser for det som nå er min jobb: Å publisere saker andre har skrevet ferdig
uten å involvere meg eller andre i formidlingstanken på forhånd. Selv om jeg utad tror jeg
opptrer relativt fattet, er det inni meg et rop om å kunne mer, hjelpe mer, ha flere svar å dele
ut. Da jeg deltar i denne undersøkelsen, svarer jeg ”i stor grad” på de fleste spørsmål som
forskerne bruker til å identifisere helsebelastninger i det relasjonelle arbeidet.

Integritetskrenkelse
Integritetskrenkelser angår spørsmål om konflikter på arbeidsplassen, trusler, trakassering
eller utilbørlig atferd fra kolleger, ledere, brukere og arbeidsgivere. Medarbeiderne i NAV får
generelt 59 poeng på denne faktoren.
Mobbe- og konflikttallene ser ut til å være ganske ”normale”. Men på dette punktet
skal det være nulltoleranse, og NAV bør her gå gjennom sine varslings- og
håndteringsrutiner […] 25 % hadde på NDU/Direktoratsnivå vært i alvorlige
konflikter eller opplevd trakassering på arbeidsplassen […] Over 70 % på
lokalkontor rapporterte det samme. (AFI, 2009, s. 15)
Jeg husker …
Jeg har til dags dato ikke hatt konflikter av betydning verken på skole eller arbeidsplass. Når
jeg er ny i NAV, og kampen om plassene og posisjonene er et faktum, erkjenner jeg daglig at
konfliktnivået er høyt. Ufrivillig blir jeg utestengt fra viktige diskusjonsarenaer, og enda
oftere blir jeg utsatt for direktiver fra medarbeidere som sitter på samme nivå som meg i
hierarkiet. Jeg hører for første gang i mitt liv utsagn som “det er ikke sant det de andre sier om
deg”. På slike dager, som jeg har flere og flere av, ville kollegastøtte vært motgift, men ingen
finner nøkkelen for å inkludere meg når alle nå har nok med å finne sin egen vei. Også
lederstøtten ville vært motgift, men som jeg kommer til, glimrer denne nå med sitt fravær.
En dag i selve omstillingsprosessen har den øverste lederen min, som skal dra med
kona til utlandet, hentet inn en person jeg aldri har sett før. Når jeg ser det nye fjeset, får jeg
formidlet at han trengte hjelp til et nettmøte. Jeg spør undrende hvorfor det ikke er meg han
har bedt om å komme. Topplederen svarer unnvikende at det var tilfeldigvis sånn at personen
44

kunne stille opp på kort varsel. Men det hadde jo jeg også kunnet, siden jeg i denne tida ikke
får gjort mye for avdelingen av ordinært arbeid. I ettertid tror jeg hodet hans allerede var for
fullt av for mye nytt til at han så det bestående. Siden jeg ikke har for vane å gå inn i
konfliktmaterien, blir jeg mest av alt tankefull. Hvorfor i all verden inviterer min øverste
leder, som jeg har en grei relasjon til, nå et helt fremmed menneske inn i sin hule? Jeg kjenner
på en til nå ukjent følelse som er et resultat av følgende oppskrift: en desiliter
“mindreverdighet”, en teskje “inkompetanse”, og en stor spiseskje med “fremmedfrykt”. Selv
om jeg sier til meg selv at dette er å gå forbi klare linjeorganiserte arbeidsmetoder, skjønner
jeg at dette er begynnelsen, og ikke slutten, på “ad hoc”-arbeidet som en del ledere i NAV
velger for å løse oppgavene sine fortest mulig. Helt på akkord med tidligere nevnte prinsipper
om oppgaveløsning, og langt unna håndboka til ansatte i staten.

Grimsmo oppsummerer
Når Grimsmo oppsummerer belastningsfaktorene, er det en passasje som peker seg ut for
meg, fordi dent treffer min daværende situasjon godt:
Det er relativt mange NAV-medarbeidere som forlater jobben med bekymringer og
dårlig samvittighet for det de har fått utrettet. Det er de kvantitative kravene som har
størst innvirkning på denne følelsen, etterfulgt av emosjonelle krav og relasjonelt
arbeid [...] Dette kan tolkes som at det er de kvantitative kravene som blir et hinder
for hvor mye medarbeiderne får gjort i forhold til brukere og arbeidsgivere, og at en
tilkortkommenhetsfølelse i forhold til mennesker med behov for hjelp, gir seg utslag
i dårlig samvittighet og bekymringer for tjenestemottakernes ve og vel. (AFI, 2009,
s. 16)

Jeg oppsummerer
Hver dag etter jobben er jeg mer utslitt av dagen enn noen gang før. Mest fordi jeg mener at
jeg ikke strekker til, men samtidig vet jeg at jeg ikke har gjort mye for å fortjene min lønn.
For meg og mange andre, om en skal tro på medieoppslagene, blir en form for strutseatferd
resultatet. Jeg stikker hodet i sanden, og håper tilstanden går over når jeg føler meg i stand til
å titte opp igjen. Når jeg gjør det, er det fortsatt ingen utsikt, oversikt, mestringsfølelse eller
arbeidsglede å spore.
Etter mange uker i nye korridorer, er det en forskremt fugl som dukker fram. En gang
finner den tidligere sangfuglen ikke butikken der daglige innkjøp normalt blir foretatt. En
annen dag skal den fjerne en tujahekk som vinteren har fart ille med. Når den går ut i hagen
en sommerettermiddag, ser fuglen at hekken står der – skakk og ristet av uvær. Hekken er
som eget arbeidsliv, og den skal bort. Mens jeg spar og drar, tenker jeg: – Nå mister jeg
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selvtillit og mestringsfølelse hver eneste dag … Dette går ikke lenger. Jeg må be om at legen
sykmelder meg.

Mestringsressurser
La meg nå se på mestringsressursene. Disse kan oppsummeres i å ha beslutningsmyndighet,
tilgang på faglig bistand, informasjon og nødvendig utstyr, og oppsummert handler det om
hvilke muligheter vi har til å ivareta vårt ansvar på jobben. Til sammen gir
mestringsressursene arbeidstakeren den nødvendige kontrollen i arbeidsprosessen. Da blir det
som skal leveres av resultater, kvittert ut.

Kontroll i jobben
NAV-ansatte generelt oppnår 67 poeng på faktoren “kontroll i jobben”. Men omtrent hver
sjette medarbeider i NAV har fått en skåre på 50 poeng eller lavere på dette spørsmålet. Disse
medarbeidernes arbeidssituasjon må kunne karakteriseres som vanskelig, og for en del vil
opplevelsen av manglende kontroll utgjøre en helsebelastning. Jeg registrerer med interesse at
NDU/Direktoratet i denne sammenheng har bedre resultat enn lokalt ansatte (67 poeng mot
65). Interessen kommer av at jeg selv og jeg vet også gjennom mine kolleger at vi alle har
mistet kontrollen. Jeg er med andre ord ikke så sikker på om alle har svart like ærlig på dette
spørsmålet i min enhet som meg selv.
Jeg husker …
Det er stor usikkerhet hos alle i min enhet når det gjelder løsningen av oppgaver på et
administrativt nivå og på et operativt nivå. Det som før har vært en enkeltmedarbeiders
ansvarsområde, skal nå ha ett operativt nivå og ett strategisk, beslutningsmessig nivå. Midt i
denne uroen – i et NAV som har gått nærmest amok – er jeg. Fortsatt som en maur i tua, men
uten noen mellomledere som viser vei til hvordan oppgavene skal løses eller hvor de ender.
Jeg har byttet jobber et titalls ganger, og funnet meg stort sett til rette. Denne gangen
ser jeg mørkere og mørkere på tilværelsen – både i jobb og privat siden arbeidet har hatt så
stor betydning for meg. Der jeg tidligere har funnet morsomme eller løsbare utfordringer i en
ny situasjon, finner jeg nå bare problemer. Konsentrasjonen forsvinner i takt med kreftene.
Jeg føler meg for første gang i livet som en taper som ikke har oversikt og heller ikke energi
til å skaffe eller gjenfinne oversikten.

46

Medvirkning i jobben
Faktoren dekker spørsmål om vi har innflytelse på konkrete oppgaver, påvirkningsmulighet
for mengde arbeid og innflytelse på tidsfrister og tidsbruk. Den dekker også spørsmål om en
har påvirkningsmulighet på beslutninger som er viktige for arbeidet, om det er rom for egne
vurderinger og om en selv får bestemme pauser og andre avbrekk i arbeidet.
Generelt har NAV fått 51 poeng på spørsmål om medvirkning i jobben. Dette er
omtrent som andre arbeidsplasser. Direktoratet og NDU skårer midt imellom som så ofte før.
Dårligst medvirkning ser det ut til at de har lokalt, mens arbeidsrådgivningskontorene har
mest medvirkning. Nær hver fjerde medarbeider i NAV har fått mindre enn 40 poeng. Disse
medarbeidernes arbeidssituasjon må kunne karakteriseres som vanskelig med hensyn til
medvirkningsmulighetene, og for en del vil sannsynligvis den manglende innflytelsen over
forhold i jobben tære på motivasjonen og engasjementet i arbeidet, hevder Grimsmo.
Jeg husker …
Jeg kommer fra en kultur og en avdeling hvor Hanne som leder drar sine ansatte med. Hun
spør om råd, og legger fram gode resultater som vi alle deler æren for og gleden over. Har vi
for mye, får vi gehør for det, og Hanne pålegger på sin menneskelige måte en annen å ta
oppgaven. I mitt nye hus hvor lederne kommer, men helst går, finner mange medarbeidere
andre interesser å konsentrere seg om, og jeg får inntrykk av at alle rundt meg også sliter med
å følge egen tankegang ett skritt videre. Få om noen føler nok at deres ståsted som fagperson
blir ivaretatt, og vi blir altså alle lite konsentrerte om eget arbeid, samtidig som vi ikke klarer
å vise interesse for hverandres områder. Medvirkning i forhold til hva, står igjen som et godt
spørsmål … Tidsfrister er jo også allerede et utvannet begrep, den tida vi har jobbet i NAV, så
det å bidra i å påvirke disse, gjør ingen av oss på bakkeplanet.
Før jeg blir borte har vi et seminar hvor to kreative som har snudd en situasjon preget
av å være utbrente til en ny formidlingshverdag, opptrer. Jeg husker jeg tenker i mitt stille
sinn: “Er det dette de vil vi skal bli … Utbrente?” Ingen av oss diskuterer seminaret
nevneverdig, og igjen må jeg skylde mye på egen manglende medvirkningsevne.
Unnskyldningen får være at selv om alle varsellamper som skal lyse mot utbrenthet er ildrøde,
ser jeg dem ikke. Noe føles og anes, og annet rasjonaliseres, men ingen snakker om det vi
faktisk står midt oppe i. Jeg vet at Bodil, som skal bli min nye leder, tar tak i det å øke
seksjonens medvirkning og bedre internkommunikasjonen.
NAV har et forbedringspotensial på dette punktet som sannsynligvis vil komme både
organisasjonen, medarbeiderne og brukerne til gode. (AFI, 2009, s. 20)
47

Rolleklarhet
Det er ut fra min egen historie og boka NAVet som knakk et oppsiktsvekkende resultat at NAV
generelt har 72 poeng på rolleklarhetsfaktoren. Denne poengsummen er omtrent som
gjennomsnittet i andre arbeidsmiljøer, hevder AFI. Er det kanskje bare jeg som med ett får en
vanskeligere rolleforståelse? Nei, 16 % av medarbeiderne i NAV har mindre enn 50 poeng.
Disse medarbeidernes arbeidssituasjon må karakteriseres som heller vanskelig, og for en del
vil de vage eller manglende målene for arbeidet, sammen med uklare forventninger og
ansvarsforhold, sannsynligvis ha en helsereduserende effekt eller være helsebelastende. Blant
de dårligste i NAV-klassen på dette punktet, er NDU/Direktoratet med 68 poeng.
Forvaltningsenhetene har derimot 77 poeng.
Jeg husker …
Jeg har motstand mot at alt skal formidles elektronisk på nettsider. Jeg mangler i begynnelsen
en forståelse for at jeg sitter som en innspiller av saker, hvor det nå er redaktører og ikke meg
som bestemmer innholdet. Det er lang avstand til andre beslutningstakere i forhold til
tidligere, og avdelingen jeg havner i, er langt unna ledelsen i direktoratet. Vi sitter enda lenger
unna statsrådsnivået. For meg står følelsen av å bety noe for noen også sentralt for min egen
rolleklarhet, og jeg mangler mer og mer følelsen av å bety noe. I bunn og grunn er jeg
degradert til å bli usynlig, etter å ha følt meg som og erfart å være en relativt viktig brikke på
kongens sjakkbord. Jeg anser meg rett og slett for å være for ydmyk til å ta på meg dette store
ansvaret. Det er mange med meg som jobber med å skaffe seg ny arbeidsidentitet, men
kanskje har jeg det verre enn mange andre. Jeg er vant til å være et viktig ansikt som de fleste
kjenner og setter pris på. Nå er jeg et fjes som ingen vedkjenner seg eller mener betyr en
forskjell. Jeg vet om flere som har det sånn i denne perioden.

Gode læringsmuligheter
NAV generelt får 64 poeng på spørsmålet om gode læringsmuligheter i organisasjonen.
Denne poengsummen ligger et godt stykke under det som er gjennomsnittet hos andre.
Poengsummen burde med tanke på NAV-medarbeidernes helse vært høyere, og tiltak for å
bedre læringsmulighetene bør derfor prioriteres. Over tid kan mangelfulle læringsmuligheter
ha psykiske skadevirkninger blant de ansatte.
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Arbeidsministeren tar Hagenutvalgets rapport om kompetansebehov alvorlig, og jeg
føler det som balsam for sjelen når jeg i januar 2010 ser at hun som tilsvar på rapporten fra
utvalget sier:
Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mestrer, er dette alvorlig. Jeg
forutsetter at etaten holder stort trykk på kompetanseutvikling og arbeidsmiljø.
(Arbeidsdepartementet.no)
Jeg husker …
Jeg har pedagogisk utdanning og kompetanse som lektor. På cv-en min står det at jeg liker å
jobbe i lærende organisasjoner. Selv om mine jobber i staten gjerne kunne gitt mer avkastning
rent materielt, er jeg en fornøyd medarbeider når jeg kommer tilbake fra jobb med mer
kunnskap enn når jeg går om morgenen. Kanskje har jeg også fått gode tilbakemeldinger fra
dem jeg jobber med eller for. I den nye jobben jeg nå har våren 2011, får jeg tilbakemeldinger
som: ”Hvis vi må ha vikar igjen, skal vi si at vi vil ha deg”, eller “jeg har lært mer av deg
denne uka enn de to årene jeg har hatt på skolen til sammen”. Hva gir ikke dette av virkelyst
og mening med å gå på jobben hver dag?
Jeg kom også fra et miljø i SHdir som gav kurs, og disse læringsarenaene gav meg
alltid det lille ekstra som er borte i jobben i NAV. I min nye organisasjon er kravet at vi som
medarbeidere setter kompetanseønsket på vent. Mange av lederne tar til seg medias søkelys
på råflott opplæring som går ut over brukerne i den perioden NAV blir kalt SATS. Siden
sosialtjenesten i disse samlingene glimrer med sitt fravær, er vi mange som nektes den
opplæringen vi sårt trenger. En annen ting er at samlingene neppe er gode læringsarenaer
heller, siden det er for mange med ulike roller og oppgaver som samles samtidig.

God opplæring
I arbeidsmiljøforskning er læringens betydning for de ansattes fysiske og spesielt psykiske
helse og velvære, vel dokumentert. Det å oppleve å være “på vei” er viktig for innsatsviljen,
som det å nå målet om å bli en dyktig medarbeider, sier Grimsmo (AFI, 2010, s. 21). Han
hevder videre at faglig stillstand ofte er ensbetydende med personlig stagnasjon og forvitring
både med hensyn til jobb og andre livsarenaer. Spørsmålet om gode læringsmuligheter er
tredelt: For det første blir vi spurt om vi får bruke våre faglige ferdigheter og kunnskaper i
jobben. Dernest svarer vi på hvorvidt vi gis muligheter til faglig utvikling, før vi til slutt måler
læringsmuligheter med spørsmål om vi får anledning til å sette våre egne erfaringer og
kunnskap om til praksis.
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NAV generelt får 57 poeng på denne faktoren, og AFI oppsummerer spørsmålet som
er besvart av medarbeiderne med at:
Denne poengsummen kunne i et arbeidsmiljøperspektiv gjerne ha vært høyere, fordi
mangelfull opplæring, sammen med reduserte læringsmuligheter, over tid gjør at
kravene i jobben oppleves som stadig mer uoverkommelige. Opplæring og
kompetanseheving bør derfor komme ganske høyt på tiltakslisten for å forbedre
arbeidsmiljøet. (AFI, 2009, s. 23)
Hagenutvalget har også kommentert den manglende opplæringen. Utvalget har sagt at det
framstår som tydelig at en krevende omstillingsfase har skapt utfordringer når det gjelder å
ivareta og bygge nødvendig kompetanse for å levere forventede tjenester og oppfølging fra
NAV-kontorene (Hagenutvalget, 2010, s. 12). I fortsettelsen til Hagenutvalget heter det
videre:
Til tross for at det har vært gjennomført en rekke opplæringstiltak i reformperioden,
viser undersøkelser at en stor del av medarbeiderne i NAV-kontorene opplever at de
ikke har fått tilstrekkelig opplæring. (Hagenutvalgets delrapport I, gjengitt i
Hagenutvalgets delrapport II, 2010, s. 12)
Jeg husker …
Jeg nekter ikke for at noen forsøker å gi oss opplæring. Henvist til et kjempeauditorium
snakker ulike aktører i NAV til oss som er nye, om det de holder på med. På seksjonsmøter
får vi høre om andre avdelingers arbeidsfelt, og jeg får stort sett tilgang på å komme på besøk
til en underetasje som skjøtter det praktiske web-arbeidet. Jeg gis absolutt en skulder-tilskulder-opplæring i denne enheten som jeg har stor glede av. Likevel er svarene mine på
spørsmålene om læringsbetingelser i den nederste delen av poengskalaen. Jeg vil fortsatt påstå
at det er lite rom for å ha fokus på den totale oppgaveporteføljen i NAV, og enda mindre
muligheter for å bedre sine egne læringsbetingelser i disse rommene. Spørsmålene jeg stiller
blant titalls andre, blir ofte besvart med setninger som ”Vi jobber med forbedringer”. Jeg går
mange ganger ut av læringsarenaen med flere spørsmål enn svar. Kompetansen som blir gitt,
er for generell, og det er mye ord og lite innhold for den som virkelig vil forstå sin nye rolle
og oppgaveportefølje.

