MAGASINET

Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 105 • utgave 1/2016

Nav-kurs på anbud:

– Presser kursveiledere
ut i utrygge jobber
Side 16-19

Krigsveteran føler seg presset til uførhet | 6

Ansatt i eget AS – krevde dagpenger | 40

www.velferd.no

Mentorprogram til gjensidig nytte | 27

VELFERD | NR 1-2016

INNHOLD

HOVEDSAKEN: Afghanistan-veteran:

(Foto: Werner Juvik)

6

Kort nytt .....................................................................4

Lønnsomt å bli
ufør for unge
veteraner

– Jeg føler meg presset inn i uførhet ......................6
Veteranforeningen: – Nav må på banen ..............10
Varslersak:
Nav frifunnet i første runde ..............12
.
VELFERDKOMMENTAREN: Kåre Hagen:
Landbruk, dugnad og A-en i NAV ..........................14
– Nav presser kursveiledere ut i utrygghet .........16
DEBATT: – Partnerskapet i NAV må på dagsorden ...20

AKTUELL PROFIL: Simen Markussen:
Premissleverandøren .............................................22

(Foto: Øivind Fjeldstad)

16

Ekskludert! ............................................................... 21

– Nav presser
kursveiledere
ut i utrygghet

KRONIKK: – Midlertidighetens pris .............................24

Jobbforalle.no ................................................. 27-35
Mentorprogram til gjensidig nytte .........................27
Jobbforalle-bloggen ............................................... 35
Knuser myter om ensomhet ................................36
TANKERANGLING: Tore Kristensen .............................	38

TRYGDERETT: Siri Øvstebø:

Kan ansatt i eget AS ha rett på dagpenger
ved permittering? ....................................................40
Hva skjer? ................................................................41
FRA ORD TIL HANDLING:

– Idretten er inngangsport til norsk kultur .......... 43

Aktuell profil:
Velferdsforsker
Simen Markussen

UTGIVER

REDAKSJON

UTGAVE 1/2016 - ISSN 0809-5302

Redaksjonens adresse:
Torggata 10, 0181 Oslo
Tlf: 22 85 07 70
www.velferd.no

Journalister:
Elisabeth Arnet
971 22 134
arnet@velferd.no

Layout:
Henning Smogeli
900 38 014
henning@filet.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Kristensen
922 311 73
kristensen@velferd.no

Øivind Fjeldstad
91 19 80 06
fjeldstad@velferd.no

Fotograf:
Werner Juvik
900 23 050

Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd
Styret i stiftelsen:
Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder)
Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver,
Norges Blindeforbund
Anna-Sabina Soggiu, prosjektleder Nav Grünerløkka
Elisabeth Erlandsen, daglig leder, Karea-Varbas AS
Steinar Ulrichsen, redaktør Sandefjords Blad

2

22

(Foto: Werner Juvik)

Utsyn .........................................................................38

NR 1-2016 | WWW.VELFERD.NO

Trykkansvarlig:
Polinor AS

Forsideillustrasjon:
www.filet.no

Velferds redaksjonsråd:
Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og
velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen,
forskningsleder for Helse, omsorg og velferd,
HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver,
Norges forskningsråd, Avd. for velferd og
samfunnsutvikling• Karoline Vårdal, Kommunikasjonsansvarlig Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjonen (FFO) • Bjørg Karin
Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef,
IMDi

LEDER | TORE KRISTENSEN

En handlingens arbeidsminister

E

n rekke arbeidsfolk har i løpet av
vinterens permitteringsbølge i oljebransjen blitt tvunget til å avslutte
etterutdanning for å få rett til dagpenger.
Regelverket viser seg å være så rigid at sunn
fornuft må vike. Så langt er rundt 30 000
sagt opp og mange tusen er permittert fra
arbeidsplassen sin. De som er permittert,
stålsetter seg nå for at også de kan bli oppsagt.

denne situasjonen særlig godt. Rusmisbruk, samlivsbrudd og til sist uføretrygd
blir resultatet for alt for mange. Fra tidligere
krisetider som etter «Jappetiden» tidlig på
nittitallet, har man klare tall på at mange
som blir oppsagt, aldri kommer seg tilbake
i arbeidslivet. Disse forhold bør regjeringen
være klar over, og det bør settes inn flere
konkrete tiltak for å sikre at de som nå blir
arbeidsledige får lagt til rette for en snarlig

D

E

t annet poeng er at veldig mange av
de som blir oppsagt og permittert,
opplever en krise i livet. Det viser
seg at mange, og særlig menn, ikke takler

V

år nye arbeids- og sosialminister,
Anniken Hauglie (H), har kommet
lynraskt på banen, og ifølge NTB
mener hun at regelverket er for firkantet og
rigid. «Det er nå ekstra viktig at de som tar
grep og etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke
hindres, men heies fram og oppmuntres»,
sier ministeren. Samme dag som denne
leder skrives, legger Hauglie fram et forslag
til endringer i regelverket. Vilkårene for hva
som kan regnes som opplæring tilpasset
fullt arbeid, skal justeres slik at utdanningsog studiesamlinger minst seks dager per semester blir tillatt. Muligheten for å fortsette
utdanning som er påbegynt før ledigheten/
permitteringen, skal utvides.

D

(Foto: Werner Juvik)

e som nå er blitt arbeidsledige, vil
stå sterkere på jobbsøkermarkedet
hvis de er under etterutdanning
eller får gjennomført studier som gjør dem
mer attraktive som jobbsøkere. Nav har
fulgt regelverket, og det sier klart at man
ikke kan få dagpenger hvis man tar studier som overstiger regelverkets norm for
tidsbruk. Regelen ble innført for å hindre
misbruk, men er så firkantet utformet at
det gir meningsløse utslag. Når en permittert arbeidstager får dagpenger for å sitte
hjemme og tvinne tommeltotter i stedet
for å benytte noen timer på fritiden til samfunnsnyttig etterutdanning, da er det noe
som ikke stemmer.

retur til arbeidslivet. Et slikt tiltak er å sørge
for at et begrenset utdanningsløp for permitterte kan gjennomføres for studier som
ble påbegynt før permisjon.

«Mange av de som blir
oppsagt og permittert,
opplever en krise i livet.»

et er godt å kunne konstatere at
vi har en handlingens arbeidsminister i en tid der tusenvis mister
jobben sin. La oss håpe at hun er like handlekraftig for å sikre at de mange som nå
går på dagpenger får gode muligheter til å
komme raskt tilbake i jobb, og følges opp så
godt at ingen i den nye bølgen av arbeidsledige ender opp på uføretrygd.
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KORTNYTT

Sosial angst
er arvelig
Sosial angst er mye mer arvelig enn først antatt. Det viser et
norsk forskningsprosjekt. Likevel
varierer angsten mye over tid, og
det er gode muligheter for å bli
kvitt diagnosen, skriver Dagsavisen.

4
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«Denne grunnleggende
pessimismen til verden er både
meningsløs og farlig», skriver Erik
Solheim i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Resultatene kommer fram i en
stor studie om sosial angst og unnvikende personlighetsforstyrrelse
fra Folkehelseinstituttet (FHI).
FHI har fulgt rundt 3000 norske
tvillinger over en tiårsperiode for å
finne ut mer om hvordan psykiske
lidelser utvikler seg. Det er resultatene for sosial angst blant kvinner
som nå er klare.
– Sosial angst er svært arvelig.
Mens miljøet betyr mest på kort
sikt, spiller genene dine en avgjørende rolle på lang sikt, sier forsker
Fartein Ask Torvik ved FHI. Det
betyr at effekten av miljøhendelser,
som for eksempel mobbing eller
å miste jobben, er av begrenset
varighet. Mens dersom man har
genetisk disposisjon for det, vil
denne risikoen ikke nødvendigvis
minske med årene.
– Men har man en arvelig risiko
kan man lære seg å trosse tendensen til unngåelse og vite hva
som kan gjøres hvis angsten slår
inn, sier Torsvik, som viser til at det
finnes god behandling for sosial
angst.

millioner færre barn hvert år
enn i 1990. Terrorangrep står
for to prosent av alle voldelige
dødsfall. Magekreft dreper flere
enn alle kriger til sammen.
Han tror det negative
bildet av verden skyldes at sentrale aktører ser seg tjent med
skremmebildet: Politikerne tror
det vil mobilisere flere velgere,
frivillige organisasjoner tror det
er lettere å samle inn penger
ved å gi folk dårlig samvittighet, media mener at negative
nyheter selger best og gir flest
klikk. Men pessimismen er
farlig og gjør oss handlingslammet, mener Erik Solheim, som
er leder i OECDs utviklingskomité.