God organisering av arbeidet
En forutsetning for at medarbeiderne, både enkeltvis og samlet, skal levere gode resultater, er
at arbeidet i enheten er godt organisert. Mangelfull organisering av arbeidet kan være en
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stressfaktor i seg selv, men også gi opphav til andre stressfaktorer i arbeidsmijøet som for
eksempel økte kvantitative krav eller reduserte læringsmuligheter.
Fra de ansatte har NAV fått 55 poeng på dette spørsmålet. Grimsmo hevder at det ikke
finnes noe gjennomsnittstall å sammenlikne med, men at det kan diskuteres om dette er godt
nok siden mangelfull organisering av arbeidet kan skape så pass mye plunder og heft i
produksjonen at det gir stress og arbeidsbelastninger hos medarbeiderne.
Jeg har hentet tall om konsulentvirksomheten fra Fafo-forsker Svein Erik Moen. I
overkant av 20 prosent av lønnsmidlene i NAV ble brukt på eksterne konsulenter. Det
framkommer blant annet at NAV fra 1.9.2007 til 1.9. 2008 brukte hele 1,9 milliarder kroner
på konsulenter. Dette tilsvarer 19 prosent av lønnsmidlene. I 2009 brukte NAV 1,3 milliarder
kroner på eksterne konsulenter. Dette tilsvarer litt over 20 prosent av lønnsmidlene. Til
sammenligning heter det at konsulentbruken i Arbeidstilsynet er på 5 prosent (Aktuell, 2010).
I NAV Drift og Utvikling var det i 2009 42 eksterne konsulenter som jobbet med rene
driftsoppgaver. Når det koster om lag 2 millioner kroner årlig å leie inn en konsulent, vil dette
si at bare i min enhet var det konsulentutgifter på over 90 millioner kroner. For å redusere det
enorme budsjettet for konsulentvirksomheten, sier Fafo at NAV må kartlegge egne ressurser
før innleie, og avklare om man kan ansette eller lære opp egne i stedet for å leie inn folk.
Jeg husker …
Jeg kom fra en velorganisert avdeling som vi alle var stolte av. Hanne hadde grep om det vi
gjorde, og jeg tror vi hadde en anseelse både i egne og andres øyne som håndballjentene til
Marit Breivik hadde i glansdagene. I det nye huset ser jeg et anarkistisk organisasjonsliv. Lite
eller ingenting er fastlagte måter å gjøre jobben på. Det er jo en fordel for en som liker å jobbe
i lærende organisasjoner, men siden ytrings- og samspillsarenaen er fraværende, blir læringsog løsningspotensialet individuelt. Jeg stusser litt over alle de innleide konsulentene som jeg
møter, og erfarer selv det jeg i ettertid vil betegne som dårlig organisering av
arbeidsoperasjonene. I siste avsnitt av min historie nevner jeg et tilsynelatende enkelt
spørsmål som jeg bad om skulle bli besvart. Kulturen tilsier at jo flere som har vært
medvirkende til det jeg anser å være dumskapens svar, jo riktigere er det. Men det jeg ønsker
å sette fokus på her, er at slik er det jo ikke, og at dette er kultur og byråkrati på sitt verste.
Det kan godt stemme at NAV totalt får 55 poeng på organisering av arbeidet – altså
verken dårlig eller godt. Men der jeg er, er det ingen ledelse og dermed heller ikke noen
organisering av arbeidet i den tiden jeg står i full jobb. Han som er satt til å lede og
administrere, er passert middagshøyden, og lite engasjert i å ta tak i både oppgaveporteføljen
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og arbeidsmiljøet. Han vil ikke ha medarbeidersamtaler med den enkelte, og svarer kort når
jeg sier jeg føler meg feilplassert, at det er mange som sikkert har den følelsen. Oppfølgingsplanen må jeg selv tegne konturene av, og sjelden har et dokument av betydning for meg hatt
dårligere kvalitet. Før jeg er borte, har de hentet inn en vikar til å betjene nettinformasjonen.
Også dette mener jeg nå er et symptom på omstillingsregelen “lei inn vikarer eller konsulenter
til å løse konkrete oppgaver”. Selv om jeg selv faktisk er på jobb i tre av arbeidsukas fem
dager, blir lite eller ingenting gjort for å lære opp meg som skal skjøtte dette arbeidsfeltet. Det
er lettere å hente inn enn å lære opp, ser det ut som. De som ikke henger med på løpene, får gå
kappgang mot et annet mål, mens mesterskapets dedikerte og godt betalte deltakere spurter
mot et mål som for dem står klarere enn målene gjør for oss som jobber med helhetlige
prosesser. Det er ikke vi, generalistene, som ryker målsnoren først.

Ytringsmuligheter i arbeidsmiljøet
Denne faktoren baseres på medarbeidernes svar på to spørsmål: ”Vi har gode arenaer for å ta
opp samarbeid og andre arbeidsmiljøforhold.” Og: ”Ytringsklimaet i enheten er slik at alle
ansatte kan gi uttrykk for sine meninger.” NAV generelt skårer 61 poeng på dette spørsmålet,
og AFIs rapport stiller spørsmålet om dette er ”godt nok” i forhold til å være midt i en
omorganisering. Siden omstillinger i seg selv skaper utfordringer for enkeltmedarbeiderne,
bør det være økte muligheter til å si ifra om ting som opptar en angående arbeidsmiljøet.
Gode ytringsmuligheter kan altså virke som en slags utluftningsventil i forhold til stress. Gode
ytringsmuligheter er også en viktig forutsetning for å få i gang og opprettholde en god
arbeidsmiljødialog.
Jeg husker …
Julebordet i 2008 og gruppeintervjuet om forholdet til NAV-interim får karakter av å være
mat for krisepsykiatere. Alle forsøk på å diskutere saker som kan bygge vår nye kultur, mener
jeg å se på som frustrasjonsutluftning. Kanskje er dette en hovedforklaring: Jeg kommer fra
en kommunikasjonsavdeling som gjennom en del år hadde bygget opp et lag – en kultur og
noe vi trodde på. I fagavdelingen jeg nå tilhører, er det kultur for å være individuell utøver.
Poenget er for meg at vi nå lærer at vi holder for oss selv de utfordringer som også må kalles
arbeidsmiljødiskusjoner. Plasstillitsvalgte fra fagforeningen har også en ny rolle. Dermed blir
det ikke noen mulighet for meg eller andre til å lufte våre arbeidsmiljøproblemer med
fagforeningen. Vi kan altså verken diskutere med lederen vår, som avviser våre ønsker om
medarbeidersamtaler, eller med fagforeningen, som lokalt ikke er i stand til å hjelpe andre enn
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seg selv. Fagforeningen min sentralt svarer at de ikke går inn i enkeltsaker når det gjelder
utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er kort og godt de manglende ytringsmulighetene som
lekker ut på disse mindre vellykkede treffene oss kolleger imellom. Møtene får derfor preg av
å være en fontene av frustrasjoner så snart noen har funnet hovedkranen.

Kollegastøtte
Manglende kollegastøtte rammer ofte tilhørighetsfølelsen til arbeidsplassen, og kan medføre
mistrivsel og stress. Arbeidsmiljøforskningen har vist at bare troen på at kolleger vil tre
støttende til om det skulle oppstå vansker i arbeidet, er nok til å redusere stressnivået hos den
enkelte medarbeider. Spørsmålene som inngår i mestringsfaktoren “kollegastøtte” er:
•

Får du den hjelp og støtte som du har behov for fra dine kolleger?

•

Gir dine kolleger deg tilstrekkelige tilbakemeldinger på jobben du gjør?

•

Er det et godt samarbeid blant kollegene på arbeidsplassen din?

•

Føler du deg som en del av et fellesskap på arbeidsplassen din?

Arbeidsmiljøundersøkelsen avdekker etter min mening et oppsiktsvekkende resultat for denne
mestringsressursen: ”Kollegastøtten er lavest i NDU/Direktoratet” (AFI, 2010, s. 27).
Poengsummen på dette spørsmålet er 68 poeng for NDU. NAV får 71 poeng. Kollegastøtte
regnes som en viktig del av det en kan kalle den sosiale kapitalen, både individuelt og
organisasjonsmessig, og denne verdien kan fremme både produksjonen i virksomheten og
arbeidsmiljøet.
Jeg husker …
Jeg blir med til NAV som den eneste fra min gamle avdeling. Selv om jeg både henter faglige
råd hos og samarbeider godt med andre nettredaktører i det nye huset, vet jeg at ingen i min
seksjon kan støtte meg i mitt arbeid. Snakk om å være en ensom rytter i ingenmannsland!
Kanskje er den ensomme rytteren allerede på felgen når hun er ny i NAV, siden kollegastøtten
de siste månedene i SHdir også er liten. På dette enorme feltet, i et terreng som i dag står for
1/3 av statsbudsjettet, er jeg i interimfasen lenge alene om å skjøtte informasjonsansvaret
overfor kommunenes ansatte som skal inn i NAV. Det er i ettertid riktigst å si at NAVarbeidet i SHdir både ble for lite prioritert og underdimensjonert. Jeg får en medarbeider til
når jeg roper høyt nok, men vi burde vært enda flere i SHdir som arbeidet med planlegging av
informasjonen i overgangen til NAV dersom overgangen ikke skulle blitt så voldsom.
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Lederstøtte
NAV generelt får 51 poeng på fire spørsmål om lederstøtte. Lederstøtte defineres på bakgrunn
av følgende spørsmål, som jeg både under omorganiseringen og etterpå besvarte entydig
negativt:
•

Får jeg nyttige tilbakemeldinger fra nærmeste leder?

•

Får jeg hjelp og støtte som jeg har behov for fra min nærmeste leder?

•

Spør min nærmeste leder om hvordan jeg har det på jobb?

•

Snakker jeg med nærmeste leder om kvaliteten på arbeidet jeg utfører?

Forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet sier om NAVs poengsum:
Dette er en poengsum som ligger innenfor det som er normalt sammenliknet med
andre, men da i den nedre delen […] Med denne faktorens viktighet i forhold til
medarbeidernes helse og trivsel i mente, bør derfor tiltak som øker lederstøtten
prioriteres. Dette er spesielt viktig i tider under omstilling og endringer i
organisasjonen. (AFI, 2009, s. 27).
Også her skårer NDU/Direktoratet lavere enn mange andre enheter i NAV, nærmere bestemt
54 poeng. Spesialenheter har til sammenlikning 58 og pensjonsenhetene 63. Men dårligere
støtte får de på lokalkontorene (50,5 poeng).
Jeg husker …
Statsråden går til nye utfordringer som helseminister. Min øverste leder slutter i jobben, og
han som får ansvaret i hennes sted før vi organisatorisk er plassert i NAV i mars 2008, reiser
med kona til utlandet. Han er borte til julebordet finner sted samme år. Da har vi vært fysisk
samlokalisert i et sant mareritt i NAV i vel et halvt år. Organisatorisk er vi på papiret ett
arbeidsfellesskap fra 15.3.2008, mens fysisk flytting ikke skjer før 1.juni. Hva det vil si å ha
tilholdssted et annet sted enn øvrige kolleger, eller å bli ledet av noen som rent geografisk er
et stykke unna der en selv holder til, har jeg ikke fokusert på her. Men det er klart at det ikke
er lett, og at også reformiveren fra statsrådssjiktet gjør at vi gikk for fort fram, rent
psykologisk. Borte fra min sfære rent fysisk er de som skal beslutte min arbeidshverdag. De
jeg holder sammen med, blir i løpet av 14 dager en annen virksomhet enn meg selv. Om en
ikke har orienteringsproblemer fra før, kan en fort bli nettopp forvirret av en slik løsning.
Som ny i NAV har jeg seksjonsledere som kommer og går, og uansett er jeg fra et
mindretall i staben som primært bare skal gjøre en jobb som andre som ikke har
informasjonskompetanse dikterer. Fagavdelingens folk er fortsatt prosjektledere og -eiere, og
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kan selv finne ut av hva som skal gjøres og når det skal gjøres. Men jeg har ingen som gir ros
eller ris denne perioden, og savner som ny i NAV kanskje mest av alt de gode faglige og
oppmuntrende rådene fra Hanne, både når jeg fortsatt fysisk er plassert på samme sted som
henne, og når jeg fysisk har flyttet.

Kvalitetsledelse
Samlet får NAV 59 poeng, som er omtrent gjennomsnittet i andre virksomheter. I
NDU/Direktoratet er poengsummen 52, altså en god del lavere enn i NAV generelt. Grimsmo
hevder at hver sjette medarbeider har gitt svar som befinner seg under 40 poeng på denne
faktoren som handler om kvalitetsledelse, om ledernes evne til hjelp og støtte,
tilbakemeldinger og spørsmål for å sjekke ut trivsel på arbeidsplassen.
For disse medarbeiderne kan arbeidssituasjonen sannsynligvis karakteriseres som
vanskelig med hensyn til ledelse, og for en del vil den ledelsesformen som
praktiseres være helsereduserende eller til og med helsebelastende. (AFI, 2009,
s. 28)
Her synes jeg det er på sin plass å minne om at forskere er utdannet til å være moderate i sine
uttalelser, blant annet fordi dette er den akademiske formidlingstradisjonen, men også for å
hindre feilformuleringer og -siteringer. Derfor er Grimsmos formulering her relativt
oppsiktsvekkende. Han sier at ledelsesformen som praktiseres i NAV, er helsebelastende for
noen. Jeg vil anta at det ikke er så mange arbeidsmiljøkartlegginger som gjøres på oppdrag fra
arbeidsgiver, som er så klare i sin tale.
Jeg husker …
Når jeg er ny i NAV, gir det jeg hører fra lokale ledere meg enda mindre lyst til å forbli på
min plass. De er mest opptatte av ledergruppa til Saglie og den uholdbare styringen fra
direktoratet. Selv synes jeg en del av dem som sitter med lederansvar, framstår like
sjarmerende som istapper, og jeg har i ettertid fått bekreftet at jeg deler oppfatning med store
deler av det norske folk. Det er godt å erkjenne at det ikke bare er jeg som ser situasjoner og
mennesker i sort.
Det er unntak som jeg kan hente eksempler fra i mitt nye arbeidsfellesskap. Hun som
leder hele min avdeling, som teller omtrent 100 mennesker, er like engasjerende som Hanne
hadde vært. Hun har gjort om refrenget “vi tar det som det kommer”, og gir oss strofen “vi
skal bare lykkes” i stedet. Jeg holder meg mer og mer til henne i min hverdag, selv om de jeg
deler seksjonsnavnet med, antakelig synes det er illojalt. Men hva gjør ikke et menneske for
55

ikke å føle seg så alene? Midt i min nye tilværelse havner hun på sykehus med hjertekollaps,
og blir beordret av legen til å gå sykmeldt for å få flere år på denne jord.
At hennes tid i NAV ender sånn, er ikke så rart. Jeg vil tippe det finnes flere slike
skjebner i kjølvannet av NAVs spedbarnsår. Det er mange av oss som tar for mye ansvar for
denne reformen, og legger de mislykkede forsøk på å snu den negative utviklingen på sine
skuldre.

Arbeidsmiljøet i NAV oppsummeres
Som avslutning på den nedslående rapporten om arbeidsmiljøet i NAV, kan jeg trekke fram
konklusjonen på mestringsfaktorenes betydning slik forskeren ser dem. Er faktorene å regne
som mestringsressurser, bør de gjøre de samlende kravene i jobben mer overkommelige,
redusere bekymringene og den dårlige samvittigheten for det en har fått gjort og ikke gjort på
jobben, og begrense bekymringene om den framtidige helseutviklingen knyttet til
arbeidssituasjonen. Snur en dette opp ned, er konklusjonen dersom belastningsfaktorene er
mer rådende enn mestringsressursene, at de samlede kravene i jobben blir uoverkommelige,
bekymringene store, og dårlig samvittighet for det en ikke har fått gjort rådende. Sykmelding
kan, som for min avdelingsleder og meg selv, bli resultatet, fordi bekymringene om den
framtidige helseutviklingen er store.
Jeg kommer nå på den gamle barneleken “så mye hadde jeg, så mye gav jeg bort, og
så mye fikk jeg igjen”. I de halvåpne hendene som skal romme det jeg har av lyst, pågangsmot, humør og oppgaver på jobben, er det relativt fullt. I det som blir gitt bort, er det en dose
av alt. I den siste delen av leken, der hvor hendene skal romme alt jeg får igjen, er det helt
tomt.
[Det] skulle være klart at en del av de omstillingsprosessene som har skjedd i NAV,
har vært helsebelastende for mange involverte medarbeidere. NAV burde derfor på
sin tiltaksplan for å bedre arbeidsmiljøet, ha et punkt om å utvikle helsevennlige
måter å gjennomføre omstillinger og endringer i organisasjonen på. (AFI, 2009,
s. 31).
Når det gjelder ”arbeidsglede” og ”meningsfylt arbeid”, finner Grimsmo klare
sammenhenger. Poengskåren er ikke dårlig for disse faktorene. De ligger på ca. 70 poeng for
NAV totalt. Likevel hevder Grimsmo i denne rapporten at poengsummen ligger i nedre del av
det en kan kalle normalområdet for andre arbeidsmiljøer. Han konkluderer med at NAV har et
forbedringspotensial når det gjelder arbeidsglede og meningsfylt arbeid. Hver fjerde NAVmedarbeider har gitt 50 poeng eller lavere for faktoren arbeidsglede. Medarbeiderne dette
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gjelder, har stort sett krysset av for de tre laveste verdiene i skalaen: i noen grad, i liten grad
eller i meget liten grad. Dette er en indikasjon på at vi har en vanskelig arbeidssituasjon. For
meg er det derfor tankevekkende at NDU/Direktoratet ligger i et nedre sjikt med 68 poeng.
Arbeidslivssentrene har 74, mens NAV lokalt har 67 poeng.
Sammenhengen mellom meningsfylt arbeid og arbeidsglede er såpass stor at om en
satte inn arbeidsmiljøtiltak som økte meningsfyltheten i arbeidet med 10 poeng, ville
også arbeidsgleden blant medarbeiderne øke tilsvarende (AFI, 2009, s. 36)
Når det gjelder meningsfylt arbeid og arbeidsglede, kan nok NAV-interim bære noe av
ansvaret for omstillingsproblemene. Den nye yrkesrollen i NAV blir aldri definert i
interimperioden, og når finner vi arbeidsglede når meningen med jobben er borte?