Færre døde på jobb i fjor
Det var markant færre som
døde på jobb i fjor enn året før.
De fleste dødsulykkene skjer på
Vestlandet, og transportbransjen
er dødeligst, skriver nrk.no.
31 personer døde på jobb i
2015. I løpet av de siste 40 årene
er det kun ett tidligere år hvor
antall omkomne har vært så lavt
som i 2015 (2006). I perioden
2011-2014 er det i snitt registrert
46 arbeidsskadedødsfall per år.
Transport, landbruk, bygg og

anlegg og industri er de bransjene
som peker seg ut med flest dødsfall. Arbeidstilsynets rapport «Arbeidsskadedødsfall i Norge» viser
at viktige årsaker bak arbeidsdødsfall i transport er mangelfulle risikovurderinger, for dårlig planlegging av arbeidet og svakheter ved
kjøretøy og utstyr. Ettersom yrkene
innen transportarbeid er preget av
alenearbeid, er arbeidstakeren mer
sårbar for feil og mangler.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

2015 var det beste året i
historien for folk flest. Likevel
snakker både media og politikere om en verden som står på
kanten av stupet.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

– Verden blir bedre

Solheim peker på at folk i
verden er bedre ernært og utdannet enn noen gang. Vi lever mye
lenger. Sjansen for å dø en voldelig
død er drastisk redusert. Gjennomsnittsmennesket vil bli over 70 år.
«Den vanligste dødsårsaken
for ungdom er ikke krig og terrorisme. Heller ikke smittsomme
sykdommer som malaria eller aids.
Trafikkulykker tar flest unge liv»,
skriver han.
Han tar et oppgjør med mytene
og peker på at nesten ni av ti barn
får i dag vaksine mot de vanligste
smittsomme sykdommene, og
enda flere barn begynner på skole.
De to siste tiårene har vi halvert
ekstrem fattigdom og barnedødelighet. I verden dør det i dag 6,7

UTSATT SEKTOR: Transportbransjen er mest utsatt for arbeidsskadedødsfall.

Hvordan lever
personer med nedsatt
funksjonsevne
i Norge i dag?

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

«Sylvi Listhaug har selvsagt
rett: For mange flyktninger truer
velferdsstaten. Men hun burde
nevnt at trusselen er større fra
skatteflyktninger enn fra enslige
asylsøkere», skrev kommentator
Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad nylig. Han viser til den franske
økonomen Gabriel Zucmans, som
har regnet ut at rundt 60 000 milliarder kroner ligger gjemt i skatteparadiser. Det er åtte prosent av
verdens formuer.
SVs Snorre Valen mener Omdal
er inne på noe viktig.
– Å peke på syriske flyktninger
som den største trusselen mot velferdsstatens bærekraft er en lynavleder, sier Valen til Dagsavisen. Han
mener tapet skatteflyktningene
medfører er enormt.
– Skattedirektoratet er forsiktig
med anslag, men vi snakker her
om mange titalls milliarder kroner,
mest sannsynlig også over hundre,
sier Valen, som mener regjeringen
er altfor lite opptatt av dette.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Skatteflyktninger
truer velferdsstaten

Bedre helse i dårlige tider
Mange frykter at flere blir uføre når arbeidsledigheten stiger. Men det motsatte skjer for befolkningen som
helhet, skriver forskning.no
Fenomenet er oppdaget av forskere i mange land
og man har foreløpig ingen sikker forklaring på det at
når befolkningen i et land opplever tøffere økonomiske
tider, får de bedre helse og lever i gjennomsnitt lenger.
Reduksjonen i dødelighet er omtrent lik den de finner i andre land. Selv om reduksjonen på 0,5 prosent
kan virke lite, dreier det seg om en ganske betydelig
reduksjon i befolkningen, påpeker forskerne. Det er
universitetet i Stavanger som har påvist de norske forholdene. Studien er en del av doktorgradsarbeidet til
samfunnsøkonomen Venke Furre Haaland.
Også uføretrygdede og alderspensjonister får bedre
helse og redusert dødelighet når det går dårligere med
norsk økonomi.
I tillegg har Haaland funnet at når arbeidsledigheten
i Norge øker, så er det færre som blir uføretrygdet. Andre studier har vist at blant dem som er arbeidsledige,
så øker sannsynligheten for å bli trygdet. Men i den
norske befolkningen som helhet, reduseres antallet som
blir uføretrygdet når flere i samfunnet blir arbeidsledige.
Forskerne antar at det er mulig å konkludere med
at folk generelt blir flinkere til å ta vare på seg selv når
det blir dårligere tider. Det kan også være at folk stresser
mindre når samfunnet som helhet får mindre penger å
rutte med, men det trengs mer og bedre forskning for å
fastslå denne sammenhengen.

Stadig færre ledige jobber
Fallet i utlyste stillinger er 30 prosent det siste året.
– Vi har aldri sett så lavt utbud av ledige jobber før, sier
administrerende direktør Adil Osmani i Rubrikk.no til
nrk.no. Rubrikk.no samler alle stillingsannonsene på nett
fra Nav, Finn og rekrutteringsselskaper og enkeltsider.

15%
av personer med
nedsatt funksjonsevne deltar
lite i sosiale aktiviteter.

87.000
87 000 personer
med nedsatt funksjonsevne
ønsker seg en jobb.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
har ansvaret for å dokumentere
levekårene til personer med nedsatt
funksjonsevne i Norge.
Dette er mennesker som møter flere utfordringer enn
befolkningen flest på ulike levekårsområder.
På bufdir.no har vi samlet statistikk og analyser som
belyser status på ulike temaområder som helse,
utdanning, økonomi m.m. Nettsiden oppdateres
løpende med ny kunnskap basert på forskning.

Skaff deg mer kunnskap på bufdir.no
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HOVEDSAKEN

«Espen» (31) sliter med
psykiske skader etter
tjeneste i Afghanistan. For
å få utbetalt en særskilt
krigsskadekompensasjon på
5,8 millioner kroner, må han
søke uførepensjon. Men han
vil aller helst jobbe.

«Jeg føler meg
presset inn i
uførhet»
«Espen»
Afghanistan-veteran

TEKST: ELISABETH ARNET n FOTO: WERNER JUVIK
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HOVEDSAKEN

STEMPLER UT: «Espen» opplever det som skamfullt å skulle stemple ut av arbeidslivet i en alder av drøyt tredve år. Som elitesoldat har han vært
sterkere fysisk og psykisk enn de fleste. Da er fallet ekstra høyt.

Som skadet krigsveteran kan «Espen» trekke «gullkortet» og få nesten
6 millioner kroner. Da må han først dokumentere varig tap, for eksempel
gjennom å gå veien om uførepensjon. – Jeg vil helst ikke ha disse
kronene. Jeg vil heller tjene mine egne penger, sier han.