Grimsmo oppsummerer
Når AFI oppsummerer arbeidsforholdene for NAV-medarbeiderne, heter det innledningsvis at
Arbeidstilsynet har funnet forhold som de vurderer som brudd på arbeidsmiljøloven. Blant
annet finner Arbeidstilsynet store og helseskadelige arbeidsbelastninger og manglende
medvirkning i NAV.
Denne undersøkelsen som omfatter nær 15 000 ansatte i NAV, viser at
arbeidsmiljøet i NAV ikke er fullt ut forsvarlig for alle medarbeidere i NAV. (AFI,
2009, s. 1).
Arbeidsmiljøet som trekkes fram på grunnlag av undersøkelsen, viser at mange NAVmedarbeidere svarer at de opplever å være under et stort arbeidspress. Ut fra foreløpige
analyser peker forskerne på flere mulige årsaker til arbeidspresset:
•

Organiseringen av arbeidet

•

Omstillinger og endringer i organisasjonen

•

Utilstrekkelige mestringsressurser i form av egenkontroll og medvirkningsmuligheter
Svarene fra de ansatte tyder på at NAV har et forbedringspotensial når det gjelder
opplæringen og læringsmulighetene i jobben. Omstillingsprosesser og endringer i
organisasjonen, ser ut til fra det NAV-medarbeiderne svarer å være helsebelastende.
(AFI, 2009, s. 3).
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Jeg oppsummerer
All statistikk over fravær på arbeidsplassen viser økning i perioder med omstilling. Det har
jeg også erfart i mine tidligere omstillinger. Men denne gangen er fraværet høyere enn før.
Det virker som om flere enn meg tar seg en ”egenpleietid”. En av mine kolleger tar en
operasjon hun lenge har utsatt for så å bli sykmeldt for lang tid. En annen finner ut at hun vil
pleie sin gamle mor hjemme, og tar derfor ut ulønnet velferdspermisjon. Mange slutter fordi
de finner seg en ny jobb. I min avdeling er det nå bare et fåtall igjen av oss som opprinnelig
ble med over til NDU. Vi flykter alle inn i noe annet enn det bulldoserne – de reformvennlige
politikerne og de velvillige gladiatorene – også kalt NAVs ledelse i reformens tidlige fase –
ville ha jobbet fram. Årsaken ligger i at sjela ikke får være på lag med oss. Er det da rart at
fraværet – både det man kaller sykefraværet og andre fravær – stiger? Poenget til Fossestøl og
Andreassen i boka som kom ut i januar 2011, NAV ved et veiskille, er at styringen som skjer
av NAV i reformens tidlige fase, er preget av “oppdragsstyring”. Dette betyr at styringen skjer
ved resultatkrav og produksjonsfokus, ved uttrekk av oppgaver og myndighet fra NAVkontorene og ved nye arbeidsredskaper og dataverktøy. Alt dette skaper opplæringsbehov hos
medarbeiderne, og begrenser ressursene som kan brukes til den lokale omstillings- og
utviklingsprosessen. Konsekvensene blir svak framdrift i det lokale integrasjonsarbeidet og
utilstrekkelig kvalitet i oppfølging av brukerne. I det neste kapitlet er formålet å belyse, med
andre ord enn de som har blitt brukt av forskere, politikere, journalister og andre talspersoner,
hvordan NAV-omstillingen, og kanskje også andre statlige omorganiseringer, går på helsa løs.
Jeg viser hvordan jeg selv blir en NAV-bruker.
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Kapittel 5: Åpne veier til et nytt selv
Du skal møte en lett tilgjengelig og kompetent virksomhet som i et gjensidig
forpliktende samarbeid med deg sikrer rask og helhetlig avklaring av dine
behov, at du følges opp individuelt, og at tjenestene du mottar utfyller
hverandre og sees i sammenheng slik at du kan bruke deg selv og dine
muligheter i arbeid og samfunn. (NAV-boka, s. 9)
På grunn av mangelen på et faglig informasjonsmiljø, har jeg fått lov å ta en utdannelse
parallelt med å begynne som ny i NAV. Jeg klamrer meg nå mer og mer til denne
utdannelsen. Jeg kommer høystemt tilbake på jobben fra samlinger, og innser at jeg trives like
godt i høyskolemiljøet som jeg mistrives i NAV. Men kunnskapsgleden jeg har med meg fra
Høyskolen, blir fort bleket og litt senere helt borte, når jeg skjønner at alle jeg har hatt en
fortrolig tone med forsvinner. Etter hvert har jeg ingen å dele den nye kunnskapen med. De
som har krefter igjen av oss i NDU, søker seg bort fra NAV. En stor andel blir i NAV som
sykmeldte.
Samtidig som jeg ser at min egen skute går på grunn, holder jeg meg flytende på
min nye faglige identitet. Jeg studerer jo formidlingsfaget, og kan bli en bedre kommunikator!
Men det kan bli for mye nytt på en gang. I mangel på klare oppgaver og godt definerte mål, et
kollegium å dele gleder og bekymringer med og ledere som bryr seg om og ser sine ansatte,
sitter jeg for mye fordypet i studielitteraturen på jobb. Her er det konkrete lekser. I bøkene
finner jeg ord med mening. All annen informasjon i NAV, som jeg selvsagt burde dukket ned
i og prioritert, forblir enten uformidlet eller, når jeg får noe i fanget, for overveldende til å gå
inn i. Mange i NAV har jobbet månedsvis med planer som vi ikke har hørt noe om. Å lete
etter mine aksjer i de omfattende sakene, blir som å lete etter den berømmelige nålen i
høystakken. Derfor håndterer jeg enkelte spørsmål fra fagpersonene, og jeg følger møtevirksomheten, men hjernen har krøpet inn i alt annet enn NAVs oppgaveportefølje. Det er en
underdrivelse å hevde at jeg er oppgitt over de nye arbeidsforholdene. Jeg finner ingen som
vil dukke ned i totaliteten av oppgavefeltet sammen med meg, og jeg forstår etter hvert
mindre og mindre av hva andre på denne arbeidsplassen holder på med. Som en utadvendt
person finner jeg stadig nye samtalepartnere, men få reelle og konstruktive samarbeidsparter.
Hvor ble menneskene i min egen avdeling egentlig av? Hvor tok mine informasjonstanker
veien? Hvordan skal jeg finne ny yrkesstolthet når inter- og intranettet er det eneste
saliggjørende overfor brukergrupper som jeg vet ikke nødvendigvis har tilgang på pc? I
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ettertid har jeg forstått at det ene målet som ble nevnt som det første i NAV-reformens tidlige
utredninger, nemlig å bekjempe fattigdom og nød, er radert bort fra det som står igjen når
arenaen er tømt for gladiatorer og bulldoserne jobber med igangsettingen. Dermed er ikke
fattige – de som ikke har penger til egen pc – blant vinnerne i NAV-reformens tidlige fase.
Siden er det BI-folk som legger utviklingsløpene, og de har neppe særlig god forståelse for de
vanskeligst stilte i vårt samfunn.
Mestringsfølelsen som på jobb er i ferd med å forsvinne, kommer for meg tilbake ved
omskoleringen, og jeg består de første eksamenene som student godt. Jeg ønsker å klare det å
være ny i NAV, samtidig som jeg tar en utdannelse som gir meg nye venner, ny innsikt og
mye faglig å jobbe videre med. Dette får jeg også støtte til fra noen hyggelige medmennesker
i det nye NAV-huset. De mener jeg med masterutdannelsen i faglitterær skriving kan bli en de
trenger, som kan omgjøre håpløse byråkratiske rapporter og skjemaer til målgrupper de har i
sin kommunikasjonsstrategi. Godt tenkt, lite gjort – av meg så vel som av andre. Hvordan skal
jeg få innpass i nettopp denne form for oppgaver når heller ikke de ulike lederne som kommer
og går, ser meg med nettopp denne kompetansen fra 20 år i bransjen? Jeg vil gjerne gjøre en
slik jobb, men det min avdeling trenger, er web-ressursen jeg ikke er.
Jeg leser i NAVs internmagasin at Tor Saglie ønsker seg et arbeidsmiljø der den
enkelte blir sett og tatt vare på. Han peker på at ledelsen sentralt og lokalt må prioritere
oppgaver slik at det blir en rimelig belastning for den enkelte (MEMU, 2009).
Dette er like fjernt fra den virkeligheten jeg befinner meg i, som de luftige
ambisjonene om “én dør til hjelpeapparatet” blir for NAV-reformens innledningsår. I tillegg
til ikke å bli ledet eller sett av våre kolleger eller sjefer, strever vi med det faktum at NAV har
valgt tunge, uvennlige brukersystemer. Jeg kan verken lime og klippe i dokumentene eller
enkelt kopiere elektronisk de sakene fra mediene som jeg tidligere har hatt gleden av å servere
fagfolkene mine. Jeg får en ny pc til dette formålet, men klarer ikke å finne en hensiktsmessig
måte å få gjort denne jobben på med nytt utstyr heller. Når jeg klarer å utføre oppgaven
teknisk, viser det seg at kollegene mine ikke har tid eller overskudd til å se på sakene jeg
synes er interessante og pedagogisk gode for dem. Fagpersonene må også gjennom tungvinte
operasjoner for å gjøre seg nytte av lenkene. Det er umulig å hyperkoble på NAVs plattform,
slik at all informasjonsformidling som i dag skal kunne utføres ved enkle tekniske koplinger,
er gjort umulig. Med dårligere kapasitet enn før, og et hode fullt av egne utfordringer, er det
nå slik at mine saker bare blir “støy” i deres systemer. Jeg leser derfor med glede at
Hagenutvalget har gitt en klar anbefaling i sin rapport:
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Planlegg en samlet modernisering av IKT-løsninger. (Hagenutvalget, 2010, s. 83)
I rapporten til Hagenutvalget heter det videre at gode IKT-systemer er viktige
rammebetingelser for velfungerende arbeidsprosesser og arbeidsdeling, og for å sikre god
kvalitet i saksbehandlingen og ikke minst for samhandlingen med brukerne. Det innrømmes at
Arbeids- og velferdsetaten i dag har en svært kompleks IKT-portefølje med tydelige
begrensninger med tanke på videre utvikling og tilpasning. Derfor kommer utvalget med den
klare anbefalingen om å modernisere IKT-systemene.
Selv står jeg fortsatt daglig opp for å gå på jobb hvor jeg sitter på et cellekontor uten
kontakt med noen. Jeg får lite igjen av møtene i fagavdelingen, og enda mindre igjen for
møtene i informasjonsavdelingen i direktoratet i sentrum. Jeg prøver tappert hver dag å se
meningen med å være i denne maurtua. Daglig står jeg igjen med alt annet enn pågangsmot,
oversikt og innsatsvilje. Studiene betyr mer og mer, og min yrkesstolthet faller sammen som
et korthus. Jeg snakker i møter om uholdbar arbeidssituasjon. Jeg nevner det på tomannshånd
med han som fungerer som leder, men konklusjonen er at jeg blir delvis sykmeldt.
Når jeg har hatt 40 % sykmelding i seks uker, får jeg et skjema sammen med
sykmeldingen fra legekontoret, som skal fylles ut på arbeidsplassen. Jeg ber om en kort
samtale, og gir fungerende leder papiret. Jeg sier at vi må fylle ut dette dokumentet sammen,
selv om jeg skjønner at jeg sluker hans tid som jeg ikke aner hva går til i denne perioden, men
hvor et stikkord er møter. Vi pirker til slutt ned seks ord som jeg stritter imot, men ikke har
råderett over, på papiret: ”Skal ikke håndtere annet enn web.”
Legen meg motvillig en heltidssykmelding, når nye uker går i maktløshetens
korridorer. Jeg etablerer en ny rolleforståelse av meg selv i mine ulike omgangsmiljøer som
moden fulltidsstudent ved en høyskole. Underforstått har jeg permisjon fra NAV. Jeg
observerer og opplever den tette oppfølgingen av studentene, både sett i forhold til hva som er
tilfellet på universitetsnivå og overfor oss som er ansatte i NAV. I mitt eget hode har jobben
vært den viktigste identitetsbrikken, men jeg driver nå med å etablere min nye identitet som
fulltidsstudent igjen.
Nå må jeg la være å forstå meg selv som en ansatt som går på jobb hver dag, og
handler i butikken når arbeidsfolket gjør det. Her er jeg høyskolestudent og freelancer for en
uviss periode, fjernt fra stemplingsur og vekkerklokker. Nå er jeg en sykmeldt som prøver å
henge med i studiene og som lærer meg et nytt fagfelt å kjenne. Her er nye teknikker å forstå
og en blogg å bidra på – i stedet for førstesiden av et felles nett med hele verden, hvor
markedsføring var godt ivaretatt og leserne mange. Det er ikke bare Ingunn Yssen og Gerd61

Liv Valla som må legge inn årene og i stedet skrive bok om hvorfor. Jeg blir selv ufrivillig
arbeidsledig, og skal bli en skribent som forteller min historie.
Under overskriften ”Fraværet i NAV til værs” skriver VG den 15.01.10 at NAV, som
selv har som oppgave å få sykmeldte tilbake i jobb, har et sykefravær på skyhøye 9,5 prosent.
Dette viser interne tall som VG har fått tilgang til. I artikkelen fra i fjor hevdes det at fraværet
på 9,5 prosent er en økning på hele 23,4 prosent siden november 2008, og en økning på nesten
12 prosent bare i 2009. Mens NAV-bråket har rast og frustrasjonen har bredt seg blant mange
ansatte, har fraværet altså skutt i taket. Fraværet er hele 50 prosent høyere enn hva som var
tilfellet i resten av statlig forvaltning i tredje kvartal i fjor, og 44 prosent høyere enn i privat
sektor.
Jeg leser i det samme VG at lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert
Eriksson fra Frp, mener det er sjokkerende tall. Han hevder i artikkelen, som står samme
dagen som Kontroll- og konstitusjonskomiteen griller beslutningstakerne i NAV, at den
øverste ledelsen sitter på overtid. Samtidig minner han om at NAV har fått bevilget til
sammen 810 millioner kroner for å komme seg ut av uføret.
Ut fra medienes oppslag og det jeg erfarer i mine omgivelser at jeg ikke er alene om å
miste fotfestet som ansatt i NAV. Tillitsvalgt Jarle Berge, som er leder i NTL NAV, er urolig
over fraværsutviklingen, og mener mye av det skyldes et enormt press fra alle kanter, og at de
ansatte både har fått flere oppgaver og krav om at de skal følge opp tettere. Berge sier at dette
ikke går i hop, og NAV lover ifølge VG-journalist Karoline Flåm å få ned fraværet.
Den lederen som jeg hadde på papiret før jeg sluttet i NAV, Martin Apenes, har også
uttalt seg om saken. Han sier i VG-artikkelen at:
– Vi ser at det er potensial for et lavere fravær, og jobber intenst med det. Vi er
selvfølgelig bekymret for at man i snitt er borte to dager i måneden.
– Hvordan skal dere greie å hjelpe resten av samfunnet med å få ned sykefraværet når
det er så høyt hos dere selv? spør journalisten.
– Som du er inne på, så er vi en viktig aktør innen bekjempelse av fravær, så det er
viktig at vi greier å ta tak i dette, sier Apenes.
Er det å svare på journalistens spørsmål? Har dette noe med å gå i dybden på
årsaksforholdene å gjøre? Igjen mener jeg å se ansvarsfraskrivelse for de ansattes ved og vel
på høyt plan, og at uttalelsen er et eksempel på å legge tomme ord på intet innhold.
Apenes understreker videre at NAV har et høyt antall kvinnelige ansatte og at de
dessuten tilhører en sektor med et generelt noe høyere fravær enn andre sektorer.
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– Hvis man tar høyde for dette, ligger vi omtrent på linje med resten av landet, sier Apenes.
Igjen et grelt eksempel fra NAV på ikke å ta alvoret til seg. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
skal selv bli en som må sykmelde seg. Etter to måneders fravær rundt årsskiftet i 2011, sier
hun at det var en gammel nakkeskade som kom tilbake når søvn ble mangelvare og
utfordringene som ny leder av hele arbeidsmarkedspolitikken ble flere enn antatt.
En må ikke fra før være syk eller skadet for å bli svimmel og syk av eller i NAV.
Når jeg blir sykmeldt på deltid, kommer jeg tilbake til arbeidsplassen og finner et nytt
menneske på mitt kontor. Jeg ser nye lapper hengt opp på tavlen over skrivepulten min, og
nytt navn klistret over mitt eget på døra. Det er vel ikke annet å vente når kontormangel står
på dagsordenen på ukentlige avdelingsmøter? Likevel ønsker jeg å få et hint fra noen om dette
før jeg kommer inn korridoren og ikke finner igjen kontordøra mi med mitt navn på. Ansatte i
NAV holder seg, som mange i det moderne arbeidsliv, godt fast i egen arbeidspult. Som om
den er en bøye de må fortøye båten til i det frådende havet.