E

spen» føler seg presset inn i
uførhet får å kunne få erstatningspengene fra Statens pensjonskasse.
– Det føles skamfullt. Jeg
har drevet toppidrett og vært elitesoldat og
har derfor i utgangspunktet hatt sterkere
fysisk og psykisk helse enn de aller fleste.
Jeg har ressurser. Jeg vil tjene mine egne

8
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penger, sier han. Fallet er høyt nå som han
sannsynligvis stempler ut av arbeidslivet for
godt. I en alder av 31 år.
«Espen» har gått to år på arbeidsavklaringspenger. Trass i behandling, har han
vært svært dårlig de siste par årene. Verken
han selv eller behandleren mener han er
klar for arbeidspraksis. Framtiden ser uviss
ut, han ser ingen løsning, ser ingen mulig-

het for jobb med det første.
– Når du sliter psykisk, tar det ekstra på
å bekymre seg om økonomien. Skal jeg falle
inn under kompensasjonsordningen i Forsvaret, må jeg dokumentere varig framtidig
tap som følge av skadene. En uførepensjon vil gi meg den dokumentasjonen jeg
trenger. Jeg ser ingen annen løsning, sier
«Espen».

(Foto: Stephen Olsen / Forsvaret)

VELFERDFAKTA
• Norge har bidratt i Afghanistan siden
2002.
• Rundt 9000 norske kvinner og menn
har tjenestegjort der.
• På det meste hadde Norge rundt 600
soldater der samtidig.
• En rapport fra Riksrevisjonen 2014
fastslår at 10 prosent av Afghanistanveteranene var i Nav-systemet i 2012
(sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger)

NAV GJØR IKKE NOK: Rundt 9000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i Afghanistan. De
fleste går det bra med, men et betydelig antall sliter i ettertid. «Espen» er èn av dem.

Velfungerende ungdom
«Espen» var en vellykket ungdom, elevrådsformann gjennom mange år på skolen, drev
både vinter- og sommeridrett på toppnivå,
interessert i politikk og samfunn. 20-åringen hadde livet foran seg. Studier på høgskole. Sosialt velfungerende.
– Jeg ble inspirert av en venn av meg
som hadde gjort tjeneste utenlands. Jeg var
veldig engasjert i det som skjedde internasjonalt, opptatt av nyhetsbildet. Jeg ville ut
og gjøre en forskjell, ikke bare bli en sofaviter, sier «Espen».

«Det er som å åpne
såret gang på gang.»
“ESPEN”, AFGHANISTAN-VETERAN

Han fikk opplæring i panserbataljonen
og Telemarksbataljonen. En drøm hadde
gått i oppfyllelse. «Espen» hadde to kontingenter i Kosovo. Etter bare tre måneders
opphold hjemme, ble han sendt til Afghanistan. Da han kom hjem ble han fulgt opp
ett år av det psykiske helseapparatet i Forsvaret.

Slutt på hjelpen
Deretter fulgte en kort tur innom distriktspsykiatrisk poliklinikk. Så var det slutt på
hjelpen og oppfølgingen. Han hadde flere
ulike jobber gjennom flere år, på det meste
hadde han tre forskjellige jobber på samme
tid. En velkjent strategi for å slippe unna
seg selv og problemene sine. Så smalt det.
Det ble sykmeldinger. Frivillig innleggelse.
Ingenting hjalp. En ny runde med hardjob-

bing. Han VILLE jobbe.
– Hva slags plager var det du hadde?
– Jeg hadde tidlig i prosessen fått diagnosen posttraumatisk stress syndrom. Jeg
hadde redsel for høye lyder, led av hyperovervåkenhet, jeg isolerte meg, var deprimert. Og den prosessen jeg nå har gått inn i
– søknad om uførepensjon i Nav og om 65G
(rundt 5.8 millioner kroner) hos Statens
pensjonskasse – gjør meg bare dårligere.
Prosessen er sykdomsfremkallende i seg
selv.
Han forteller om gjentatte timelange
knallharde intervjuer der han gang på gang
i detalj må fortelle om det han har opplevd.
Han må beskrive hvordan de voldtatte kvinnene i Kabul så ut, om hvordan det så ut
da kameraten hans fikk en rakett gjennom
brystet. Samboeren er med, holder ham i
hånden.
– Det er som å åpne såret gang på gang,
uten at noen har ansvar for å plastre det
etterpå, forklarer han.

Har ledererfaring
«Espen» har ledererfaring fra sine sivile jobber, vet han har en masse å tilby en arbeidsgiver. Han føler imidlertid at han ikke har
fått adekvat hjelp med sine psykiske problemer, at det ikke finnes nok kompetanse på
skader som veteraner sliter med.
– Det må være mulig å finne ut hva som
har hjulpet andre veteraner og videreformidle det til oss andre som sliter. Erstatningssummen kan ikke måles opp mot å
tjene egne penger og den livskvaliteten det
gir, sier «Espen».
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VELFERDFAKTA
• I 2009 innførte man en særskilt
kompensasjonsordning for de
som har fått psykiske skader etter
internasjonal tjeneste i forsvaret.
• Ved å dokumentere framtidig
tap som følge av skadene er du
berettiget til rundt 5,8 millioner
kroner skattefritt (65 x grunnbeløpet i Folketrygden).
• Ordningen gjelder for dem som
har tjenestegjort før 2010 og var i
hovedsak rettet mot veteraner fra
Libanon og Balkan. Men en stor
del av de som har deltatt i Afghanistan vil også falle inn under
ordningen.

– I hvilken grad kunne Nav gjort mer
for at du ikke skulle ende opp som ufør?
– Veldig mye av de støtteordningene
som finnes i Nav har jeg måttet finne
ut av selv, for eksempel muligheten for
å få dekke psykologtjenester. Når jeg
har spurt om hvordan jeg kan få hjelp
på Navs veterankontor på Elverum,
så er det mange i 1.linjetjenesten som
ikke vet om at det finnes. Jeg har opplevd å få beskjed om at jeg ikke må tro
at det finnes egne regler for meg, sier
«Espen».
– Har Nav tatt noe initiativ til å få
deg i praksisjobb?
– Nav har gjort alle de formelle
vedtakene om de ulike stønadene. Ikke
noe mer. Men når du har posttraumatisk stresslidelse kan du ha dager der
du ikke klarer å møte opp på en jobb.
Så da trenger du en tilpasset arbeidssituasjon der slikt er mulig, sier «Espen».

«En drøm gikk i oppfyllelse,
men kostnaden var enorm.»
”ESPEN”, AFGHANISTAN-VETERAN
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BEKYMRET: Rådgiver Anders Grindaker i veteranforeningen for skadde etter internasjonale
operasjoner, SIOPS, er spesielt bekymret for de unge Afghanistan-veteranene. – De som
sliter trenger et økonomisk incitament for ikke gi opp forsøket med å komme seg jobb.

– Nav må på banen
– Hvordan skal vi motivere Afghanistan-gutta som sliter psykisk til å stå i
kampen for å få sivil jobb når de kan stemple ut med millioner av kroner
ved å bli uføre, spør Anders Grindaker i Veteranforbundet SIOPS.
TEKST: ELISABETH ARNET n FOTO: WERNER JUVIK

Anders Grindaker er selv veteran fra internasjonal tjeneste, utdannet jurist og jobber
i SIOPS, en interesseorganisasjon for dem
som er skadet i internasjonale operasjoner.
Han er spesielt bekymret for de unge Afghanistan-veteranene.
– Til nå har vi bistått et par titalls unge
gutter i sin beste alder i å søke den særskilte
kompensasjonsordningen. Det kommer
antagelig mange fler etter hvert. Ordningen
var opprinnelig rettet mot de gamle gutta
som hadde tjenestegjort i Libanon og på
Balkan. Man så at gjeldende erstatningslovverk ikke var tilpasset Forsvaret og ønsket

å «rydde opp» i de vanskelige sakene fra
årtier tilbake, sier Grindaker.

Prøver å motivere
Men fordi ordningen gjelder for skadde
veteraner fram til 2010, vil ordningen også
omfatte brorparten av de som har tjenestegjort i Afghanistan og som nå gjerne
befinner seg i 30-åra.
– Vi prøver å motivere dem til å tenke
litt lengre fram over, prøver å fortelle dem
at den årelange prosess fram mot erstatning er sykeliggjørende i seg selv, at de
trenger å ha et annet fokus enn å skulle

«De trenger et annet fokus enn å
skulle bevise hvor syke de er.»
ANDERS GRINDAKER, VETERANFORENINGEN SIOPS

bevise hvor syke de er, sier Grindaker.
Men når de kommer til det stadiet at de
ønsker å søke 65 G-ordningen, så har de
kjørt seg så langt ned at de ikke ser noen vei
ut.
– Vi prøver å få dem inni jobbprosjekter og praksisjobber. Men de har snubla
så mye at de tør ikke gå på trynet enda en
gang. I tillegg til mer målrettede arbeidstiltak hadde de trengt et økonomisk incitament for ikke å gi seg, sier Grindaker.

Må stimulere til jobb
Tall fra Riksrevisjonen viser at 10 prosent
av Afghanistanveteranene befinner seg i
Nav-systemet (sykepenger, dagpenger og
arbeidsavklaringspenger 2012) Grindaker
mener den særskilte kompensasjonsordningen må legges om slik at det gis økonomisk gevinst for veteraner ved å være
på arbeidsavklaringspenger(AAP) framfor
å søke uføretrygd og 65G. De må heller få
en betydelig sum ekstra for å være i AAPordningen, understreker han.
– Men hjelper det å stå lenger på arbeidsavklaringspenger hvis de ikke får den hjelpen de trenger, både medisinsk og i Nav?
– Det må skje endringer på flere plan.
Når du er på arbeidsavklaringspenger i Nav
og går til behandling, noe disse gutta ofte
gjør, så gjør ikke Nav noen ting for dem
parallelt. Det er liksom helsevesenet som
skal ordne opp. Men helsevesenet kan bli
en fiende ved å overbeskytte gutta. Nav må
på banen med jobbrettet aktivitet for dem,
mener Grindaker.
SIOPS og Rådet for psykisk helse har fått
midler fra Extrastiftelsen til et skreddersydd

kurs for fastleger, psykologer og psykiatere
med fokus på veteraners psykiske helse.
Dersom fastlegen skjønner veteranens situasjonen, kan det gjøre veien lettere tilbake
til arbeid, mener Grindaker.
– Det er spesielt viktig nå som den nye
generasjonen kommer hjem. De må få et
behandlingstilbud når det er behov for det,
sier Grindaker.

veteraner. Ordningen trer i kraft fra i år.
Skinnarland framhever også samarbeidet Nav har med Regionalt ressurssenter
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).
– Siden 2011 har vi blant annet samarbeidet om å formidle kunnskap om
stressmestring til leger og psykologer i
alle fylker, sier Sonja Skinnarland.

Eget veterankontor

På den politiske dagsorden

I mai 2011 ble et kompetansemiljø for veteraner opprett i Nav på Elverum. To rådgiver
er nylig blitt til tre. Kontoret og de ansatte
er nærmest blitt en institusjon i veteranmiljøet. De ansatte saksbehandler ikke, men
veileder og gir råd til veteraner i hele landet,
ansatte i Nav og i Forsvaret.
I Arbeids- og velferdsdirektoratet er man
ikke overrasket over at ikke alle i 1.linjen vet
om veterankontoret i Elverum.
– Veteranene er en svært liten gruppe
i Nav. Men vi informerer om kontoret på
våre intranettsider. Mange kontorer har fått
økt sin kompetanse gjennom kontakten
med Elverum når det trenger det, sier Sonja
Skinnarland, leder av seksjonen for oppfølging.
Hun peker videre på at de har sentralisert behandlingen av arbeidsavklaringspenger for denne gruppen, slik at de som
kan mest om de spesielle reglene for yrkesskadeforsikring for veteraner er samlet ett
sted.
I tillegg er det nylig opprettet en forsøksordning med regional veterankontakt i Oslo
og Akershus. Veterankontakten kan besøke
de ulike Nav-kontorene i regionen og bistå

Veteranoppfølging er satt på den politiske
dagsorden. Høsten 2014 la regjeringen
fram en oppfølgingsplan for det videre
arbeidet for oppfølging av veteraner. Blant
annet er det satt i gang en gjennomgang
av erstatnings- og pensjonsordningene
for dem.
Politisk rådgiver Audun Halvorsen i
Forsvarsdepartementet sier i et epostsvar
til Velferd at de har full tillit til at ordningen praktiseres i tråd med kravet om redusert ervervsevne.
«Det er viktig at ordningene vi har for
skadete veteraner ikke bare ivaretar deres
økonomiske vern ved skade, men også
motiverer veteranene til i størst mulig
grad å komme ut i arbeid igjen. Det er derfor en viktig problemstilling som her reises av SIOPS, og som vil bli sett nærmere
på i forbindelse med gjennomgangen»,
skriver Halvorsen.
Av de 584 kravene om kompensasjon
som er reist, er rundt 30 av dem krav fra
Afghanistan-veteraner. Dersom de tretti
Afghanistan-veteranene tilkjennes full
kompensasjon vil det utgjøre til sammen
174 millioner kroner.
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Varslersak:

Nav frifunnet
i første runde
Nav-ansatte Natalia Olsen tapte første runde i søksmålet mot
Nav og staten, der hun mente seg trakassert og truet med oppsigelse etter varsling om kritikkverdig lederstil ved Nav Troms.
Dommen ble avsagt under dissens. Olsen anker dommen.
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TEKST: ELISABETH ARNET

Velferd skrev for snart et år siden om Natalia Olsen som gikk til sak mot Nav ved
Staten etter å ha opplevd det hun mente var
trakassering og trusler fra fylkesdirektøren
i Nav Troms. Olsen, som var tillitsvalgt ved
kontoret, hadde gått tjenestevei og meldt
om kritikkverdig lederstil hos fylkesdirektøren og utilbørlig behandling av to av hennes kolleger. Olsen mente seg blant annet
truet med oppsigelse, utskjelt og fratatt
arbeidsoppgaver og mente dette var gjengjeldelse som følge av varsling, noe som
er forbudt ved norsk lov. Dommerflertallet fant anklagene diffuse og lite konkrete
og kom derfor frem til at det ikke hadde
forekommet gjengjeldelse. Olsen ble tillagt
å betale motpartens saksomkostninger på
rundt 200 000 kroner.

Fornøyd med dommen
Arbeids- og velferdsdirektoratet, ved fungerende tjenestedirektør Kjell Hugvik, er
fornøyd med dommen og sier i en epost
til Velferd at «..det resultatet som forelig-
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ger er i tråd med våre forventninger ut fra
den saksbehandlingen vi i direktoratet
har foretatt i saken. Men dette har vært en
belastende sak for alle involverte, og den
har preget alle som jobber ved NAV Troms.»
I mailen peker Hugvik på at retten la til
grunn at direktoratet har fulgt opp saken på
en tilstrekkelig god måte.

Ikke en enstemmig dom
Dommen ble imidlertid avsagt under dissens. Mindretallet i dommergruppen på tre
kom til at gjengjeldelse hadde funnet sted.
I dommen heter det blant annet: «Ser man
på alle hendelsene samlet, er det etter mindretallets syn ikke tvil om at Olsen har fått
merke at hun har varslet om uheldige forhold på sin egen arbeidsplass. Mindretallet
er derfor av den oppfatning at Olsen samlet
sett har vært utsatt for ulovlig gjenkjennelse, og dermed hadde god grunn til å gå
til søksmål på bakgrunn av Arbeidsmiljøloven §2-5.»
– En av de tre dommerne ga meg med-

hold. Dette sender et sterkt signal. Jeg har
blitt trodd også i retten, sier Natalia Olsen,
som sier saken har hatt store omkostninger
både økonomisk og personlig.
– Angrer du på at du tok saken til retten?
– Nei, men det har vært en stor belastning. Det var et vanskelig valg å ta. Gjennomslagsprosenten er ikke høy i slike saker.
Likevel mener jeg det er viktig å prøve en
slik sak for retten. Nå sitter jeg med en gjeld
på en halv million kroner, sier Olsen.