Hanne Bjurstrøm blir arbeidsminister etter settestatsråd Rigmor Aaserud, desember 2009.
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Kapittel 6: Passer ikke i NAV
Fordi kulturbygging er forandring, griper kulturbygging inn i individenes
og gruppas daglige liv. Motstand mot forandring, kan ha mange årsaker.
Erkjennelse av behovet for endring, vil være en helt sentral faktor for å få
til en god endringsprosess. (NAV-boka, s. 11)
Jeg har konsentrert meg fullt ut om studiet ved Høyskolen i nesten seks måneder. Legen min
har tidlig rådet meg til å søke videre økonomisk bistand fra NAV, da hun skjønner at jeg er
fast bestemt på ikke å risikere mer av egen helse i den bedriften som har andres helse og
velferd som hovedmål. Jeg må innse meg langtidssykemeldt fra arbeidsplassen som hadde satt
i gang ”raskere tilbake”, ”inkluderende arbeidsliv”, ”ned med sykefraværet” og liknende
tiltak. Aldri har jeg snakket så tydelig til verken meg selv eller andre, minst av alt til
legeautoriteter. Stemmen sier, kroppen roper og hendene mine folder seg som i en eneste stor
bønn:
– La meg slippe denne jobben mer, vær så snill ...
Når dagen da jeg skal ta opp temaet om fulltidssykmelding hos legen kommer, er det
faktisk for første gang entydig støtte å få. Endelig er vi enige om at jeg har det fysisk bedre
uten denne jobben. Legen min har mottatt mine tilbakemeldinger på ulike jobber jeg har søkt,
delt mine håp og skuffelser over de nye mulighetene, og vært frustrert sammen med meg når
det gjelder å se positivt på bedriften som har som motto ”Vi gir mennesker muligheter”. Hun
er nå 100 % på min side. Hun sier hun har flere pasienter som nå er blitt hennes på grunn av
NAV-reformen. Hun gir meg beskjed om å sjekke ut når sluttsatsen for sykepengene
inntreffer slik at vi kan søke om nye stønader i tråd med dette. Vi enes om å gå for yrkesrettet
attføring. Jeg har jobbet med å få rett forståelse av egen situasjon selv. Når jeg nå går hjem,
skjønner jeg gradvis at jeg må bruke tid og krefter på å få andre til å forstå.
Vel hjemme ved eget kjøkkenbord etter legebesøket, finner jeg telefonnummeret til
NAV lokalt som sitter på informasjon om den såkalte sluttsatsen. Som så mange ganger før
stusser jeg når legen nevner ordet “sluttsats”. Det er jo ikke akkurat dagligtale? Jeg gjemmer
det i mappen “undringer” sammen med dagens oppslag i lokalavisen om brukere som har
brukt dagsverk på nettopp å komme fram til dette lokalkontoret, når jeg trekker luften ned i
magen og kvinner meg opp foran telefonen idet jeg slår nummeret. Det går relativt raskt å få
avdelingen som jobber med arbeid, mot øret. Jeg er litt i villrede. Er det trygd eller arbeid som
er min instans når jeg skal ha avklart sykmeldinger? Dette skulle jo jeg blant alle andre vite,
som har jobbet for andre i de tidligere systemene med nettopp å gi råd om ordningene til hver
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av sektorene som nå er sammenslått. Alt som var praksis i de tidligere etatene er kastet rundt,
og som de fleste i dette nye apparatet har jeg ingen ny bruksanvisning å forstå teknikken med.
Det jeg fort skjønner, er at det er vanskelig å få de på sentralbordet i tale på dette spørsmålet.
Det virker som de som betjener klienter, ikke selv forstår egen organisering. I ettertid har jeg
også skjønt at det som skulle vært en enhet, en samlokalisert og samordnet virksomhet, er
fysisk organisert og plassert på ulike geografiske steder. Jeg skjønner snart selv at jeg må til
NAV trygd. Damen på sentralbordet sier at hun godt kan sette meg over til dem som har med
sykepenger å gjøre, siden det også er dem som vet noe om sluttsatser. Jeg venter, hører noen
klikk, og plutselig hører jeg en altfor blid stemme i telefonen:
– Hei, det er Hilde …
Kan jeg ha kommet til NAV trygd nå? farer det gjennom hodet mitt. Så blidt og
imøtekommende har jeg til gode å høre mine tidligere offentlige kolleger svare. Her er det noe
som ikke stemmer …
– Hvor er jeg kommet nå? spør jeg nølende.
– Du har ringt Sofus i Steinkjer, sier hun som har presentert seg som Hilde.
– Da har jeg nok kommet feil, sier jeg. Så trykker jeg på den røde knappen.
Jeg hører at stemmen nærmest hvisker den siste replikken. Går dette virkelig an i
2010? I et år hvor man har månelandet flere ganger? I et år hvor jeg kan få tilgang på internett
fra urskogen, og hvor man ifølge mediene gjør små underverker teknologisk hver dag?
Tanken om at det kanskje var en ledig stilling hos henne, streifer meg som et luftig
tankeeksperiment. Jeg kan egentlig tenke meg å gjøre hva som helst, bare jeg for godt
kommer ut av NAVs favntak. Men jeg vil tross alt fortsette å bo i Oslo hvor sønnen min går
på skole, nettverket mitt er og livet har gått seg til fram til nå. Å flytte vil være å rømme fra,
men ikke kvitte seg med problemet. Problemet har et navn som begynner på N og sluttet på
AV. Etter et dagsverk lykkes jeg med å få fatt i en person som gjennom dataskjermen kan
hente informasjon om at jeg må tenke andre tanker enn sykepenger inn på konto fra januar av.
Januar! Nå har jeg jo bare et par måneder igjen av året som sykmeldt. Ingen har fortalt
meg at det å jobbe 60 % i minst tre måneder, forkorter året jeg har krav på full ytelse med
sykepenger like mye. Er du på jobb, men delvis sykmeldt, teller det uansett som 100 %
fravær. For meg betydde forsøket på å vinne nye premieplasser i stillingen et halvt år kortere
tid på fulltids sykepenger, selv om jeg umulig hadde helse til å nå målet.
På neste møte hos legen formidler jeg sluttsatsen, og jeg sier rett ut at jeg er overrasket
over at ingen har sagt at det teller som 100 % fravær når du er borte i 40 % av tiden. Legen
trøster meg, og blir min advokat og viktigste støttespiller i den runden jeg nå innser jeg må
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danse med ulike offentlige instanser. Det er hos legen min jeg nå henter inspirasjon og
pågangsmot til å ta de baller som faller ned. Jeg vet jeg går inn i mitt livs kamp for å beholde
siste rest av helse. Jeg har spilt håndball i yngre år, og jeg har kjempet på strek, ropt på og
kapret til meg baller. Nå får jeg litt for mange av dem. Legen forteller meg hvordan jeg skal
søke NAV om støtte når sykepengene er gått ut. Søknadsskjema skal ligge på NAVs
hjemmesider. Jeg gruer meg til å ta fatt på den jobben med å finne skjemaet, og spør legen om
det virkelig er jeg som må gjøre dette. - Det er det, sier hun kontant.
Når jeg er vel hjemme igjen, finner jeg heldigvis skjemaet og søker etter beste evne.
Legen gir meg også instruks om å levere konvolutten i resepsjonen på det lokale NAVkontoret. Til nød å sende brevet rekommandert. Hun har opplevd flere savnede søknader enn
innregistrerte i dette systemet, og stoler med andre ord ikke på at søknaden kommer fram
dersom jeg bare sender den per vanlig post. Hun skjønner selv ikke så mye av hvilket NAVkontor jeg hører til, og heller ikke legens forværelse kan hjelpe meg med det. Jeg bruker et
par dager som en blek kopi av Varg Veum for å finne ut av dette. Informasjonen som skal
komme på internett om hvilket NAV-kontor man tilhører i forhold til hvor man bor, er ikke
oppe og står ennå vinteren 2010. Heldigvis er det i 2011 på plass.
Når jeg har funnet det riktige kontoret, går jeg til adressen jeg har fått oppgitt.
Frustrasjonen er derfor stor da resepsjonen er stengt. Klokka har ennå ikke passert tre på
ettermiddagen. Men jeg møter en hyggelig dame som tilbyr seg å levere konvolutten til rette
instans dagen etter fordi hun jobber der. Serviceinnstillingen hennes gjør meg med ett usikker.
Kan man levere søknad til en ansatt, når man får beskjed om å levere papirene personlig eller
til nød sende dem rekommandert? Jeg er med alle medieoppslag og legens formaning ikke
sikker på hva jeg skal gjøre, men velger til slutt å stole på den utadvendte damen, når jeg får
telefonnummeret og muligheten til å ringe henne dagen etter.
Jeg ringer Jennifer som damen heter, som planlagt den neste dagen. Selvsagt har hun
gjort som hun lovet, og søknaden er levert dit den skal. Det er bare å vente på svar på
søknaden, parallelt med at jeg orienterer meg på nettet om saksgang og regelverk.
Jeg leser blant annet i en nettartikkel om oppfølging av sykmeldte som Norsk
famaceutisk tidsskrift offentliggjorde i 2007:
Arbeidsgiver plikter å innkalle sykemeldte arbeidstaker til et dialogmøte om
innholdet i og oppfølgingen av oppfølgingsplanen senest når arbeidstakeren har
vært sykemeldt i 12 uker […] Kun i de tilfeller hvor dialogmøte vil være åpenbart
uhensiktsmessig kan arbeidsgiver la være å innkalle arbeidstaker til dialogmøte.
(Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007)
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Jeg lurer på når jeg skal innkalles til et slikt dialogmøte, for jeg hører ingenting fra NAV på
tre måneder. I mellomtida har jeg vært til behandling hos akupunktør for vondter. Har mimret
tilbake til glansdagene i arbeidslivet da jeg nettopp jobbet med norske kvinners største
helseutfordring: Vondter. Stusser over ordet, og som jeg har hatt for vane i hele mitt liv: Spør
høyt hva slags begrep dette er. Vondter … Ikke vondt, men vondter. Blir fortrolig med
begrepet, men mer intellektuelt enn personlig. Det florerer med begrepet på private blogger,
men fortsatt har ingen offisiell ordbok tatt inn begrepet.
Hvis jeg skal definere det selv, er det litt diffuse, fysiske plager. Lavstatussykdommer
som fibromyalgi er et eksempel. Nå har jeg samtale med min gestaltterapeut om hvordan jeg
skal få legen med på at jeg trenger en attføring som nettopp skyldes vondter. Mens jeg venter
på avklaring fra NAV, studerer jeg og spiller bridge, og jeg holder fortsatt kontakt med min
nye leder i NDU, Bodil, slik en sykmeldt skal. Hver gang blir vi enige om at jeg får holde
meg hjemme litt til. Det er visst ikke nå jeg skal vende tilbake til arbeidsplassen som ifølge
Bodil stadig er i støpeskjeen. Bodil forteller om nye omorganiseringer og nye
plasseringskabaler for medarbeidere. Siste treff skjer etter at jeg har besvart et skjema for
kompetansekartlegging på e-post. Er dette en nullpunktundersøkelse som skal bedre
kompetansen til medarbeiderne, og gis en oppfølging, er den i mitt tilfelle feilslått.
Undersøkelsen gir meg enda mindre tiltro til at NAV er min arbeidsplass. Skjemaet har
avkrysningsmuligheter for ”kan svært godt”, ”kan beherske” og ”kan ikke”. De fleste kryss
fra en med hovedfag og 20 års praksis i stat og kommune med brukere som trenger
oppfølging, er i rubrikken ”kan ikke”. Jeg vet at jeg har kommet til et erkebyråkrati. Jus og
annet regelverk, teknisk web, råd og veiledning på de nye ordningene i NAV, ledelse,
informasjonsteknologi …
Listen over alt jeg aldri hadde tenkt skulle være min kompetanse, er lang.
Avkrysningene ensidige. ”Kan ikke …” Når jeg nå går hjem fra nok et møte med Bodil, har
jeg lagt igjen CV-en min som et moderne visittkort og sagt:
– Jeg har dette i min bagasje. Hvis du hører eller skjønner at noen trenger dette, er det
bare å ta kontakt. Jeg stiller på kort varsel til en jobb jeg kan utføre, og er veldig villig til å
prøve det som måtte dukke opp.
– Fint, hører jeg Bodil si, før hun fortsetter lett slentrende: Men du vet: Jeg har
ansvaret for vår seksjons oppgaver. Vi trenger en web-ressurs. Det er ikke behov for en
generalist som deg. Og større fullmakter har jeg dessverre ikke. Jeg tror ikke du passer i
NAV, jeg.
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De fleste fravær er av relativt kort varighet. For de som blir langtidssykemeldte betyr
imidlertid en langvarig sykmelding – i tillegg til de helsemessige problemene som ligger
til grunn – en stor utfordring i forhold til inkludering og arbeidsliv. Lengre perioder
utenfor arbeidslivet har i seg selv negativ innvirkning på helsen og øker sosial ulikhet.
(NAV, 2009)
Kulda har vært streng hele vinteren, og jeg kjenner at jeg fryser mer etter den siste praten med
Bodil enn jeg kan huske å ha gjort både i vinter og tidligere vintrer. Kan også huske å ha vært
på tivoli og tatt berg-og-dal-bane. Men i motsetning til de vanligste typene, har denne bare
gått nedover.
Etter tre måneder får jeg et brev fra NAV.
– Endelig, tenker jeg før jeg åpner konvolutten: – Her kommer vedtaket ...
Konvolutten inneholder et kort forvaltningsbrev om at søknad er mottatt og at saken
behandles i løpet av 14 dager. Jeg må med andre ord smøre meg med ny tålmodighet mens jeg
studerer og venter. Men tidlig en mandag morgen etter nye 14 dager, våkner jeg av at
telefonen på nattbordet ringer. Jeg har da ennå ikke mottatt noe svar fra NAV.
– Dette er Asmir fra NAV Sagene, sier han. – Du må registrere deg som bruker for at
vi skal behandle søknaden din …
Morgentrøtt tar jeg imot den knappe beskjeden.
– Men jeg er jo ikke arbeidsledig, svarer jeg etter å ha tatt innholdet innover meg.
– Og jeg er heller ikke bruker, siden jeg har et arbeidsforhold …
Med store språklige barrierer å forsere, blir jeg til slutt klar over at jeg taler selveste
NAV midt imot. Jeg sier til slutt, og mest for å avslutte samtalen, at jeg skal registrere meg.
Når jeg nå ringer Bodil for å fortelle hva jeg har fått beskjed om, svarer hun like klart
som før:
– For noe tull. Du er ansatt hos oss, og skal derfor ikke registreres i arbeidsledighetskøen. Be vedkommende ta kontakt med meg dersom han maser mer om dette.
Etter å ha lagt på røret med en lettet følelse, prøver jeg igjen å få tak i Asmir for å si
hva Bodil har sagt. I andre enden er det opptil flere som vil sette meg over til saksbehandler.
Telefonitjenesten og NAVs mangel på kundehåndtering gjør at det som så ofte før lyser ”Ikke
svar” på displayet etter flere minutter med enerverende, monoton ringelyd. Jeg vet ikke om
noen andre moderne bedrifter i dag som ikke har en form for tilbakemelding på en svarer,
hvor den som ringer enten får beskjeder, eller mulighet til å legge igjen beskjed. I NAV har
jeg jobbet med kollegers lemfeldige behandling av fraværsmarkering på telefon. Til ingen
nytte, får jeg nå følelsen av. Det er som om hele min historie om NAV møtes i denne
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telefonidagen. Jeg er ansatt, men får beskjed av NAV om å registrere meg som bruker. Jeg er
bruker, og får beskjed av sjefen min om å operere som ansatt. Jeg blir ikke mindre forvirret
etter denne delen av dagsverket. I tomrommet jeg nå skal inn i, er den eneste kontakten med
NAV et brev som sier at de ikke får behandlet saken min, siden jeg ikke er registrert som
ledig.
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Kapittel 7: Selv engler må trå varsomt:
Brukerundersøkelsene i NAV
Vi skal gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest
mulig. Vi skal hjelpe folk som har mistet jobben med å finne ny jobb, og de
som trenger det, vil få veiledning, kurs eller arbeidspraksis. (NAV-boka,
s. 3)
I forbindelse med etableringen av Arbeids- og velferdsetaten gjennomførte tidligere Aetat og
trygdeetat en felles brukerundersøkelse våren 2006. Dette var ment som en
nullpunktundersøkelse for framtidige brukerundersøkelser i Arbeids- og velferdsetaten. Den
første som ble gjennomført i Arbeids- og velferdsetaten, var i februar til april 2008. Man
gjennomførte også en brukerundersøkelse i 2009, og jeg har også funnet en oppsummering av
2010-tallene. Det er disse som står i fokus i dette kapitlet.
I privat sektor er markeds- og kundeundersøkelser midler for å vinne eller beholde
kunder. I offentlig sektor er brukerundersøkelser måten man sikrer brukernes rettigheter og
utvikler et effektivt tjenestetilbud på.
Flere undersøkelser rundt befolkningens tillit til de tre etatene ble gjennomført de siste
årene før reformen, og gav ulike svar på hvordan befolkningen oppfattet de tidligere tre etater.
Misnøyen var klart større blant Aetats brukere enn blant trygdeetatens brukere, mens
sosialtjenesten slet mest med brukertilfredsheten.
Et fellestrekk i disse brukerundersøkelsene var at brukerne var misfornøyde med
tilgangen på informasjon, manglende tilgjengelighet på telefon og ved frammøte, manglende
lydhørhet i forvaltningen for brukernes erfaringer og ønsker, sprikende råd og signaler, lite
tilpasning av tjenestene og lange ventetider på vedtak og gjennomføring (Lislerud, 2010,
s. 35–36).

Brukerundersøkelsen fra 2008
Det viste seg at 68 % av Arbeids- og velferdsetatens brukere sa seg fornøyd med servicen i
2008. For de fleste brukergruppene hadde andelen fornøyde falt noe siden 2006. Minst
fornøyde med servicen i 2008 var yrkeshemmede, mottakere av rehabiliteringspenger og
mottakere av tidsbegrenset uførestønad, hvor bare 60 % var fornøyde. Alderspensjonister,
mottakere av helsetjenester og mottakere av familieytelser var de mest fornøyde i 2008, hvor
andelen lå på rundt 80 %.
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Når det gjaldt informasjonen var yrkeshemmede, mottakere av rehabiliteringspenger
og mottakere av tidsbegrenset uførestønad minst fornøyde. Bare halvparten i denne gruppen
mente de hadde fått den informasjonen de hadde behov for.
Tilgjengelighet via telefon var i 2008 betydelig dårligere enn våren 2006. Totalt sett
var 55 % fornøyde med ventetiden i 2008, mot 71 % i 2006. Det var imidlertid store
fylkesvise variasjoner i 2008. Det var kun 60 % av de som oppsøkte NAV lokalt, som var
fornøyde med ventetiden for å få kontakt med rett person.
I 2008 oppga totalt 76 % at de ble møtt med respekt når de henvendte seg til NAV
lokalt, noe som innebar kun små endringer fra undersøkelsen i 2006. Av de personene som
oppga at de hadde vært inne til samtale med saksbehandler/veileder, var 80 % enige i at denne
la vekt på hva en hadde å si, og 77 % var enige i at saksbehandler/veileder var interessert i å
finne gode løsninger for dem (NAV, 2008a) Disse funnene var ikke svært forskjellige fra
undersøkelsen i 2006, men allerede i denne artikkelen som nå er gjemt bort på departementets
nettside, kommenteres muligheten for dårligere resultater i undersøkelsen for 2009.

Brukerundersøkelsen fra 2009
Jeg har bare funnet én nettartikkel om den neste undersøkelsen. Den er publisert på lokalt
nettsted på NAV.no for Vestfold 4. mai 2009. Undersøkelsen er basert på at 7400 brukere er
intervjuet på telefon. Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert
sosialhjelpsmottakere, heter det. Vi vet at sosialklientene har dårligere tillit til hjelpen de får
enn øvrige grupper i befolkningen (Gruppen for inkluderende velferd, Høyskolen i Oslo,
2006). Om undersøkelsen mangler sosialklientene på grunn av personvernargumenter, eller
om det heller er nok et eksempel på at sosialetatens brukere blir ekskludert, unnlater jeg i
denne sammenheng å kommentere.
Undersøkelsen fra 2009 oppsummeres slik:
•
•
•
•
•

Andelen som er fornøyde med service fra NAV, har sunket fra 68 prosent til 62
prosent.
Andelen som sier de har tillit til NAV, har sunket fra 67 prosent til 55 prosent.
Andelen som er fornøyde med ventetid på telefon, har sunket fra 55 prosent til 49
prosent.
Arbeidsledige er i hovedsak like fornøyde med NAV som i fjor, på tross av at NAV
har fått mange flere arbeidsledige å følge opp.
Tre av fire sier de blir møtt med respekt.