Maktubalanse
Olsen peker på at det er enorm ressursulikhet og maktubalanse mellom partene i
saken, noe som etter hennes mening har
preget hele prosessen. Hun synes det er
problematisk at den svake parten i tillegg til
sine omkostninger – både den økonomiske
og personlige belastningen – skal måtte
dekke motpartens saksomkostninger.
– Dette kan føre til at stadig færre tør si
fra om kritikkverdige forhold. Motparten i
mitt tilfelle bruker hele veien kun skattebe-
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(Foto: Werner Juvik)

LANG VEI: Velferd skrev i fjor om Natalia
Olsens lange vei mot stevningen av Nav for
gjengjeldelse etter varsling.

DRAMMEN I FRONT: i Velferd nr 4-2014 skrev vi om Håkon Michalsen og andre unge i
Drammen som måtte jobbe for å få sosialhjelp.

talernes penger og risikerte overhodet ingen personlige økonomiske konsekvenser,
sier Natalia Olsen.

Dommen ankes
Olsen og hennes prosessfullmektig, advokat
Kari Breirem, har anket saken. Der påpeker
de blant annet at meddommer Åshild Marianne Bendiktsen var inhabil. Bendiktsen er
styreleder og daglig leder i et eiendomsselskap i Salangen som leier ut lokaler til Nav.
Advokat Breirem mener utleieforholdet er
uheldig og gir en klar binding mellom Bendiktsen og Nav Troms. Ikke minst fordi den
statlige instansen betaler en betydelig andel
av de totale leieinntekten i fjor – til sammen
2,5 millioner kroner.
Åshild Marianne Bendiktsen avviser at
hun var inhabil i varslingssaken og sier til
avisa itromso.no at hun ikke har relasjoner
til fylkesdirektøren i Nav Troms, Stein Rudaa (Rudaa er den som anklages for gjengjeldelse etter varsling om trakassering). At
hun derimot har en relasjon til Nav, er en
helt annen sak, uttaler hun til nettavisen.
Anken er nå til behandling.
Velferd hadde et større oppslag om saken før
den kom til retten i nr. 2/2015.

Aktivitetsplikt gir færre på sosialhjelp
Når Nav stiller arbeidsrettede vilkår overfor sosialhjelpsmottakere, bidrar dette
til redusert bruk av sosialhjelp. Færre søker om støtte og flere av mottakerne
kommer seg raskere over i arbeid eller ulike tiltak.
Bruk av arbeidsrettede vilkår påfører
kommunene ekstrakostnader, men
dette kan de kanskje få tilbake i form
av lavere sosialhjelpsutgifter, heter det i
en ny rapport fra Proba Analyse.
Bruk av arbeidsrettede vilkår vil øke
behovet for statlige tiltaksplasser. Aktivitetsplikt vil gi redusert innstrømning til
sosialhjelp og kortere varighet av sosialhjelpstilfellene. Dette vil kunne redusere
utgiftene til sosialhjelp med mellom
380 og 900 mill. kr. per år, heter det
i rapporten som er gjort på vegne av
kommunenes organisasjon KS.
Prosjektet fra Proba Analyse baserer
seg på case-studier i 10 kommuner
som i en viss utstrekning har stilt aktivitetskrav. I tillegg er det gjort en spørreundersøkelse ved alle Nav-kontor.
Svarprosenten på spørreundersøkelsen
var på 79 prosent.
70 prosent av Nav-lederne som deltok i undersøkelsen oppga at aktivitetskrav ble brukt i større eller mindre grad
hos dem. Bruken har økt betydelig de

senere årene. To tredeler av Nav-lederne
mener bruken bør økes. De aller fleste
Nav-lederne mente lovendringen ville føre
til aktivitetskrav overfor flere sosialhjelpsmottakere.
Den viktigste hindringen som blir
oppgitt er mangel på tiltaksplasser. Også
kontorets kapasitet framstår som en viktig faktor.
Forskerne mener at det dermed er
mulig at aktivitetsplikten kan føre til en
styrking av kommuneøkonomien. Dette
anslaget tar imidlertid ikke hensyn til at
det trolig blir knapphet på statlige tiltaksplasser, noe som kan føre til at kommunene etablerer egne tiltak med tilhørende
utgifter til selve tiltaket og sosialhjelp til
deltakerne.
Rapporten er bestilt for å kartlegge
situasjonen i kommunene før den nye
loven om aktivitetsplikt trer i kraft. Fram
til nå har kommunene hatt mulighet til å
stille krav om aktivitet for mottakere av
sosialhjelp, men det har ikke vært lovpålagt.
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Landbruk, dugnad og A-en i NAV
A-en i NAV er blitt borte, sa statsråd Robert Eriksson og ga NAV-direktøren sparken. A-en i NAV må gjenreises,
sier Høyres velferdspolitiske talsmann Stefan Heggelund. Kraftfull retorikk selvfølgelig. Men begge snakker
som om A-en var der før. Er den virkelig blitt borte nå nylig?
Arbeidslinja har vært rådende politikk
er arbeidskraft en vare som kjøpes og
siden tidlig på 1990-tallet. Siden da har
selges. Ingen vil kjøpe lav kvalitet til høy
det vokst fram en deltakelse i yrkeslivet
pris. At en liten norsk bedrift som sliter
som plasserer Norge i verdenstoppen.
med å overleve velger en høyproduktiv
Syv av ti i arbeidsfør alder er i arbeid.
innvandrer framfor en yrkeshemmet
Men når det gjelder personer med
nordmann, bør ikke overraske noen.
nedsatt funksjonsevne, er vi ikke bare
Men det er ubehagelig å leve med brutale
middelmådige, det
sannheter. I stedet
har knapt skjedd
lages en fortelling om
noe i det hele tatt.
kompetanse som ikke
«Samfunnsnyttig arbeid er
Sysselsettingen
blir oppdaget, om
blitt et ord som brukes på
er økt med 350
nødvendigheten av
000 siden år 2000.
holdningsendringer.
tiltak i kriminalomsorgen.»
Antallet som står
Denne fortellingen har
utenfor og som
altså ikke overbevist
oppgir at de gjerne vil jobbe om de fikk en
dem som kjøper arbeidskraft.
jobb tilpasset arbeidsevnen, har vært helt
Den andre forklaringen er at vi er
konstant, rundt 80 000 mennesker.
lutheranere. Lutheranere er ekstremt
Hvorfor er vi da så sikre på at å gjøre
likhets- og arbeidsorienterte. Lediggang
mer av det vi har gjort før skal virke bedre
er roten til alt ondt, for i ditt ansikts
fremover? Var det ikke mer nærliggende
svette skal du tjene til ditt brød. Verdighet
å tenke at vi fra nå må gjøre noe drastisk
dannes gjennom deltakelse i arbeidslivet.
annerledes? Verken statsråden eller
Men måten vi deltar i arbeidslivet må
stortingsrepresentanten bringer noen nye
være lik for alle, for om ulikhet blir synlig
tiltak til torgs, kanskje fordi de sliter med
undergraves den verdighet som (bare kan)
å akseptere de brutale forklaringene på
skapes gjennom likebehandling.
hvorfor vi lykkes så dårlig?

Lite opptatt av nytte
Arbeidskraft er en vare
Den første forklaringen er rett og slett
at vi har en markedsøkonomi. Det er
fortsatt slik som Adam Smith og Karl Marx
observerte, at i et kapitalistisk samfunn
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Språket formidler dette hele tiden:
Ordinært arbeid, normalarbeid, fullverdig
deltakelse, yrkesaktiv alder. Vi er mindre
opptatt av om bidraget i arbeidslivet er til
nytte for den enkelte eller for samfunnet.