I ingressen heter det at brukerne er mindre fornøyde med NAV nå, altså i 2009 enn på samme
tid i 2008. Overskriften på artikkelen er at ”Stort press i NAV gir mindre fornøyde brukere”.
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Daværende direktør Tor Saglie uttaler seg nå for første gang beklagende på brukernes vegne
når denne brukerundersøkelsen blir presentert:

Jeg beklager at brukerne ikke får den service de forventer. Vi har langt igjen før vi
når de målene vi har satt oss. (NAV, 2008 a)
Det er første gang jeg hører eller leser at Saglie beklager noe som helst i mediene. I hvert fall
at han sier noe om egen organisering som forklaring:
Omstillingen, lange saksbehandlingstider og økende arbeidsledighet har gjort at vi
ikke har klart å levere gode nok tjenester. Undersøkelsen ble gjennomført i en
periode hvor NAV var under meget sterkt press, og resultatene er derfor som ventet.
I stortingsproposisjonen om NAV i mars ble det også varslet at brukertilfredsheten
er lavere enn i fjor. Ekstrabevilgningen på 710 millioner kroner vil gjøre oss i stand
til å bistå brukerne på en bedre måte. (NAV 2008 a)
Det er nå lettere for meg å dukke ned i brukerundersøkelsen fra 2009, enn det er for NAV å
bistå brukerne på en god måte.
På bakgrunn av de dystre resultatene uttaler Saglie at han er bekymret over at bare
halvparten av brukerne sier de har tillit til NAV. Han mener, ikke helt oppsiktsvekkende, at
løsningen er å levere bedre tjenester, og han sier at NAV arbeider hardt med å redusere
saksbehandlingstidene og øke servicen, noe han mener vil bidra til å gjøre brukerne mer
fornøyde.
Jeg begynner så smått å synes synd på den tidligere toppsjefen min, men med NAVs
informasjonspraksis undrer jeg meg ikke over at saken ikke har fått større grad av offentlig
søkelys.
NAV har vært i mediebildet ukentlig, men dette er ikke akkurat salgsbomber for
informasjonsavdelingen i NAV. Undersøkelsen om brukernes tilbakemeldinger er også
vanskelig å kommunisere fra en organisasjon som gir den enkelte ansatte munnkurv og har
liten eller ingen tiltro til at brukernes oppfatning er av stor betydning.
Kanskje er det også riktig, som statsråd Hanssen sier i høringen i januar året etter, at
det er grunn til å beundre Saglie som har stått i et trykk mellom politiske forventninger,
ansattes vanskelige situasjon og misfornøyde brukere?
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Nei, jeg klarer ikke helt å synes synd på mannen som mange mener ikke var stor nok
til denne utfordrende lederjobben, og som aldri tok seg tid til å være ute blant sine ansatte i
andre enheter enn i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Jeg har hørt at Saglies etterfølger faktisk
har besøkt de som er ansatt i NAV på flere steder, til glede for mange ansatte. Venstres Trine
Skei Grande sier under høringen i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité:
Jeg har snakket med NAV-ansatte som sier de skal taste inn noen indikatorer på
PC, og så får du på en måte konklusjonen […] Noen av de historiene jeg har fått,
har vært virkelig hjerteskjærende å lese. Det handler om folk som i en fase i livet der
de får en virkelig knekk, oppfatter at de i tillegg skal kjempe i mot et system.
(Stortingsrepresentant Grande på høringen hos Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité, sitert etter Lislerud, 2010, s. 139)
Det er mange andre som også sier noe etterpåklokt i denne høringen. Lislerud hevder for
eksempel at tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, og nåværende stortingsrepresentant,
Martin Kolberg skjerpet tonen fra komitéens medlemmer med følgende utsagn: ”Man har
feilbedømt behovet for å ta de riktige avgjørelsene, og for å ha de rette folkene i førstelinjen.
Punktum” (Lislerud, 2010, s. 139).
Siden jeg også forteller min historie, kan jeg her nøye meg med å si at tre andre
brukerhistorier som kommer fram i Lisleruds bok, og alle blogger og kommentarsider fra
aviser som tar opp saken, fyller ut det bildet jeg selv tegner her. Brukerhistoriene kan
oppsummeres slik: Det tar lang tid å få svar fra NAV, både på skriftlige og muntlige
henvendelser. Sakene tar urimelig lang tid å få behandlet. Det gjelder også tilsynelatende
enkle saker. Viktige dokumenter for saksbehandlingen forsvinner i systemet. Saksbehandlerne
på lokalkontorene har i mange tilfeller ikke oversikt over saksområdene de skal behandle. De
har heller ikke fullmakter til å kunne ta avgjørelser om og iverksette nødvendige tiltak og
virkemidler.
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), som jeg tidligere har referert til som
instansen som evaluerte opprettingen av de statlige tilsynene, gjennomførte også en
innbyggerundersøkelse høsten 2009. Den eneste av de statlige tjenestene som havnet på
negativ side, og slik sett var i en kategori helt for seg selv, var NAV. På høringen i Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité er Saglie ifølge Lislerud likevel lite ydmyk. Han er stadig
uenig i spørsmålsstillerens påstander. Han benekter at det har vært mangel på
kompetanseheving, ”hvilket alle tidligere aktører i høringen hadde et helt annet syn på […]
Dette er betenkelig” (Lislerud, 2010, s. 125). Det er også lett å få øye på andre eksempler som
brukes for å underbygge at Saglie vred på spørsmålene fra komitéen.
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I ettertid tenker jeg at det skal rake rygger og sikre faglige integriteter til hos ansatte
med oppegående selvfølelse for å stå imot en slik maktdemonstrasjon. Når topplederen gir
inntrykk av at det ikke er hos NAV feilen ligger, er det få om noen av de ansatte som tør å si
at det nettopp er i egen organisasjon det butter.
I en av mine favorittbøker for barn som jeg leste for sønnen min da han var liten, var
det et nesehorn som het Neubert Nesegrev. Han stanget til alt og alle fordi han hadde horn, og
for andre så stor og sterk ut. Inni seg var han likevel en tynn, liten og pjusket kar. Det er
mange i NAV som minner meg om Neubert, men kanskje får jeg de nærmeste assosiasjonene
når Saglie på denne høringen forsøker å svare for den manglende handlekraften hos
beslutningstakerne i NAV?
I Nettavisen 15.01.10 leser jeg at også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
er svært misfornøyd med NAV. Under overskriften ”Får ikke hjelpen de trenger” refereres
FFO sitt ståsted slik det kom til uttrykk like før høringen i Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité 15. januar 2010.
Jeg har lyst til å understreke at FFO har vært positive til NAV. Samtidig er det på
det rene at NAV-reformen ikke har gitt de ønskede resultatene så langt, sa
generalsekretær Liv Aarum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på høringen.
(Nettavisen)
Aarum sier videre at FFO sin erfaring er at ventetiden er lang og saksbehandlingsfeilene
mange, og at oppfølgingen av enkeltbrukere ikke er tilfredsstillende. Mange opplever også at
de ikke får kontakt med saksbehandler. Hun legger i artikkelen bestemt til:
– Dette er en utilfredsstillende situasjon! (Nettavisen, 15.1.10)
FFO mener problemene er tegn på for dårlig kompetanse i NAV. Det er jo ikke så rart, siden
kompetanseplanen ble skuffefyll mange år, og lederne ikke grep fatt i jobben med å bedre
læringsmiljøet og kompetansen blant egne ansatte. Aarum tar opp dette når hun snakker til
stortingskomitéen en hel time:
Skal man få flere i arbeid, er det helt avgjørende at brukerne blir møtt på en annen
måte. Grunnen til at vi var positive til NAV, var tanken om én dør, og at ting skulle
bli enklere. Men vi har jo fått en situasjon der brukerne faktisk ikke får det de
trenger når de går gjennom den døren. Til nå har NAV handlet om omorganisering,
men det er først nå vi kommer til innholdet. (Aarum på høringen i Stortinget,
referert i Nettavisen 15.1.10)
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Assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen, sier på samme høring at NAV-reformen har
gitt enkelte brukere et dårligere tilbud enn tidligere. Lislerud oppsummerer situasjonen i
januar 2010 slik:
Reformens fundament var lagt, nå skulle byggverket reises, på et vaklende
grunnlag. Noen eksempler på dette er den manglende defineringen av yrkesrollen,
tvangsekteskapet mellom stat og kommune, valget om å ha to styringslinjer innad i
etaten, etablering og sentralisering av enheter som medførte en forflytning av
oppgaver og folk som måtte gi kompetansesvikt. (Lislerud, 2010, s. 77)
Brukerne er likevel ikke misfornøyde, står det å lese på NAVs hjemmeside. Til tross for at det
har blitt flere arbeidsledige siden året før, ser det ut til at de arbeidsledige er nesten like
fornøyde med sitt møte med NAV. Arbeidsledige synes ikke NAV har blitt dårligere når det
gjelder kunnskap om lover og regler eller hjelp til å finne gode løsninger. De foreløpige
resultatene viser tvert imot ifølge NAV.no at de arbeidsledige mener at NAV innfrir deres
forventninger:
Det er et lite lyspunkt i denne undersøkelsen at det ser ut til at NAV har klart å gi
god service til de arbeidsledige, selv om det har blitt langt flere ledige, påpeker
Saglie. (NAV.no, 4.5.09)
God service, sier han. I forhold til hva? spør jeg. I forhold til det som er situasjonen når
Stortinget vedtar reformen, nettopp som et resultat av et system som har spilt fallitt?
Er det bare mine mestringsressurser og et mer positivt syn på arbeidslivet, som skal til
for å snu egen tankegang? Før jeg har reflektert ferdig over spørsmålet, leser jeg uttalelsen fra
den nå avgåtte direktøren:
Denne brukerundersøkelsen viser at NAV sliter på mange områder.
(NAV.no, 4.5.09, og NAV (2009).
Lislerud hevder at når Saglie går av i oktober 2010, er det vanskelig å finne andre årsaker til
det enn at han innrømmer å ha kommet til kort. Ifølge Ukeavisen Ledelse ett og et halvt år før
Saglie trekker seg fra lederstolen den 17.3.2009, sier Saglie at han velger å tro at det går bra
med NAV. Men han innrømmer også at det blir spennende å se om NAV er bærekraftig på
sikt. Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse skriver på lederplassen til det velrennomerte
bladet at:
En slik nøktern, for ikke å si avventende og tvilende holdning, ligger milevis fra de
visjoner den ene statsråden etter den andre har slått seg med. (Ukeavisen Ledelse,
17.3.2009)
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Kanskje måtte Saglie moderere seg på bakgrunn av manglende rammebetingelser. Kanskje
hadde ikke vi som medarbeidere ridd stormen av som håpet, men helst tror jeg han måtte
moderere seg fordi han måtte innse at denne velferdsreformen var for dårlig fundert,
kompetansen for dårlig, læremulighetene for små og viljen til å se brukerne og de ansattes
arbeid med disse for grunn.
Er det likevel grunn til å håpe at reformen går seg til på sikt, også sett med brukernes
briller? Jeg har funnet en oppsummering av brukerundersøkelser i NAV, utført av Per
Kristoffersen og Per Ødegård i Arbeid og Velferd nr. 3/2009. Først i denne artikkelen, som har
overskriften “Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne?”, står det å lese:
Generelt har brukertilfredsheten gått tilbake siden 2008. Vi fant imidlertid at
pilotkontor hadde høyere tilfredshet i 2009 enn i 2008. Det skjer med andre ord
endringer i organiseringen og tjenestetilbudet, som også fanges opp av brukerne.
(Kristoffersen og Ødegård, 2009)
Spørsmålene som ble stilt var:
•
•
•
•
•
•

I hvilken grad opplever brukerne at NAV innfrir forventningene deres?
Hvor stor tillit har brukerne til Arbeids- og velferdsetatens arbeid i sin helhet?
Blir brukerne møtt med respekt når de henvender seg til NAV?
Er brukerne trygge på at NAV ivaretar rettighetene deres?
Får brukerne den informasjonen de har behov for?
Bidrar informasjonen i NAV til at brukerne forstår sin sak bedre?

Kristoffersen og Ødegård hevder i artikkelen sin at man i et evalueringsnotat ikke fant tegn til
at brukerne med tilhørighet til et NAV-kontor var mer tilfredse enn de med tilhørighet til et
arbeids- eller trygdekontor som ikke var slått sammen ennå. Brukerundersøkelsen som
oppsummeres av Ødegård og Kristoffersen søker også å avdekke om tilbakemeldingene fra
brukerne er forskjellig ved kontor som har vært etablert en stund. Er det bedre
tilbakemeldinger fra brukere som tilhører de mest etablerte NAV-kontorene enn fra brukerne
som tilhører de rene arbeids- og trygdekontorene? Undersøkelsen i Arbeid og Velferd ser også
på restansesituasjonen: I hvilken grad er det en sammenheng mellom kontorenes antall saker
som ikke er behandlet innen etatens frist for saksbehandlingstid (ytre grense), og brukernes
tilfredshet? Til slutt søker denne undersøkelsen å avdekke om brukertilfredsheten varierer i
forhold til hvor ofte man er i kontakt med tjenesteyteren. På disse punktene er det en vesentlig
nedgang i tilfredsheten etter 2008. Jeg besvarer forskernes spørsmål ved å oppsummere
funnene fra brukerundersøkelsen.
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I 2008 var det ingen forskjell i tilfredsheten i forhold til hvor gamle NAV-kontorene
var. I 2009 er det høyere score for pilotkontorer enn for de ikke-etablerte kontorene. Det er
derfor ifølge forskerne flere tegn som tyder på at tilbakemeldinger fra brukerne vil bedre seg
utover i NAV-perioden etter hvert som kontorene får litt tid på seg. Det er også høyere
tilfredshet på flere spørsmål hos brukerne som har hatt samtale hos saksbehandler på et
pilotkontor. Dette tolker artikkelforfatterne som at det har skjedd forbedringer i
tjenestetilbudet i 2009, som også oppleves av brukerne. Det er tilsvarende brukerne av de
nyeste NAV-kontorene som har hatt størst fall i tilfredsheten. Vil det vise seg på sikt at
velferdsreformen er verdt alle bestrebelsene? Forskerne svarer slik:
Funn tyder på at reformen tar noe tid, men at når kontorene får litt tid på seg, blir
tjenestetilbudet bedre. (Kristoffersen og Ødegård, 2009)
Saker som har ligget ubehandlet utover ytre grense, angis som mål for kontorenes generelle
saksbehandlingssituasjon. En økning i antall saker utover ytre grenser, bidrar til lavere
tilfredshet i alle tilfredshetsmålene. I Oslo er tilfredsheten minst. Artikkelforfatterne hevder at
det er vanskelig å bestemme hvorvidt det er restansesituasjonen eller kommunestørrelsen som
er den viktigste årsaken til det dårlige resultatet i Oslo. Ledere i NAV-korridorene der jeg
jobbet, antydet både størrelsen og ledersituasjonen som mulige svar på hvorfor Oslo var blitt
en akilleshæl i NAV-reformen. Undersøkelsen avdekker videre om det er slik at jo hyppigere
brukerne har kontakt med NAV, jo lavere er tilfredsheten. Kristoffersen og Ødegård hevder at
en finner 20 % økning av antall misfornøyde blant brukere som er i kontakt med NAV seks
ganger eller mer. Forskerne kan likevel ikke svare på om dette skyldes at brukerne ikke får
tilfredsstillende svar på sine henvendelser, og derfor må kontakte etaten flere ganger, eller om
disse brukerne krever mer enn andre av etaten og derfor er mer misfornøyde.
Oppsummeringen viser at mottakere av tidsbegrenset uførestønad er lite fornøyde på
alle områder, og i artikkelen antyder forskerne at forklaringen på dette kan ligge i at det i
denne gruppa er en stor andel som har psykiske problemer. Da er misnøyen ofte mer
framtredende enn blant oss som anses å være psykisk stabile. De som har hatt personlig
oppmøte hos NAV, er de mest fornøyde brukerne. Telefon- og internettbrukerne er minst
fornøyde.
Litt underlig er det vel da at NAV selv insisterer på å begrense sin relasjon til brukere
gjennom såkalte e-tjenester? Artikkelforfatterne hevder til slutt at det er bedre
tilbakemeldinger fra brukerne når kontorene har vært etablert som NAV-kontor en stund. Gir
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dette meg troen på at en del av problemene jeg har tegnet ned, og som rapporter har
oppsummert, kan gå seg til på sikt?
Håpet er der, men realitetene viser det motsatte. Senest når Riksrevisjonen i oktober
2010 igjen nekter å godkjenne regnskapet til NAV, blir det sagt fra arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm at det er en omfattende reform som fortsatt trenger tid til å gå seg til. Jeg finner ut
hva Riksrevisjonen sa i 2010:
Dette er blant konklusjonene i revisjonsrapporten for 2009:
NAV gjør så mange grove feil at det går ut over levekårene til pensjonistene. For
andre år på rad, nekter Riksrevisjonen å godkjenne regnskapet til NAV.
Riksrevisjonen konstaterer at på tross av omfattende kritikk mot NAV i 2008, var det
liten bedring å spore i fjor, til tross for at det ble innført nye datasystemer. NAV har
fortsatt ikke gode nok systemer og grunnlag for å beregne riktige ytelser til
pensjonister og andre mottakere og har svak internkontroll til å oppdage feilene.
(NRK.no)
Helt konkret er det funnet rundt 800 mottakere som har fått feil utbetaling – enten for mye
eller for lite. Riksrevisjonen påpeker imidlertid at det ville blitt oppdaget enda flere tilfeller
ved mer utstrakt kontroll. Pensjonsområdet alene omfatter over én million pensjonister, så det
sier seg selv at revisjonen bare har kunnet ta stikkprøver. Likevel har de funnet 800
feilutbetalinger.
Tør jeg tenke på hva dette vil si for tilliten til velferdsstaten? Er ikke tallenes tale
tydelig om hvor alvorlig NAV-situasjonen er, selv om medienes blålys har sluknet for en
periode? Det er ikke bare en fare for den enkelte stønadsberettigedes lommebok. Det er også
fare for tilliten til at velferdsstaten forvalter skattebetalernes penger forsvarlig, og fare for at
de som er ansatte i det offentlige hjelpeapparat, må redusere forhåpningene om å bli vurdert
av folket som velfungerende arbeidstakere i dagens Norge.
Joakim Lystad, som fra 6. oktober 2010 har overtatt førerstillingen i NAV, har kanskje
lyttet til kritikken mot Tor Saglie, som mange mente ikke formidlet realitetene. Lystad sier i
hvert fall at han tar dette alvorlig:
Vi har ikke klart å oppfylle Riksrevisjonens krav til regnskap og internkontroll for
hele 2009, men vi vet hvor svakhetene er og har gjennomført en rekke tiltak internt
for å bedre kontrollen. (Lystad, NRK.no, 19.10.10)
I 2010 er situasjonen dessverre uendret eller ytterligere forverret, skal vi tro
brukerundersøkelsen for 2010 som jeg nå vil avslutte dette kapitlet med. NAVs brukere gir
karakteren 3,84 for det samlede inntrykket av NAVs service, mot 3,87 i 2009. Nedgangen i
tilfredsheten blant brukerne er størst for ventetid på telefon og ventetid på rett person, med
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henholdsvis 0,02 poeng og 0,06 poeng. Med innføringen av arbeidsavklaringspenger og
informasjon om nytt pensjonssystem våren 2010, har NAV hatt langt flere
telefonhenvendelser enn på samme tid i 2009. Dette kan være noe av årsaken til den negative
utviklingen for tilfredshet innen telefoni. Resultatene viser også at det er fylkesvise forskjeller
i brukernes tilbakemeldinger. Selv om tilfredsheten blant brukerne har stått på stedet hvil
siden våren 2009, settes det nå i gang prosesser internt i NAV:
Det er viktig for meg å understreke at medarbeiderne i NAV har et stort og
brennende engasjement for brukerne. Men på grunn av usikkerhet rundt ansvar,
manglende kompetanse en del steder og stort arbeidspress, vet vi om en del
forbedringsområder. Blant annet er vi ikke flinke nok til å følge opp brukerne når vi
lover det. Vi sender også brukere rundt i systemet, uten at vi selv står for en helhetlig
tilnærming. For å få til god samhandling med brukerne våre, er vi avhengige av at
de har tillit til oss og at de opplever å bli møtt med respekt. Vi skal nå i gang med
refleksjon og diskusjon rundt hvordan vi jobber. (Saglie, KS.no, 4.6.2010)
Ja, det var vel kanskje ikke for tidlig – nesten et tiår etter Rattsø-utvalgets innstilling om å ta
hensyn til kompleksiteten i NAV-forvaltningen?
La meg nå vurdere brukerundersøkelsen i lys av min egen historie.
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Kapittel 8: Fra ansatt til bruker
Tilsvarende har dere medarbeidere ofte ikke fått innsikt i hvordan egen
jobb inngår som ett element i en kjede av prosesser som til sammen skal
gjøre situasjonen bedre for brukerne. Noen har kanskje følt seg som en
slags samlebåndsarbeider, og ofte ikke sett det endelige resultatet. Dette
skal vi nå sammen prøve å endre på […] Dere vil få en større horisont.
(NAV-boka, s. 1)
Jeg vil nå kommentere brukerundersøkelsene fra forrige kapittel i form av min egen historie.
Den vil vise at jeg skjønner at tilfredsheten blant brukerne går nedover.
Jeg får som sykmeldt fra NAV høre at de har et eget prosjekt for å få ned
saksbehandlingstida for ubehandlete søknader (restanser). Kan jeg bidra som saksbehandler i
dette prosjektet, spør Bodil meg om en dag jeg sitter som sykmeldt med studier og glaner
tomt foran meg ved kjøkkenbordet. Klart jeg ville gjort det, hvis jeg hadde orket eller trodde
på å hjelpe brukerne av systemene på denne måten. Men jeg føler meg ferdig som
saksbehandler, og dessuten er jeg mett av NAVs problemer som jeg skal delta i å løse. Jeg er
tross alt sykmeldt, og kan ikke tenke meg å møte fortida riktig ennå og på denne måten.
Flere av mine kolleger trår likevel til på dugnadsbasis, selv om de må innrømme dårlig
kompetanse. Til meg sier de at de får opplæring nok til å kunne kvittere ut saker. At
brukertilfredsheten går ned denne perioden, er på denne bakgrunn innlysende, mener jeg. Det
handler både om at vi som jobber i systemet, føler at vi sliter oss ut på oppgaver ingen
brukere ser fordelen av at de ansatte jobber med, og at det rett og slett er for lite fokus på
brukerne i omorganiseringen.
Den neste påstanden er at tilbakemeldingene fra brukere som tilhører et kontor som
har vært etablert en stund, er bedre enn for nye NAV-kontor og rene arbeids- og trygdekontor.
Jeg vil i form av min egen historie om hvordan jeg selv blir bruker, og hvordan jeg opplever å
bli mottatt i systemet som bruker, gi andre innsikt i hvorfor jeg tror dette stemmer.
Jeg går med søknaden til det jeg har hørt er mitt NAV-kontor. Langt unna dette stedet
ligger det kontoret hvor jeg noen måneder etterpå skal ha mitt første og siste møte med NAV i
egenskap av bruker.
På det tidspunktet som 2010-undersøkelsen er foretatt, tenker jeg fortsatt at jeg skal
gjenvinne de kreftene jeg en gang hadde. Jeg lener meg tilbake, studerer, sover, tar
behandling og venter på en avklaring fra NAV. Vet ikke hvem jeg skal kontakte for å få
fortgang i saksbehandlingen. Lar det hele ligge. En ukes tid etter at jeg har levert søknaden
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om yrkesrettet attføring, kommer det en e-post fra Bodil. Hun mener noen må snakke
sammen, og innkaller til et møte om min sak. Jeg må stadig til legens kontor for å forlenge
sykmeldingen på dette tidspunktet, så lenge NAV ikke har fattet annet vedtak. Dette har Bodil
ordnet med så ikke alle inntekter skal stoppe opp. Jeg skjønner godt at jeg har en
forståelsesfull sjef denne perioden, og har også sagt at jeg ser det og er takknemlig overfor
Bodil.
Når jeg er på legens kontor, forteller jeg at Bodil har invitert NAV lokalt, seg selv og
meg til samtale. Legen blir nærmest inspirert:
– Dette møtet er sikkert den lovpålagte oppfølgingssamtalen som NAV som
arbeidsgiver plikter å ha med sykmeldte ansatte, sier hun. Den skal første gang være etter 12
uker, deretter etter et halvt år. – Bedre sent enn aldri, sier hun og smiler til meg. Det har gått
vel fire måneder siden jeg møtte Jennifer og leverte fra meg søknad om annen ytelse enn lønn.
Fra 1. mars 2007 er det slik at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til et
dialogmøte innen 12 uker der hvor arbeidstaker er helt sykmeldt. Arbeidstaker har
plikt til å delta på dialogmøte. (NAV, 2008c)
Jeg vet at legen min er oppgitt over min sak. Hun har sagt at jeg ikke er alene om problemer
med velferdskjempen. Men mest av alt er hun nok oppgitt over at de som vokter henne og
andre leger med enorme regelverk, selv svikter egne ansatte på vesentlige punkter. Min lege,
som har hatt viktige verv i allmennlegeforeningen og er spesialist i allmennmedisin, er mer
enn villig til å være med meg på dette oppfølgingsmøtet. Hun sier:
– I det private ville de hatt både makt, midler og muligheter til å gi deg en eller annen
form for lønnet studiepermisjon. Din leder virker jo fornuftig, og kanskje kan vi enes om noe
annet enn en velferdsytelse fra staten. Men i et stort NAV-møte er de nok mindre fleksible ...
Jeg vil uansett være med og snakke ”din sak”.
Jeg takker for hennes velvillighet. Igjen føler jeg meg litt ”bakpå”. Kunne jeg ikke selv
ha tenkt på å sette Bodil i kontakt med legen for å snakke om situasjonen min? Jeg reflekterer
også i forhold til oppfølgingsplanen som jeg og konstituert leder har fylt ut, og hvor elendig
den er som oppfølgingspapir. To NAV-ansatte klarte ikke å fylle ut det papiret som kunne
sikret meg bedre ivaretakelse nå. Snakk om å skli i egen skit.
Ifølge arbeidsmiljøloven § 4-6, 3. ledd skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap
utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid, med mindre dette er
åpenbart unødvendig […] De sykmeldende behandlerne har en viktig oppgave i å gi
relevante opplysninger om funksjonsevne fra et medisinsk synspunkt på
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sykmeldingsattesten. Arbeidsgiver vil da kunne bruke disse opplysningene som
nyttige innspill til oppfølgingsplanen. (NAV, 2008c)
Legen min har fullt opp som fastlege til flere som sliter med store og små plager, vet jeg.
Likevel kan hun tenke seg å stille opp på et eksternt møte for og med meg. Jeg skal slutte å
komme med halvgode vitser om legenes arroganse fra nå av. Likevel aner jeg at det er flere
enn meg som har vært ”bakpå” i denne prosessen.
Morgenen etter får jeg telefon fra det som da var min saksbehandler i NAV, Asmir,
igjen. På spørsmålet om vi sees den aktuelle dagen, svarer han:
– Jeg vil være med på møtet, hvis jeg får tid …
– Jeg trodde formålet med møtet var at vi som er involvert, skulle snakke sammen, sier
jeg, og vet at jeg snakker ivrig på inn- og utpust.
– Nei, møtet vil gå ut på å finne ut hva du kan ha krav på, svarer Asmir.
– Ja, men da bør vel du også være med? sier jeg. Dette møtet mener legen min også
kan kalles oppfølgingssamtalen alle sykmeldte har krav på. Hun vil også gjerne være med …
– Nei, legen din får ikke bli med, sier Asmir.
Sukket hører jeg selv. Her har jeg fått legen på min side. Når hun nå er min viktigste
støttespiller i mitt møte med NAV-systemet, setter NAV, som har hele regelverket for
oppfølging av sykmeldte som ansvarsområde, en stopper for at legen min får bli med meg på
møtet ... Jeg har jo lest at det er normalt og ønskelig at nettopp ”behandlende lege” deltar.
Denne gangen får NAV-veilederen lite å si, når legen til syvende og sist nektes adgang.
Sykmeldende behandler skal delta dersom arbeidstaker alene eller både arbeidsgiver
og arbeidstaker ønsker det. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-6, 4. ledd og
folketrygdloven § 25-5. (NAV, 2008c)
Fra min tid som lokal prosjektleder på bedring av samarbeidet mellom Aetat, trygdeetat og
sosialkontor, har jeg erfart at legene er de som oftest glimrer med sitt fravær i det som skal
være pasientorganiserte møter. Dette på tross av at veilederen hevder at det kan være
hensiktsmessig at behandlende lege eller sykmeldende behandler deltar på oppfølgingsmøtet,
da dette sikrer en bedre informasjonsflyt mellom legen og arbeidsgiveren. Legen vil ifølge
veilederen også kunne bidra til en mer opplyst dialog hvor vurdering av arbeidstakerens
arbeidsevne inngår som et viktig element.
Igjen farer det tanker gjennom hodet om at jeg nå får nyttige erfaringer fra mitt nye
brukerståsted. Vil jeg noen gang kunne bruke dem? Jeg lurer fortsatt på det når jeg tidlig en
torsdag vintermorgen skal på møtet. Jeg har brukt en formiddag til å samle mine attester og
vitnemål, og skrevet en pent oppsatt cv på tre sider som jeg før møtet printer ut på
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fargeskriveren. Jeg under også litt på hvorfor det er Bodil som har vært initiativtakeren til
dette møtet. Ifølge regelverket er det jo det lokale NAV-kontoret som arbeidstakeren tilhører,
som skal innkalle til og arrangere dialogmøtet senest seks måneder etter at sykefraværet har
begynt. Nå har det ifølge NAVs regelverk gått nesten et år.
Jeg ankommer mitt lokale NAV-kontor med drosje, siden jeg ikke har fått noe annet
enn adressen, og heller ikke har klart å finne ut av hvor det ligger på internett. Det viser seg at
kontoret holder til like ved der jeg hadde bodd i seks år. Det er ikke der jeg leverte søknaden,
men jeg føler fortsatt at jeg går i skyggene av gamle fotspor siden jeg går i gatene rundt der
jeg selv har bodd da jeg var leder av lokalt samarbeidsprosjekt for åtte år siden, og nå skal på
det lokale NAV-kontoret for første gang. De som jobber lokalt på NAV-kontoret i min bydel,
har flyttet, fått nye lokaler og blitt samlokalisert. Dette er en fordel, slik jeg ser det i ettertid,
men midt oppi situasjonen er jeg fortsatt forvirret over beliggenheten til hele NAV.
Jeg tar meg scenevant en runde fordi jeg er for tidlig ute. Lukter på gamle gater, kjøper
en brus i nærbutikken fra den gang, og mimrer over glade, unge år da jeg skulle lose
sosialtjenesten inn i bedre rutiner for samhandling med arbeids- og trygdekontorene.
Prosjektet var lokalisert til to bydeler i Oslo, og det førte til at jeg hadde hele verdisettet og
samordningen som NAV skulle ha medført, i magen. I to år hadde jeg, på brukerne av
sosialkontorenes vegne, forhandlet fram gode samarbeidsavtaler og -rutiner mellom tre
sosialkontor og deres samarbeidende trygde- og arbeidskontor. Jeg hadde snakket med
trygdesjefer, og jobbet for sosialsjefer med et prosjektbasert utviklingsarbeid som senere
skulle gi meg departementsjobb. I venterommet på NAV-kontoret sitter sjefen min og venter.
Jeg setter meg ved siden av henne og småprater. Før vi starter møtet, får jeg høre at vi har en
time til rådighet. En time av et helt liv. Så lite. Likevel så mye som står på spill. Det føles som
den viktige dagen da jeg fødte. En forberedelse til et nytt liv da veene satte i. En forløsning av
noe nytt og fremmed da det hele var over. Vil jeg føde et velskapt barn?
Temaet for møtet er å snakke om hva som skal gjøres med meg, nå som sykmeldingen
har vart snart ett år.
– Jeg har da ikke vært sykmeldt i mer enn et halvt år, søker jeg å forklare.
– Nei, men det regnes på denne måten, fordi du allerede i januar i fjor ble sykmeldt
med samme diagnose i 40 %.
Jeg brenner inne med spørsmålet om hvorfor ingen sa ifra da jeg ble sykmeldt i
begynnelsen at det var dette som var regelverket. Tanker om at jeg som jobbet i NAV burde
hatt noen som sa fra om dette lenge før jeg ble heltidssykmeldt, farer gjennom hodet. Få
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arbeidsgivere som må forholde seg til NAVs regelverk, formidler antakelig mindre om
regelverket enn min, som nettopp burde vite dette og formidlet det videre til meg.
– Du slet litt for lenge med oppgaver som ikke var tilpasset deg, hører jeg Bodil si.
Takknemlig for støtte, men utfordret av systemets hjelpeløshet, nikker jeg matt.
– Hadde du bare blitt 100 % sykmeldt fra første dag, hadde vi antakelig ikke sittet her
nå, fortsetter Bodil.
Jeg nikker igjen. Vet jeg ville, men ikke klarte omstillingen til NAV slik jeg tidligere
hadde taklet omstillingene. Jeg hadde jo i de månedene jeg hadde gått i de nye korridorene,
tenkt at dette ble litt som de forrige gangene, og bitt tennene sammen i håp om å finne min
nye plass. Uten annet resultat enn en god søknad om å rehabiliteres til krefter igjen. Betydde
ikke dette at det som var min skjebne i NAV, nettopp var det NAV var opprettet for å gjøre
noe med?
Møtedeltakerne går nå over til å diskutere ”saken”, som er hva jeg kan motta av
ytelser. Asmir ser på CV-en som jeg har gitt ham på forhånd, og sier:
– Du kan jo ikke motta yrkesmessig rehabilitering eller attføres, for du kan jo bare
søke en annen kommunikasjonsfaglig stilling, eller en annen jobb for den saks skyld. Du har
jo en god cv … Det er bare han som har tatt hånd om det eneste dokumentet jeg denne gangen
har bragt til møtet. Og jeg har knapt fått høre at han har sett hva som står på dette arket, når
han kommenterer mine vitale opplysninger i jobbsammenheng.
Jeg nikker, og klarer heldigvis å si noe også denne gangen.
– Jeg vet det, sier jeg. – Men det jeg ber om nå, er litt mer hvile. Da kan jeg også
fullføre studiet på Høyskolen, og hente meg inn igjen etter det jeg nå ser jeg led og delvis
lider av fortsatt. Jeg er fullstendig utbrent … Finnes det ikke en utdannelsespott for folk som
har havnet helt feil i en omorganisering og trenger tid til å hente nye krefter til ny orientering?
Alle rister på hodet.
Jeg hører at stemmen bærer dårlig. Jeg merker at jeg gisper etter luft og rødmer. Jeg
liker meg like dårlig på denne siden av bordet som en fisker i ørkenen. Tankene mine streifer
17 år tilbake. Den første jobben jeg hadde, gikk ut på å få gjeldsofre ut av hospits eller dyre
leiligheter for å spare sosialhjelpsutgifter. Jeg møtte motstand, naturlig nok, men gjorde
jobben med å få ned utgiftene til dyre leiligheter og hospits etter sjefenes ønsker. Folk kom ut
av dyre og uholdbare boforhold og inn i mer eller mindre egnede boliger. Klientene følte seg
nok ikke alltid like godt ivaretatt, men jeg høstet anerkjennelse hos de som betydde noe:
Sjefene. Siden jeg behandlet alle klienter og medarbeidere med respekt, skjønte jeg lite av
hvorfor noen inntok en opposisjonell rolle.
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Nå kommer forståelsen. Jeg merker hvordan jeg blir så liten som jeg mest av alt
ønsker å unngå. Merker at de andre med sine tanker og få setninger, og likevel regelverket på
sin side, har alle m-ene i lokalet: Makt, myndighet, mulighet. Alt som NAV-boka mi sier at
brukerne skal få av medmenneskelig behandling av hjelpeapparatet. Jeg kjenner at jeg for
første gang i livet føler at jeg mangler m-ene totalt.
Jeg prøver å pense diskusjonen over på muligheten for å komme innunder
arbeidsavklaringsordningen, i stedet for å dvele ved rehabilitering kontra yrkesmessig
attføring. Dette er jo ordninger som kun vil vare 14 dager til, og jeg har lest i avisene om lang
saksbehandlingstid. Men jeg opplever det som å snakke til noen som står på den andre siden
av ørkenen som den uheldige fiskeren har havnet i. Veldig tungt.
Den som etter dette møtet har ansvaret for meg og mine papirer, kommer tilbake fra
printeren og gir den ferske utskriften full av farefull trykksverte til meg. Han sier:
– Du kan studere disse retningslinjene når du kommer hjem, for så å vurdere om dette
er riktig ytelse for deg …
Jeg titter på arket og ser overskriften: ”Til deg som søker om rehabilitering”, og sier
henvendt til de andre på møtet:
– Men det spiller jo ingen rolle for meg hva dere kaller de pengene jeg er avhengig av
å motta nå når sykepengene opphører …
Jeg merker selv at jeg har en siste rest av en litt opposisjonell tone. Rehabiliteringspenger er en saga blott om under to uker. Selv om yrkesrettet attføring er utenkelig å innvilge
i mitt tilfelle, vil arbeidsavklaringspenger være et faktum om kort tid. Kan ikke NAV, som
tross alt er representert med fire møtedeltakere her, ha et perspektiv 14 dager fram i tid?
– Jeg trenger ikke hjelp for å stå opp om morra’n, for å si det slik.
Når jeg har spyttet ut denne replikken, titter jeg meg lett forskremt rundt for å vurdere
ansiktene til de som er med på dette møtet, og for å vurdere hvordan de mottar budskapet fra
vår nå avgåtte statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Jeg konstaterer at replikken faller i relativt god
jord, og at vi kan enes om at det ikke er her problemet ligger.
Jeg er enig med Velferdsalliansen og FO som ga følgende uttalelse om sosialpolitikken til den rødgrønne regjeringen i NAVs innledende år:
Vi mener at den moralistiske sosialpolitikken er gått ut på dato. Det vi trenger i den
nye arbeids- og velferdsforvaltningen, er en ny grunnholdning i sosialpolitikken
som bygger på et positivt menneskesyn og positive virkemidler. (Velferdsalliansen og
FO i Stavangeravisen 17.11.2005)
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Ingen på dette møterommet vet hvordan jeg tidligere har scoret mål i omorganiseringskampene. Da lagleder og kaptein var på samme parti. I den siste kampen hadde jeg ikke hatt
det vanlige støtteapparatet. Det er det som er feilen, ikke at jeg hadde stått som orkesteret på
Titanic til siste gjest var gått over bord i forliset. Vel vitende om at Bodil ikke kan lastes for
det som har skjedd lenge før hun ankom, må jeg feste hendene i bordplaten, og ta på meg et
påklistret smil for å bevare siste rest av samarbeidsvilje. Jeg tenker på oppfølgingsplanen som
ingen nevner i dette møtet, men som jeg pirket ned sammen med Bodils forgjenger. Den
bestod av fem ord: ”Ikke håndter annet enn web.” Når vi skilles, går jeg ut med alt annet enn
følelsen av å ha født et velskapt barn. Jeg tar med meg skjemaet om rehabiliteringspenger og
informasjonen om hvem som kan få yrkesrettet attføring, sammen med beskjeden om å gå ned
til 60 % av inntekt, og rusler ut i vinterkulda igjen.
Den enkelte bruker må gis mer respekt og verdighet og inkluderes gjennom brukermedvirkning i hele hjelpeprosessen. Brukeren må stå i sentrum og gis motivasjon,
muligheter og ansvar slik at hun/han kan ta i bruk egne evner og krefter for
virkeliggjøring av egne muligheter. (Velferdsalliansen og FO i Stavangeravisen
17.11.2005)
– Vi holder kontakten, sier Bodil.
– Ja, det gjør vi nok …
Nå er det tre ord som handler om oppfølgingen jeg skal ha fra min arbeidsplass i
NAV, og jeg skjønner med det samme at det er siste gang jeg ser eller snakker med sjefen min
ansikt til ansikt. Når jeg ser Bodil haste videre til jobben sin, står jeg igjen og vurderer hvor
jeg skal gå.