Samfunnsnyttig arbeid er blitt et ord som
brukes på tiltak i kriminalomsorgen. Når
en jobb skal nedvurderes sier vi at det
er et arbeid «hvem som helst kan gjøre».
Underforstått: dette er en jobb ingen
burde ha, Når dette er den kulturelle
rammen arbeidet er støpt i, bør vi da bli
overrasket over at mennesker med nedsatt
arbeidsevne motsetter seg å bli tilbudt
arbeid som vurderes som annenrangs?
Når økonomien bare tilbyr lave
lønninger for lav produktivitet, og kulturen
ikke tillater folk å arbeide med den
produktiviteten de nå engang har, er det da
mulig å sette mer trøkk på A-en i NAV? Ja,
men da må vi la oss inspirere av hvordan
liknende problemer er løst i andre deler av
samfunnet.

Landbruk og dugnad
Om det var fri import av mat ville
forbrukerne kjøpe billig importert
mat. Norske bønder ville bli ekskludert
fra arbeidslivet. For å unngå denne
undergravinga av arbeidslinja brukes store
summer på å holde bønder i (ordinært)
arbeid. 58 prosent av bondens inntekt er
overføring fra fellesskapet til det enkelte
gårdsbruk. Bøndene kompenseres for sin
lave produktivitet for at samfunnet skal
oppnå et større gode; levende bygder,
spredt bosetting osv.
Vi kaller ikke bøndene et b-lag i

(Illustrasjon: Shutterstock)

«Et inkluderende
arbeidsliv kan bare
skapes av bedrifter som
er gode arbeidsfellesskap,
hvor alle anerkjennes for det
bidrag de er i stand til å yte.»

arbeidslivet av den grunn, nettopp fordi
de kulturelle rammene rundt bonden
er annerledes enn for andre grupper
som har problemer med å få jobb i
en markedsøkonomi. Holdningene
som omgir bondens arbeid, tillater en
frikobling mellom innsats og inntekt
uten at verdigheten til den som arbeider
undergraves.
Det samme finner vi i dugnaden. En
dugnad er en felles arbeidsinnsats hvor
det er akseptert, ja helt selvsagt, at alle
deltar med den arbeidskapasitet de har.
Den som har vondt i ryggen koker kaffe.
De friskeste tar de tunge løftene. Alle kan
delta fordi koblingen mellom den enkeltes
forutsetninger og arbeidsoppgaver
(tilrettelegging) ikke begrenses av

forestillinger som kobler sammen
arbeidsoppgaver og verdighet.
Det faller ingen inn å sortere deltakerne
i en dugnad i a- og b-lag. Alle vet at alle
trengs. Dugnad er en produksjon med
stor toleranse for ulikhet i individuell
produktivitet. Det er derfor dugnaden
produserer samhold og fellesskap mellom
deltakerne.

Inspirasjon til A-en i Nav
Og da får vi de to prinsippene som trengs
for å få kraft i A-en i NAV.
Fra landbruket må vi la oss inspirere av
at statlige inntektsoverføringer (trygdene,
de såkalte passive ytelsene) tilføres til
virksomheten slik at koblingen mellom
den enkeltes lønn og arbeidsinnsats blir

brutt. Bedriftene må ha råd til å kjøpe
arbeidskraft fra personer med nedsatt
funksjonsevne på samme måte som
forbrukerne har råd til å kjøpe norsk
mat.
Fra dugnaden må vi inspireres til
å endre sammenhengene mellom
status, verdighet og arbeidsoppgaver.
Et inkluderende arbeidsliv kan bare
skapes av bedrifter som er gode
arbeidsfellesskap, hvor alle anerkjennes
for det bidrag de er i stand til å yte.
Av Kåre Hagen, direktør ved forskningsinstituttet
NOVA og leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
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TILHØRER PREKARIATET: Nav presser kursveiledere ut i den nye klassen som kalles prekariatet,
ifølge Turid Eilertsen. Prekariatet består av mennesker med en usikker tilknytning til arbeidslivet
gjennom korttidskontrakter, midlertidige ansettelser eller vikariater.

Kritisk søkelys på Navs anbudssystem:

– Presser kursveiledere ut
i en prekær jobbsituasjon
Navs anbudssystem presser veiledere hos private kursleverandører ut i en utrygg situasjon
med korte arbeidskontrakter, dårlige lønnsvilkår og begrensede velferdsrettigheter. Nav er
med på å skape den nye klassen som kalles prekariatet, ifølge en studie av bransjen.
TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK

«Færre på trygd og flere i jobb.» Det er
Navs hovedmål, og oppgaven er i stor grad
overlatt til private aktører. Det gjelder blant
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annet gjennomføringen av kurs for mennesker som av ulike grunner trenger hjelp
til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Nav har konkurranseutsatt slike kurs, og
private kursbedrifter og mer tradisjonelle
attføringsbedrifter konkurrerer om å vinne

«Det er paradoksalt at de som skal hjelpe
arbeidsledige mennesker til stabile jobber, selv
har så liten stabilitet i jobbsituasjonen.»
TURID EILERTSEN

anbudene. Systemet resulterer i en svært
usikker jobbsituasjon for veiledere som jobber for private kursleverandører, ifølge en
masteroppgave i sosialantropologi.
Oppgaven tar for seg rammebetingelser og sosial samhandling ved AMO-kurs
(arbeidsmarkedsorienteringskurs) og er
skrevet av Turid Eilertsen. Den bygger på
et halvt års feltarbeid hos en privat bedrift
som driver arbeidsrettede kurs betalt av
Nav.

at de hadde vært nede i én uke av gangen.
Det er også vanlig at man blir gående uten
jobb i perioder, for eksempel på sommeren,
fordi det ikke er noen kurs, sier hun.
Systemet tvinger i stor grad kursveilederne til å etablere seg som selvstendige
konsulenter, på stadig jakt etter oppdrag.
– Det er paradoksalt at de som skal
hjelpe arbeidsledige mennesker til stabile
jobber, selv har så liten stabilitet i jobbsituasjonen, mener Eilertsen. Dette ble hyppig debattert blant veilederne hun studerte
under feltarbeidet. De fortalte om stor
frustrasjon over denne situasjonen, som ga
dem en veldig utrygg livssituasjon.

Uforutsigbar hverdag
Feltarbeidet ga Eilertsen innblikk i en omskiftelig og uforutsigbar hverdag.
– Tildeling av kurs kan skje på kort
varsel. Ifølge lederen ved bedriften der
feltarbeidet er utført, måtte de av og til på
bare en ukes varsel omstille seg til nye kurs.
Arbeidet var preget av improvisasjon, og
enkelte dager måtte veilederne kaste seg
rundt på ti minutter på begynnelsen av dagen, fordi kurs ikke kunne gå som planlagt,
forteller hun.
Turid Eilertsen har selv flere års erfaring
som kursveileder både hos private kursleverandører og i attføringsbedrift. Hun har
dermed inngående kjennskap til systemet
hun beskriver i oppgaven.