.
Hvor skal jeg gå?
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Kapittel 9: Mangel på stedsans
Arbeids- og velferdsreformen gir anledning til å løfte blikket. Fram til nå
har hver sektor og hvert fagområde i stor grad hatt sine avgrensede
oppgaver, og de har fått utvikle og rendyrke sine spesielle tilnærminger –
noe som til en viss grad har skapt orden og mening innenfor hver enhet i
hjelpeapparatet. Men for brukere som har mange og forskjellige behov, har
det totale tilbudet mange ganger framstått som fragmentert og ukoordinert.
(NAV-boka, s. 1)
Jeg kommer på at jeg hadde tenkt å gi Bodil to skolebøker som må leveres inn til biblioteket i
NDU fordi biblioteket skal nedlegges. Jeg vil studere, men må levere inn bøker fordi
biblioteket blir nedlagt. Jeg ville jobbe, men fikk beskjed om at jeg nok ikke passer inn i den
nye organisasjonen. Jeg har levert fra meg en bunke med attester som sa at jeg var en god
inspirator i arbeidsmiljøet, var samarbeidsvillig, hadde godt humør og var konstruktiv. Disse
egenskapene ble borte i NAV.
Hvor tok de veien? lurer jeg på når jeg rusler etter den veien Bodil har gått. Jeg
kjenner det som om innbruddstyvene i tillegg til å ha stjålet materielle verdier, også har tatt
med seg sjelen min. Når jeg endelig ser igjen en kjent bygning, øyner jeg et håp om å finne
den kortsiktige veien. Selv om det er snakk om kvartaler, føles det i dag som det er flere mil
til arbeidsplassen jeg kom til som ny i NAV.
Når jeg omsider kommer meg innenfor veggene, slipper damen i resepsjonen meg inn
uten adgangskort. Før jeg måtte melde pass på denne arbeidsplassen, hadde jeg skjønt at dette
ikke handlet om å være like bred i min tilnærming som tidligere. De som overlever i NDU og
NAV, jobber på snevre områder med omfattende rutiner, og har etter mine begreper kontroll
på snevre innsatsområder. Det var en egen underetasje med minst 30 ansatte som bare
kontrollerte medarbeidernes tidsregistreringer. Andre tok ansvaret for at rutiner for riktig
registrering av ulike IKT-tilganger ble fulgt. I det hele tatt hadde mange mye å gjøre, men
ingen i mitt hus eller tilhørende enheter hadde jobben med å formidle eller utvikle min eller
andres nye yrkesrolle.
Bøkene blir avlevert til biblioteket, og jeg tar også en siste småprat med de hyggelige
og alltid velmenende bibliotekarene som ser alt de har bygd opp bli slettet med nedleggelsen
av den relativt nye arbeidsplassen.
Da jeg forlot den forrige arbeidsplassen for siste gang, hadde jeg gått relativt godt til
mote, tross sorgen over tapt arena. Jeg hadde mottatt en førstehjelpspakke som avskjedsgave,
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og lurer nå på om mine gamle kolleger visste at jeg ville få bruk for denne i NAV, for fra
NDU går jeg med en sterk følelse av å ha mislykkes. Jeg prøver å si til meg selv at dette ikke
er min skyld. At det ikke er jeg som er for liten, men NAV som er for stor. Jeg må innrømme
at replikken henger fast på tunga som klister. Jeg vil så gjerne kjenne at følelsen av ikke å
være stor nok slipper, men lykke- og mestringsfølelsen som var fjern da jeg startet med
sykmeldinger, er enda fjernere nå.
Har legen rett likevel når hun hevder at det er dumt å gå fra en fast, statlig stilling i
disse tider? At det å mangle en jobb å gå til, medfører faren for utestenging fra arbeidslivet for
alltid? Har hun lest oppslaget på Helsedirektoratets nettsted om psykisk helse?
Det er viktig for den psykiske helsen å ha noe meningsfylt å gjøre, enten det er jobb,
studier eller andre aktiviteter. I en arbeidssituasjon er det forebyggende å føle seg
sett og verdsatt, og få mulighet til å bruke evnene sine. (Hdir.no/psykisk helse)
Forskning viser altså at risikoen for å få psykiske problemer øker når man står uten arbeid
eller ikke har noe meningsfylt å gjøre. Det samme gjelder utfordringer på jobben som blir for
store i forhold til egne ferdigheter og egen kapasitet. Dårlig økonomi og manglende støtte fra
venner, familie, arbeidskamerater eller andre, er også faktorer som gjør oss mer utsatt. Som en
motsats til disse risikofaktorene, finnes det beskyttelsesfaktorer. Disse defineres som å være
god til å håndtere utfordringer og problemer, ha gode sosiale nettverk, være aktiv og være
sammen med andre. Beskyttelsesfaktorene virker i seg selv forebyggende. Det hjelper også å
være trygg på at noen vil stille opp hvis du trenger det (Helsedirektoratet, 2010). Jeg har
jobbet mer eller mindre i dette landskapet i 20 år. Jeg vet at når vi undersøker hva som skiller
langtidsfriske fra arbeidstakere med en del sykefravær, ser vi at langtidsfriske opplever mer
jobbtilfredshet, mer kontroll over egen arbeidssituasjon, bedre kommunikasjon og færre
negative relasjoner. De er generelt mer fornøyde med informasjonen som blir gitt, og
opplever mer sosial støtte, lavere jobbkrav, bedre kommunikasjon med ledelsen, mer
innflytelse på arbeidsplassen, og mer optimisme og positive følelser.
Jeg prøver å trøste meg med at dette kan komme igjen på en annen arbeidsplass, og jeg
finner lise for sjelen i artikler i avisene om vonde omstillinger. Noen av de statlige
omorganiseringene jeg leser om, må være enda verre enn den jeg selv deltar i. Denne
morgenen har jeg lest om tilsynsansatte i Sjøfartsdirektoratet som på bakgrunn av et
regjeringsvedtak om at tilsynene skulle ut av hovedstaden, får nye arbeidsplasser i
Haugesund. Ansatte bosatt i Oslo og som har familie der, må pendle mellom hovedstaden
hvor ektefelle og barn holder til, og Haugesund hvor jobben er.
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Det å få ny jobb og ha økonomisk tryggleik er ikkje nok i seg sjølv. To tredelar seier
at flytting av tilsyna verka negativt inn på livssituasjon og trivsel, og omtrent
halvparten at ho gjekk ut over det sosiale miljøet og familien. Det er viktig at staten
trekkjer på desse røynslene ved nye omstillingsprosessar (Difi, 2010, s. 10)
Sjefene mine hadde beroliget de sosialfaglige ansatte som skulle over til NAV, med at ingen
av dem dette gjaldt mistet jobben sin. Jeg kunne i og for seg si meg enig i at den geografiske
forflytningen også var minimal. Dersom hele arbeidsplassen forsvinner fra din sfære, er det
samtidig en grunn til å søke seg til nye beitemarker. Jeg har trodd at jeg kan fungere i min nye
stilling, og vært glad for at reiseveien er litt kortere enn før. Jeg har vært fornøyd med å være
en blant flere som har fått ny jobb, så jeg slipper å ta meg fram helt på egen hånd. Men jeg er
uforberedt på det som møter meg av konflikter og problemer med å forstå den nye
arbeidsplassen. Jeg har lest om omorganiseringer hvor den enkelte ansatte ”mister seg selv”,
og at en av årsakene kan ligge i fragmentering av arbeidsoppgaver og stadig nye folk å
forholde seg til. Det er dette som skjer med meg. Jeg har levd for å jobbe. Nå er jeg gjennom
en periode som lærer meg at jeg jobber for å leve. Som ved en skilsmisse har jeg ikke rett til å
sørge. Som ved en skilsmisse savnes livet med familien i lang tid etter at den fysiske
atskillelsen er et faktum. Mine kolleger i SHdir og nå i NDU blir fort like fjerne som
eksmannens nærmeste venner ble da jeg skilte meg for over ti år siden.
Ivaretakelsen av statens egne folk, som jeg kanskje har blitt for godt vant til, er nå
minst like ille som om arbeidsplassen er privat. Jeg vet at Telenor har mobile kontorer. At
mine bekjente på Høyskolen forteller at det eneste de har å holde seg fast i når det gjelder
jobb, er egen pc. At forlagsfolk mister jobbene hver dag, og at folk som gløder for opplæring
eller utvikling, ofte må begynne å tenke andre tanker fordi det plutselig blir budsjettnedskjæringer som de selv ikke rår over. Dette er tross alt daglige erfaringer i det norske
arbeidslivet, og jeg har opplevd det litt for mange ganger selv. Likevel prøver jeg, nærmest av
gammel vane, å forestille meg verre ting som kan skje i arbeidslivet enn dette. Jeg synes selv
jeg framstår like puslete og stakkarslig som omgivelsene gir uttrykk for. Forskjellen på NAVlederne og meg selv er hornene og den tykke huden. Det må vel gå an å ta seg litt sammen?
I kvartalet bortenfor jobben er det en kafé hvor Bodil og jeg møttes under
sykmeldingsperioden min, for å ta temperaturen på oppfølgingsmulighetene. Nærmest av
gammel vane går jeg inn på denne kaféen. Her har jeg snakket med Bodil om siste nytt fra
omorganiseringsbedriften. Her har jeg hatt diskusjoner om samfunnsliv, NAV og
framtidstanker. Her har jeg kjøpt nykvernet kaffe, og Bodil og jeg har delt gleden ved å
kjenne den deilige lukten av nykvernet og nytraktet kaffe. Nå er denne kaféen inntatt av
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småbarnsmødre. De sitter og ammer sine små babyer og småsnakker, og egentlig har kaféen
fortsatt en koselig ramme. Men jeg forstår relativt raskt at en småbarnskafé neppe er den
atmosfæren jeg nå skal trakte etter, og går utenfor. Tanken om at jeg er handlingslammet,
dundrer i meg som et tordenskrall. Hvor skal jeg nå gjøre av meg? Hvor skal jeg gå?
Normalt blir tankene klarere når jeg går ut, men denne gangen er det eneste jeg
kommer på, å ringe bestevenninnen min, Turid:
– Jeg fikk følelsen av at stemmen min ble borte. All autoritet var også blåst bort. Da de
andre snakket om meg til hverandre, var jeg gjennomsiktig, forteller jeg, før jeg hører meg
selv si:
– Det var helt forferdelig å være på den siden av bordet. Jeg har nok aldri skjønt
hvordan dette er for brukerne, fordi jeg har trodd at vi var velmenende hjelpere. Det tenkte
sikker de jeg snakket med også. Men hele situasjonen var så grusom. Jeg vet ikke hva jeg skal
gjøre, nå, jeg …
Vi småsnakker litt som i gamledager, og hun forteller at hun går på helsesenteret til
akupunktur. Jeg kommer også på at jeg har bestilt time hos akupunktøren i dag, og jeg finner
veien til en kafé i nærheten av helsesenteret for å vente på de nålene som normalt klarner
hjernen.
Dagen etter sender jeg en søknad om rehabilitering og setter møtelederens navn utenpå
konvolutten. Når kvelden kommer, kan jeg krysse av alle punktene på gjørelisten. Litt bedre
føler jeg meg også, når jeg får sjekket ut at det å ha en sønn vil gjøre at jeg har krav på 16 %
mer enn de 60 % som regelen om arbeidsavklaringspenger tilsier. Jeg kan også få
avdragsfrihet på lånet, sier de i Statens pensjonskasse. Etter dagen i går, er det ny grunn til å
leve i dag.
Norge har høy yrkesdeltakelse sett i europeisk målestokk – dette gjelder særlig blant
kvinner og eldre, leser jeg på Arbeidsdepartementets nettside. Likevel er det en ting som
bekymrer. Det er at det til enhver tid er rundt 70 000 personer i yrkesaktiv alder som helt eller
delvis står utenfor arbeidslivet. De mottar ytelser fra det offentlige på grunn av sykdom,
ledighet eller sosiale problemer. Jeg er nå en av dem. Tidlig en ny mandagsmorgen våkner jeg
av en tekstmelding fra Bodil:
– Hvordan går det? Du har vel tatt kontakt med hun som ledet møtet vårt, og pratet om
riktig ytelse? Gi beskjed når du får vedtak, så stopper vi utbetalinger av sykepenger, skriver
hun. Jeg svarer at jeg har sendt henne rehabiliteringssøknaden, men fortsatt venter på svar.
Kan Bodil virkelig tro at jeg som sykmeldt har samme tilgang til å møte de som jobber
i NAV som hun selv har? Det har jo over alt stått om at dårlig tilgang til den enkelte ansatte er
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et av ankepunktene fra brukerne i NAV-reformens innledende år. Når det gjelder møtet med
en overordnet NAV-person, må jeg bare smile av Bodils manglende forståelse for brukernes
situasjon. Kort tid etter siste kontakt med Bodil, mottar jeg noen penger fra en instans jeg
aldri har hørt om eller mottatt noen inntekt fra tidligere: ”A-betaling”.
– Kanskje dette er NAVs utbetalingsinstans? grubler jeg.
Etter nye 14 dager mottar jeg informasjonsskrivet ”For deg som før har mottatt
rehabiliteringspenger”. Jeg sender Bodil et tegn på at jeg nå mottar annen ytelse. Selv om jeg
ikke har fått noe vedtak og ikke helt vet hva de nå kaller det jeg nå har fått utbetalt, får jeg av
gårde sms-en til Bodil før påskeferien 2010 står for tur. Like blank, og like lite fristende, som
en full brudgom. I svaret jeg mottar en ukes tid etterpå, heter det kort og godt:

– Da stopper

pengene du mottar fra oss. Godt det er ordnet. Bodil.
Jeg bør vel være lettet over endelig å ha fått orden på de økonomiske sidene ved min
arbeidsavklaring. Men jeg plages av en kontinuerlig skyldfølelse for ikke å strekke til i en tid
hvor sykefravær er politikk på toppnivå. Nå er jeg selv en som Hanssen har erklært som
fraværende i arbeid når man trenger alle oppegående i jobb. I en tid som har ny
pensjonsreform, høyere antall eldre og uføre som skal inn i arbeidslivet, og et sykefravær som
står høyt oppe på den politiske dagsordenen, ligger jeg fortsatt nede for telling.
Legen min sier at jeg må ha et godkjent behandlingsopplegg for å få innvilget
arbeidsavklaringspenger på medisinsk grunnlag, og ringer meg en dag jeg sitter på
skolebenken. Når jeg er klar, trykker jeg på den grønne ”svar”-tasten. Jeg hører henne si at
hun har skrevet alle attestene NAV bad meg sørge for at hun skrev, på det eneste NAV-møtet
jeg har deltatt på som sykmeldt. Hun sier også at hun tror vi må smøre litt på, og sette i gang
tiltak som gjør at søknaden og attestene virker enda mer overbevisende. Hun vil at jeg skal
komme innom og underskrive på at hun henviser meg til arbeidsrådgiver, samtidig som hun
informerer om at det også er NAV som arrangerer arbeidsrådgivningen. Jeg sier høflig, men
avmålt, siden jeg for lengst har mistet tilliten til NAV, at jeg kommer innom for å underskrive
på denne henvisningen.
Før sommerferien står for døra, sitter jeg med vedtak om avslag på begge tiltakene
legen foreslo. Begrunnelsen er at jeg ikke blir ansett å være i målgruppen for såkalte ”raskere
tilbake”-tiltak. Min sykmelding har vart så lenge at jeg nå er utenfor den perioden som kan
kalles raskere tilbake i arbeidslivet.
Jeg tenker på hvor lite hjelpeapparatet har bidratt til å gi meg en tett oppfølging som
sikrer meg raskt tilbake i arbeidslivet, og på det som jeg før har formidlet med glød om
tjenesteapparatets oppfølging av brukere. Få om noen av de gode forsettene er blitt fulgt når
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det gjelder meg selv. Selv om jeg føler at alt som NAV verdi- og kunnskapsmessig står for,
har blitt feil håndtert i min situasjon, skal jeg snart være ute i jobb igjen. Kanskje langt unna
staten. Kanskje ikke så godt betalt. Men en desto mer meningsfull måte å fylle dagene og
lommeboka på.
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Kapittel 10: Vil det helst gå godt?
Det handler rett og slett om å skape muligheter. Likevel står det “gi”, ikke
“skape”. Vi “gir” ikke folk trygghet, jobb og et godt liv – vi gir dem en
mulighet til å skape det selv. (NAV-boka, s. 3)
Jeg vil nå gi ordet til viktige deltakere i reformutviklingen: Stortingsrepresentantene,
Riksrevisjonen, statsrådene, Hagenutvalget, de to topplederne, fagforeningen og meg selv.
Poenget med denne avslutningen er å skjerpe fokus på NAV-reformens problemer slik de blir
opplevd av ansatte og brukere. Kapitlet kan betraktes som min foreløpige analyse og gir også
svar på hvorfor jeg nå har sluttet i NAV.