Navs anbudssystem innebærer at de private
kursbedriftene aldri vet hvor lenge de vil
ha oppdrag hos Nav. Derfor har de få fast
ansatte og baserer kursvirksomheten på
innleide veiledere, går det fram av Eilertsen
masteroppgave.
– Det er vanlig med korte kontrakter. Tre
måneder er vanlig hos noen aktører, men
der jeg gjorde feltarbeidet, fortalte veiledere

En klasse av mennesker som er i en prekær
arbeidssituasjon, et prekariat, er i ferd med

Mangler rettigheter

(Foto: Øivind Fjeldstad)

Korte kontrakter

Inngår i prekariatet

å vokse fram, mener utviklingsøkonom Guy
Standing (omtalt i Velferd 1-2015). Prekariatet består av mennesker som ikke har stabilt
arbeid, men en løs tilknytning til arbeidslivet gjennom korttidskontrakter, midlertidige ansettelser eller vikariater. Prekariatets
medlemmer kan betale en høy pris i form
av sosial ekskludering og fysisk og psykisk
sykdom, ifølge Standing.
Nav bidrar gjennom sitt anbudssystem til at veiledere som jobber for private
kursbedrifter, presses ut i dette prekariatet,
ifølge Eilertsens masteroppgave. Hun knytter dette til framveksten av fenomenet New
Public Management (NPM) med stadig mer
vekt på markedstenkning og konkurranseutsetting i offentlig sektor.
Nå konkurranseutsettes også tiltak som
attføringsbedriftene primært har hatt, og
de blir en del av dette anbudssystemet med
dets usikkerhet, konstaterer Eilertsen.

USIKKERHET: De fleste veiledere opplever at
de har en meningsfylt jobb. Usikkerheten og
presset i jobbsituasjonen har imidlertid sin
pris, påpeker Turid Eilertsen – Jeg opplever at
folk er slitne i denne bransjen, sier hun.

I sin masteroppgave peker Turid Eilertsen på
en rekke trekk som plasserer kursveiledere
i prekariatet. Veilederne som presses til å
være selvstendig næringsdrivende, mangler
sikkerhet for jobb og inntekt, og de mangler
rettigheter når det gjelder velferdsstatens
ordninger som arbeidsledighetstrygd, sykepenger og feriepenger. De opparbeider ikke
ansiennitet som kan gi høyere lønn, de har
liten innflytelse på sin arbeidssituasjon og
de må selv bekoste kurs og opplæring som
trengs for å være faglig oppdatert.
Noen kursveiledere gis mulighet til å
være lønnsmottakere i stedet for næringsdrivende, men også for disse er regelen at
kontraktene er kortvarige og jobbsikkerheten liten, påpeker Eilertsen.
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AKTUELT

Utryggheten gjør at mange opplever at
det å planlegge livet blir vanskelig og uforutsigbart.
«Det er et paradoks at Nav, som er opptatt av å få folk i jobb, er de som ligger bak
denne rovdriften», sier en veileder som er
intervjuet i masteroppgaven.

for rekrutteringen av kompetente kursveiledere, viser Eilertsens forskning. Under sitt
feltarbeid oppdaget hun at bedriften hun
studerte, i stor grad rekrutterte veiledere
blant tidligere kursdeltakere.
Nesten en tredel av veilederne som jobbet i bedriften på det tidspunktet, var blitt
rekruttert ved at de selv hadde gått på kurs
der. Det var mennesker som gjerne hadde
god kompetanse fra ulike felt, men som
ikke hadde den erfaringen og kompetansen
som jobben krevde. Det var ikke tid til opplæring, og de måtte lære underveis, ifølge
Eilertsen.
– Det ble betraktet som en kompetanse
og nyttig erfaring å ha gått på kurs. Blant
veilederne ble imidlertid praksisen diskutert som kritikkverdig. De ga uttrykk for at
en veileder som skal jobbe med mennesker,
ikke bør kastes inn på kurs uten opplæring.

Gratisarbeid
Noen veiledere som ble intervjuet under
feltarbeidet hos den private kursbedriften,
fortalte at de følte seg presset til å jobbe
gratis i perioder.
Uten å ta seg betalt hjalp de til med
anbudsskriving utover arbeidstiden eller i
perioder da de var uten oppdrag. Håpet var
at de gjennom dette gratisarbeidet kunne
være med på å få utløst nye kurs som kunne
gi dem jobb.
«For veilederne var det en evig usikkerhet om de hadde jobb videre, og det ble
viktig å vise vilje til å stå på for bedriften og
forsøke å nå målene og kravene Nav hadde
satt, slik at de fikk nye kurs», påpekes det i
masteroppgaven.

Meningsfylt, men slitsomt
De som jobber som selvstendige konsulen-

En runddans
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(Foto: Øivind Fjeldstad)

Lønnsnedgang og svekket kompetanse
Turid Eilertsen har kjennskap til denne
bransjen siden 2008, og siden den gang har
hun opplevd en negativ lønnsutvikling i
bransjen. Det ser hun som en konsekvens
av Navs anbudssystem.
– Gjennom anbudssystemet presser Nav
prisene ned, og dette fører igjen til at lønningene ikke øker, men heller går ned.
De dårlige lønnsvilkårene og den usikre
jobbsituasjonen har negative konsekvenser

ter i denne bransjen, opplever ikke situasjonen som entydig negativ. De fleste veiledere
opplever at de har en meningsfylt jobb og
at selvstendigheten også har gode sider,
understreker Turid Eilertsen.
– Det var nettopp dette jeg ble opptatt av
og som ble problemstillingen: å finne ut av
hvorfor veilederne tross disse rammebetingelsene ønsker å stå i denne jobben. Det jeg
fant var blant annet at de er styrt av verdier
som er viktigere for dem enn rammebetingelsene de jobber under. Disse verdiene
korresponderer med verdiene velferdsstaten er tuftet på.
Usikkerheten og presset i jobbsituasjonen har imidlertid sin pris.
– Jeg opplever at folk er slitne i denne
bransjen. Om det er mer utbredt enn andre
arbeidssteder kan jeg ikke påstå, men det
omtales internt som en hard jobb, tett på
menneskers utfordringer. Men mange blir
likevel i bransjen, påpeker Eilertsen.

«Gjennom anbudssystemet
presser Nav prisene ned.»
TURID EILERTSEN

Kursveiledere som blir i bransjen, vil ofte gå
fra den ene kursbedriften til den andre, avhengig av hvor det er jobb å få. Så når Nav
skifter fra en kursleverandør til en annen,
kan veiledere gå samme vei. Kunnskapskapitalen sitter hos de enkelte veilederne, og
det blir en runddans av kunnskapskapital
som beveger seg mellom de ulike aktørene,
ifølge Eilertsens masteroppgave.
En av eierne i bedriften der Eilertsen
gjorde sitt feltarbeid, sa det slik: Er det
noen som tjener på dette, annet enn at
prisene blir presset ned gjennom anbuds-

ORDIFARTA

Den norske modellen I

«Norge fortsatt verdens
beste land.»

– Nav ønsker forutsigbarhet
– Jeg har forståelse for at kursveiledere
kan oppleve situasjonen som lite tilfredsstillende, men vi kjenner oss ikke helt
igjen i beskrivelsen i Eilertsens masteroppgave. Vi mener systemet framstår
som mer uforutsigbart enn det er, sier
seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i
tiltaksseksjonen i Nav.
– Nav har ikke et eget anbudssystem,
men følger reglene for offentlige anskaffelser. Vi inngår kontrakter med dem
som vinner anbud i henhold til dette. I
kontraktene stiller vi krav til leverandører
om at det skal være ryddige forhold når
det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, understreker Grundtjernlien.
Han mener at det er galt å plassere alt
ansvar hos Nav.
– Det er viktig å skille fra hverandre
hva som skyldes det politisk bestemte
regelverket, hva som har med Navs forvaltningsansvar å gjøre og hva som er
kursbedriftens eget ansvar.

FN gir seg ikke med å plassere Norge
øverst på seierspallen, melder NTB

– Jeg har forståelse for at det kan
oppleves som dramatisk for en bedrift
om man får en betydelig reduksjon i
antall kurs, tilføyer han.

Den norske modellen II

«Den norske modellen er
basert på at middelklassen
er statens melkeku.»