“Riksrett”
En gransking Riksrevisjonen har gjort av NAV, avslører fullstendig mangel på
kontroll med utbetaling av en rekke ytelser. (NRK.no, 2009)
Riksrevisjonen har over flere år pekt på den dårlige internkontrollen i NAV og konsekvensene
den manglende kontrollen har for den enkelte brukers lommebok. Nå blir det nok en gang
konkludert med at 2008 var et år hvor feil og mangler var langt hyppigere enn noen gang før.
Sykepenger er utbetalt uten tilstrekkelig dokumentasjon, barnebidrag er utbetalt uten
tilstrekkelige data om mors eller fars inntekt, og støtte til enslige forsørgere utbetales uten
kontroll av sivil status og inntekt, for å nevne noe av det som avdekkes av Riksrevisjonen når
det gjelder NAV i 2008.
Riksrevisjonens rapport avdekker også det dårlige arbeidsmiljøet, at det er behov for å
forenkle og forankre dagens rutiner og retningslinjer, og at det er behov for fora for
erfaringsutveksling og felles opplæring på tvers av enhetene. Ikke minst må det bygges en
felles kultur i arbeids- og velferdsforvaltningen (NRK.no, 2009).
NAV-direktør Tor Saglie gir, som jeg har vært inne på, sin versjon av NAV-saken
fredag 15. januar 2010 i forbindelse med stortingskomitéens høring om Riksrevisjonens
rapport. Han må også redegjøre for lange saksbehandlingstider, for et budsjett på 300
milliarder kroner for 2008 som Riksrevisjonen nektet å gå god for, og for sensitive
dokumenter som er rotet bort.
På bakgrunn av Tor Saglies svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hevder
stortingsrepresentant Per Kristian Foss følgende:
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Det er stor avstand mellom det bildet Tor Saglie tegner av situasjonen i NAV, og
bildet brukerne gir, sier Per Kristian Foss (H), medlem i Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité til Aftenposten. (Aftenposten.no, 2010)
Når Riksrevisjonens rapport er oppe i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité den 15.
januar, svarer Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, på spørsmål fra
Venstres Trine Skei Grande om han tror sykefraværet hadde gått ned om NAV hadde fungert
optimalt:
– Jeg tror jeg vil svare ja på det.
Han legger til at det er et politisk ansvar å sørge for at etaten fungerer på en
tilfredsstillende måte. Det mener jeg også, og har brukt litt plass her på å kommentere
hvorfor.
Assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen, fortalte under høringen at FFO ikke
ble spurt til råds under forberedelsene til NAV-reformen. Komitéen fikk blant annet vite at
henvendelsene til FFO sitt rettighetskontor for mennesker som mener seg feilaktig behandlet,
økte med 50 % i 2008. Foss spør derfor den avgåtte helseministeren, Bjarne Håkon Hanssen,
om når han varslet brukerne om at alt kom til å bli verre, og at det tar tid å få den bedringen
som alle håpet på for brukerne:
Man gjør altså arbeidskraften dårligere i påvente av å komme på tiltak, for dess
lenger du venter og blir passivisert, dess større blir selvfølgelig problemene. Har du
noen gang som statsråd vært med på å varsle at dette kom til å bli [tilstanden i]
overgangsperioden? (Foss sitert etter Lislerud, 2010, s. 132)
Den avgåtte ministeren innrømmer nå at overgangsfasen kunne blitt kommunisert som mer
krevende enn det den ble.
Da Anders Anundsen fra Frp spør den avgåtte statsråden om reformen etter hans
oppfatning er i rute, svarer Hanssen slik:
Reformen er i rute i den forstand at man skulle være ferdig med den organisatoriske
biten 1. januar 2010, og det er man i all hovedsak […] Så har jeg sagt at
implementering av store, kompliserte ordninger, innholdsreformer, ligger foran oss.
Jeg vil ikke nå si et tidspunkt for når jeg tror at alt går på skinner. Det kan jeg
dessverre ikke gjøre. (Hanssen sitert etter Lislerud, 2010, s. 136)
Da ekspertutvalget til Bjurstrøm, det såkalte Hagenutvalget, legger fram sin rapport
sommeren 2010, er det fortsatt de organisatoriske endringer som står i fokus. Fortsatt er ikke
innholdsreformene omtalt, etter det jeg har sett.
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Tiltakene til Hagenutvalget
Samtidig med den omfattede omorganiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen, ble det
en moderat økning i arbeidsledigheten fra våren 2008, som igjen ble kraftig forsterket
gjennom den internasjonale finanskrisen. Ved utgangen av februar 2009 var ledigheten på
67 400 arbeidssøkere. Ledigheten hadde da økt med vel 60 prosent fra februar 2008.
Dette var selvsagt uheldig for NAV-reformen, og det som kunne vært en dårlig start for en
dårlig planlagt reform, ble fatalt ved dette faktum.
Hagenutvalget mener fire strategier kan få NAV-reformen på fote igjen. De bærer
overskriftene oppgavefokusering, diversifisering, arbeidsdeling/forenkling og effektivisering.
Jeg forklarer her først mer av hva utvalget legger i disse begrepene, før jeg kommenterer hva
jeg tror kan komme ut av disse tiltakene som for meg fortoner seg som like byråkratiske
vendinger som resten av NAV-reformens innhold. Selv om det jeg skriver her lett kan framstå
som en for lettbeint behandling av et tungt utvalgs strategier, håper jeg å synliggjøre
løsningsstrategiene utvalget har og som statsråden gir sin tilslutning til. Denne rapporten har
bidratt til at jeg tror vi må vente lenge på forbedringer for de som før reformvedtaket var
målgruppene – de spesielt utsatte i samfunnet vårt.

1. Oppgavefokusering – rendyrke innsatsen på NAV-kontorene mot arbeid og
aktivitet
Hagenutvalget redegjør for hvordan NAV-kontoret skal tilby tjenester fra den tidligere
trygdeetaten, tidligere Aetat, samt kommunal sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (den
såkalte minimumsløsningen). Det er en kjensgjerning at kommunene blir stilt svært fritt i
spørsmålet om hvilke kommunale tjenester som kan inngå i NAV-kontorene, og dette fører til
en betydelig bredde i NAV-kontorenes oppgaveportefølje. Hagenutvalget hevder at det ikke
foreligger faglige analyser av hvordan ulik organisering av NAV-kontorene påvirker
kontorenes resultater, men har likevel noen indikasjoner på at en bred kommunal
oppgaveportefølje fort kan redusere fokus på aktivitet og arbeid. Utvalget uttaler på denne
bakgrunn at dette samlet sett trekker i retning av at NAV-kontorene bør ha en smalere
oppgaveportefølje enn de har i dag. Smalere oppgaveportefølje gir etter ekspertgruppas syn
svakere argumenter for modeller som er basert på todelt ledelse ved NAV-kontorene, og slik
jeg nå leser utvalgets konklusjoner, er jeg redd kommunenes tidligere sosialklienter er falt helt
ut som tilgodesett av NAV. Det vil si at følger man utvalgets forslag, er NAV i ferd med å bli
en ny arbeidsformidling mer enn et sted for mennesker i en vanskelig livssituasjon med behov
for både økonomiske tjenester, rådgivning og veiledningshjelp.
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2. Diversifisering (fra én dør til tre kanaler) – kanalisere brukerne inn til NAV
gjennom ulike kanaler avhengig av deres behov
Det store volumet av henvendelser på telefon og via de internettbaserte selvbetjeningsløsningene for alderspensjon og arbeidsmarked, viser at det er flere kanaler inn til etaten. For
å redusere etterspørselspresset mot Arbeids- og velferdsetaten, mener ekspertgruppa det er
riktig å gjøre organisasjonen mottakelig for forskjellige brukere, slik at brukerne møter etaten
i tre kanaler i stedet for å komme inn gjennom én dør i NAV-kontoret. Ved å ta i bruk
kundesentre og bygge opp kompetanse i disse, og ved å utvikle interaktive
selvbetjeningsløsninger, håper utvalget at NAV kan sørge for at flere brukere får svar på
spørsmålene sine ved sitt første møte med etaten. I tillegg mener utvalget at det å etablere
kundesentre bidrar til at NAV-kontorene og forvaltningsenhetene blir skjermet mot
henvendelser som kan løses av andre og mer spesialiserte enheter. Den kompetansen
sosialfaglig personell har tilegnet seg i tre år på høyskole, skal nå erstattes av effektive
kundebehandlere. Kanskje rekruttert fra bransjer hvor folk har trykket på ulike taster for å få
hjelp av rette vedkommende. Dette er langt unna sosialklientenes evne til å orientere seg om
sitt hjelpe- og rådgivningsbehov.

3. Arbeidsdeling og forenkling
Utvalget diskuterer forenkling av saksbehandlingen på de seks områdene som i den første
delrapporten er identifisert som særlig problematiske: Sykepenger, dagpenger,
arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, stønad til enslige forsørgere og barnebidrag. Deres
forslag til løsninger innebærer betydelige forenklinger og endringer i ansvarsdelingen. Det er
usikkert hva utvalget mener om ivaretakelse av sosialklientene, fordi utvalget i rapporten ikke
har tatt med denne gruppa i det kompliserte utviklingsarbeidet. Men utvalget tar opp et emne
som for meg som tidligere ansatt er sentralt:
Arbeids- og velferdsetaten har en svært kompleks IKT-portefølje, som til dels er av
eldre dato. Dette begrenser også utviklingen av selvbetjeningsløsninger […] En
effektiv arbeids- og velferdsforvaltning krever videreutvikling av de ansattes
kompetanse, og dette er også framhevet […] i evalueringen av NAV-reformen. En
slik kompetanseutvikling må både dekke nye IKT-løsninger og regelverksendringer,
og særlig understøtte forventninger til et betydelig bedre inngrep med
strukturutfordringene i arbeidsmarkedet. (Hagenutvalget, 2010, s. 23)

Selv nå i 2011 har Dagsrevyen fokusert på alle dataprogrammer de ansatte på NAVkontorene skal beherske. De nærmer seg ti i tallet, og har ikke blitt færre enn da
reformen startet, da en skulle slå sammen det beste fra de tre etatene (NRK, 2011).
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4. Effektivisering mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene
Hagenutvalget hevder i delrapport 1 at det på flere områder er utviklet meget kompliserte
saksbehandlingsprosedyrer mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene. De går også inn
på hvor det er behov for forenkling (sentralisering), og i hvilke saker det bør skje en bedre
arbeidsdeling. Jeg tar ikke stilling til disse løsningene her, fordi de i mindre grad angår
brukerne og de ansattes situasjon. Utvalget ber om en generell forenkling i behandlingen av
den typen saker det er oppdaget flest feil i, og det imøteser jeg med glede. Ekspertgruppa
understreker også behovet for å iverksette en sterkere oppfølging av brukerne for å sikre
aktivitet og arbeid. Hvor var denne da jeg lå nede?

Fagforeningene tar plass
NAV skal bekjempe sykefraværet, men de ansatte slet selv med for høyt sykefravær i fjor,
heter det i en NTB-melding jeg har sakset fram fra glemselen, og gitt en fyldigere behandling
tidligere.
– Det er et tankekors at den etaten som skal håndtere fravær, har så høyt fravær selv,
sier hovedverneombud Else Kristine Husabø til NTB (NTB, 2009)
– Tankekors, tenker jeg. For hvem og i forhold til hva? Hvem kan rydde opp i dette
rotet hvis ikke statsminister, statsråder eller administrative ledere er på podiet? Fortsatt
glimrer jo Jens Stoltenberg med sitt fravær i den offentlige debatten. Tall for 2008 viser at for
statlige NAV-ansatte var sykefraværet høyere enn landsgjennomsnittet i 13 av 19 fylker.
Totalt hadde arbeids- og velferdsetaten et sykefravær på drøyt 7,3 prosent i 2008, langt
svakere enn målsettingen om å krype ned til 6 prosent. Det siste landsgjennomsnittet for
sykefraværet som avisene laget sak om, var 6,9 prosent i 2008. I Oslo og Troms var hele 9
prosent av de statlige NAV-medarbeiderne borte fra jobb i 2008, samme året og stedet som
jeg selv ble sykmeldt fra NAV.
Sykefraværet i NAV har steget jevnt og trutt siden 2005, i en periode hvor NAV har
innledet en offensiv for å forebygge fravær og få arbeidstakere hurtigere tilbake fra sykdom.
NAV-ledelsen skulle ta nærmere for seg de NAV-enhetene der andelen sykmeldte er spesielt
høy, for å finne mer ut av årsakene. Men NAV-reformen i seg selv får ikke skylden for
sykefraværet:
Det blir for enkelt å forklare fraværet med omstillingsprosessene. For det første er
NAV en typisk kvinnearbeidsplass, og kvinner har generelt høyere sykefravær enn
menn. Dessuten var det geografiske forskjeller også før reformen. (E24, 2009)
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Da jeg nylig igjen tok kontakt med fagforeningen min for å få hjelp til å forlenge
permisjonstiden i parallelt med forlengelsen av arbeidsavklaringsperioden, var svaret at de
ikke har tradisjon for å gå inn i enkeltsaker. Mitt svar var å si opp et 20 år gammelt
medlemskap. Dette var ikke det jeg trodde fagforeninger stod for. Fagforeningen hadde lite
fokus på NAV der jeg var organisert, og kunne avkrefte at de hadde fått mange henvendelser
fra ansatte som slet i min organisasjon.
Igjen møtte jeg altså hestene med skylapper overfor noe stort og voldsomt som ikke
var intellektuelt fordøyd. Jeg lot derfor saken “meg som arbeidstaker” ligge igjen i mørkets
irrganger, mens den gnagde som en mus i vinterisolert hytte mens ingen var til stede.
Jeg ser at hovedverneombud Else Kristine Husabø uttaler i MEMU at hun ikke har
møtt noen ansatte som ønsker seg tilbake til det som var før NAVs tid. Til tross for mange
utfordringer, vil de ansatte ikke tilbake til et trehodet system med statlige Aetat og Trygdeetat
og kommunale sosialkontor. Anne Henriksen, som leder Arbeids- og velferdstilsattes
yrkesorganisasjon, Avyo, sier i et intervju i MEMU:
Det er veldig langt igjen til vi har en kompetent førstelinje med nok kapasitet.
Politisk innblanding i plasseringen av spesialenhetene og todelt ledelse som man
har i de to største byene, mener jeg har vært uheldig for NAV. Tatt i betraktning
disse premissene i tillegg til at vi har håndtert økt arbeidsledighet,
pensjonsreformen, helserefusjoner ut av NAV med mer, synes jeg NAV har taklet
omorganiseringssaken måtelig. Skulle jeg gitt terningkast, ville jeg gi en knapp 4-er.
(MEMU, 2009)
En god karakter til å være det systemet jeg nå føler jeg begynner å kjenne. For god?
Jeg tenker på at jeg prøvde å ta opp utfordringene både med lederen i
kommunikasjonsavdelingen på gammel arbeidsplass og med de ulike lederne som kom og
gikk i NAV, uten at noen kunne gi meg noen muligheter utenfor sitt eget lille domene. I all
viraken prøvde jeg faktisk å finne en bedriftshelsetjeneste som kanskje kunne hjelpe meg,
etter at ledere, fagforeninger og kolleger hadde blitt mer usynlige enn godt var. For å komme i
kontakt med dem som hadde ansvaret for bedriftshelsetjenesten, måtte det lages en sak som så
skulle gå via avdelingsleder.

Statsråden og direktørene har ordet
Jeg har lest hva arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sa da de behandlet saken i Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité. Hun organiserte framstillingen sin rundt de fire mest
sentrale bekymringene hun skulle ha fokus på i det videre arbeidet, mens jeg har skåret disse
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ned til de to som går på brukernes og de ansattes situasjon. I hovedsak var statsrådens
bedringstiltak en kopi av det Hagenutvalget foreslo:
Den enkelte bruker skal kunne forvente å få rett ytelse til rett tid, og oppleve aktiv og
helhetlig hjelp til sine problemer. Stortinget har lagt til grunn at reformen skal
gjennomføres samtidig som den løpende virksomheten ivaretas. Det er en viktig
forutsetning som har vist seg mer krevende enn forutsatt […]
Saksbehandlingstidene skal reduseres, og restansene skal bygges ytterligere ned.
Dette er viktig for at ressurser og fokus skal kunne flyttes til oppfølging og
aktiviteter i NAV-kontoret. (Arbeidsdepartementet.no)
Mens Hagenutvalget har tro på forbedringer, Arbeid og Velferd trykker en artikkel om at
NAV vil gå seg til på sikt, og Hanne Bjurstrøm fastholder tiltak som skal bedre situasjonen,
har jeg hentet denne uttalelsen om daværende leder, Tor Saglie, av redaktøren for Ukeavisen
Ledelse, Magne Lerø:
Tor Saglie sier rett ut at NAV jobber ineffektivt og at han ikke har makt til å gjøre
noe med det. Når han sår tvil om NAV-reformen kan bli vellykket, utfordrer han
både regjeringen og Stortinget. Den slags modighet følger det også fallhøyde med.
(Ukeavisen Ledelse, 2009)
Siden Tor Saglie nå har gått fra direktørjobben med den begrunnelse at det er behov for nye
krefter i en krevende lederjobb, må jeg eventuelt spørre hans etterfølger, Joakim Lystad. Jeg
kjenner ham litt fra den gangen vi som var ansatt i SHdir samhandlet med ham og Mattilsynet
da man fant E.coli-bakterier i matvarer. Vil Lystad løse NAVs problemer like godt som han
løste Mattilsynets og pasientenes problemer? En nær venn av meg kjenner Lystad fra et
tidligere arbeidsfellesskap, og gratulerer ham med jobben i en sms som han får følgende svar
på:

– Jeg vet det er en utfordrende jobb, og jeg trenger alle lykkeønskninger på veien.

Takk!

Jeg avslutter
I november 2010 spør jeg om å få forlenget permisjonen jeg hadde fra NAV, parallelt med at
arbeidsavklaringsperioden min skal forlenges, og om de kan skrive under på at
mobiltelefonen kan overføres på meg slik at jeg kan beholde samme nummer som før, når
NAV nå har inndratt ordningen for meg. E-posten sender jeg til Bodil, men får rede på at jeg
har fått en ny leder som jeg videresender de to spørsmålene til. Etter en ukes ventetid kommer
det svar søndag kveld kl. 21.00 den 5. desember 2010. I en helsides e-post svarer papirlederen min at svaret er “nei” på begge spørsmål. Han skriver at han har undersøkt saken med
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flere, men at det dessverre måtte ende med et avslag. Når det gjelder underskriften jeg ba om,
var min mening med det at NAV ikke skulle bli ansvarliggjort for mine telefonregninger mer.
Jeg har fortsatt regningen for mobiltelefonen dekket av NAV – tre måneder etter at jeg
fikk brev om at ordningen måtte inndras. Jeg vet at dette ikke er et enestående tilfelle med
beskjed og vedtak som ikke følges opp når det skal. Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har
fått avslag på tilsynelatende enkle spørsmål. Andre har i den perioden jeg har søkt å dekke,
satt fokus på denne typen problemstillinger. Det jeg har søkt å belyse, er at hele kulturen i
NAV må gås etter i sømmene.
Jeg trodde på målene med NAV-reformen. Jeg må dessverre også si meg enig med
Lislerud i at NAV ikke er i stand til å oppfylle disse målene, slik etaten i dag har utviklet seg.
Reformen har blitt en tragedie for mange brukere, med alvorlige systemsvikt og
paradoksalt nok manglende brukerorientering. NAV-reformen har blitt et
innadvendt og selvopptatt prestisjeprosjekt. Målet med reformen lar seg ikke
realisere uten store og grunnleggende endringer. (Lislerud, 2010, s. 13)
Jeg besvarte e-posten som kom med avslag på begge spørsmålene mine, med tre enkle ord:
”Ok. God jul”, før jeg sendte e-postutvekslingen til fagforeningen med merkelappen: “Til
orientering”. Svar eller hilsen tilbake fra dem har jeg ikke fått. Det er greit, fordi jeg nå har
begynt i ny jobb som lærer i norsk med samfunnsfag for voksne innvandrere. Denne jobben er
heldigvis langt unna NDU, og enda lenger unna NAV.
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