Presser ikke priser
Jan Erik Grundtjernlien avviser at Nav
presser på for å få ned prisene på kurs.
– Det er konkurranse mellom tilbyderne, og det er de som bestemmer
hvilken pris de vil tilby. For oss teller
kvalitet normalt 60 prosent og pris 40
prosent ved vurdering av tilbud. Noen
ganger teller kvalitet 70 prosent. Så pris
er ikke avgjørende.
Grundtjernlien avviser også at Nav
har som policy stadig å velge nye kursleverandører.
– Det er ikke viktig for oss. Vår policy
er å gi et best mulig tilbud til brukerne.

systemet? Og hvem er det som betaler prisen?
– Nav må ha jobben gjort, og trenger
disse kompetente folkene. Hvorfor da gjøre
det så utrygt? Hvor fornuftig er det med et

Den norske modellen III

«Norge kan da ende opp
som et land for grantrær,
elg, ulv og fattigfolk.»
Høyt skattetrykk kan føre til massiv
utvandring av norske skattebetalere,
advarer advokat Eirik Vinje
Den norske modellen IV

«Vi er heldigvis velsignet
i dette landet med arbeidstagere som tenker.»
Norske arbeidsfolk har enkelte positive
egenskaper, konstaterer NHO-direktør
Kristin Skogen Lund i Aftenposten
Legemaskin

Forutsigbarhet

«Det finnes sikkert snart en
maskin der du kan stikke fingeren inn og få en diagnose.»
(Foto: Eivind Skifjeld, Nav)

Navs kontrakter med kursleverandører
har normalt en varighet på to eller tre
år, med mulighet for forlengelse. Kontraktene regulerer det faglige innholdet
og stipulerer antall kursdeltakere, men
fastsetter ikke hvor mange kurs som skal
holdes.
– Vi ønsker så stor forutsigbarhet som
mulig, men ved endringer for eksempel
i arbeidsledigheten kan behovet for kurs
endre seg. Ifølge kontraktene skal kurs
kunne settes i gang på to ukers varsel,
sier Grundtjernlien.

Advokat Eirik Vinje røper i VG at han
ikke deler FNs begeistring for Norge

FØLGER REGLENE: – Nav har ikke et eget anbudssystem, men følger reglene for offentlige
anskaffelser, påpeker Jan Erik Grundtjernlien.

system som tvinger folk ut i prekariatet når
det likevel er de samme menneskene som
gjør jobben? spør Turid Eilertsen.

Fastlegene må belage seg på
konkurranse, spår NHO-direktør
Kristin Skogen Lund
Rikdommens svøpe

«Hvorfor er de rike så
dumme?»
Kommentator John Olav Egeland i Dagbladet funderer over livets store spørsmål
Falmet fjærpryd

«KrF og Venstre bruser som
vanlig med sine pjuskete
fjær.»
Samarbeidet med de blåblå sliter på mellompartiene, konstaterer redaktør Knut
Petter Rønne i Dagens Perspektiv

Se også kronikk på side 24-25.
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DEBATT

«Partnerskapet i NAV
må på dagsorden»
(Foto: Elisabeth Arnet)

Av Mona Møller, NAV-veileder Andebu

J

eg viser til intervju med tidligere tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, i forrige nummer av magasinet
Velferd. Det er et godt innspill til
dagens ledere og politikere til å se på problematikken rundt partnerskapet. Det bør
kartlegges hva to styringslinjer har ført til
i de ulike kommunene. Tiden er inne for
å gjøre en utredning. Hva oppnår vi med
partnerskapet i NAV?

D

e lokale NAV kontorene er den
delen av NAV som direkte påvirker i hvilken grad flere kommer i arbeid/aktivitet. Denne
delen av NAV har to styringslinjer og er organisert svært forskjellig i de ulike kommunene. De kontorene som organiserer seg
slik at det blir tydelige skiller mellom kommunale og statlige oppgaver, har kanskje en
lengre vei å gå for å få en ressursmessig gevinst og en effektiv organisasjon. I hvilken
grad kommuneledelsen styrer NAV kontorene og legger føringer for oppgaveutførelsen tror jeg også kan være personavhengig.
Tilknytningen til kommune administrasjon
hos en kommunalt ansatt NAV leder er kanskje sterkere enn hos en statlig ansatt leder.
Hvilke kommunale oppgaver som skulle
utføres på NAV kontoret er hver kommunes
avgjørelse. Jeg mener minimumsløsningen
er det som gir en mening i forhold til hovedoppdraget, det vil si det som er hjemlet
i Lov om Sosiale tjenester i NAV. Jeg tror
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også de fleste kommunene har integrering
av flyktninger lagt til NAV. Det er imidlertid
mange løsninger også her.

I

tillegg mener jeg profesjonskamp
blant de ansatte har påvirket organiseringen. Det kan også føre til
uhensiktsmessig og lite effektiv oppgaveløsning. Medarbeidere har påvirket
organiseringen med ønske om hvilke oppgaver de vil arbeide med. Brukerperspektivet er kanskje kommet i annen rekke.

M

in erfaring som veileder i
Andebu er at NAV-kontorets
statlige og kommunale
oppgaver hører sammen
for å kunne gi bruker en god helhetlig oppfølging. Vedtak og utbetalinger av ytelser
fra folketrygden gjøres av forvaltningsenheten. Vi har fått kontaktsenter som bl.a.
besvarer telefonhenvendelser og vi har
nylig innført «kanalstrategien» som fører
til klarere retningslinjer for å håndtere bru-

«Tiden er inne for å gjøre
en utredning. Hva oppnår vi
med partnerskapet i NAV?»

kerhenvendelser. Ressurser ER frigjort og
NAV kontorene kan i større grad prioritere
markedsarbeid og oppfølgning mot arbeid/
aktivitet. Det er kun NAV-kontorene som
har to styringslinjer og der brukere opplever
forskjeller i sitt møte med oss.

V

i jobber med mennesker som
har ulike utfordringer. Det kreves
samme veiledningskompetanse
uavhengig av grunnen til manglende selvforsørgelse. En sosialhjelpssøker
kan være nærmere arbeid enn en person
som er sykemeldt eller nylig permittert/
oppsagt. Det siste året har vårt kontor opplevd en reduksjon av antall mottakere av
arbeidsavklaringspenger, som ikke har ført
til økt antall sosialhjelpsmottakere. Vi tror
at dette kan skyldes vår organisering og den
enkelte veileders mulighet til å følge bruker
gjennom hele ”NAV løpet”.

E

n person som oppsøker NAV vil
ha samme formålet med besøket
uavhengig av geografisk tilhørighet eller størrelse på kontoret i
den kommunen han/hun bor i. Dette er
grunnen til at jeg mener store kontorer
også bør organiseres slik at deres brukere
får én veileder. Da er det aldri tvil om hvem
henvendelsen skal til, og bare det er ressursbesparende.
Mona Møller,
NAV-veileder Andebu

EKSKLUDERT!

IKKESANT...?

Eksklusive nyheter om inkludering
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– Glimrende
initiativ

Regjeringens overvåkingsprogram er simpelthen et glimrende initiativ, sier president
Markus Mammon i Frustrerte Skattebetaleres Forening til Ekskludert!
– Vi som jobber og sliter som gale for å få
råd til hus, hytte, Porsche og lystyacht, og som
blir flådd av regjering og skattemyndigheter,
finner oss ikke i at våre skattepenger går til
svindlere. De som har rent mel i posen, kan
da umulig ha noe imot at Nav vet hvor de er.
Og fotlenker er jo ganske stilige, sier Mammon entusiastisk.
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AKTUELLPROFIL

NAVN: Simen Markussen

Premissleverandøren
Simen Markussen (37) drømte
som ung om å bli politiker.
Han ble velferdsforsker i stedet. Så fikk han likevel sette
den politiske dagsorden.
JEG BLE FORSYNT. Fikk nok av møter. Mistet troen på at vi skulle få til endringer.
Slik oppsummerer Simen Markussen sin
siste tid som ungdomspolitiker.
For den profilerte velferdsforskeren
ved Frisch-senteret bråvåknet politisk som
15-åring. Til EU-kampen. Han entret barrikadene i Europeisk Ungdom, der han til
slutt endte som generalsekretær. I forkant
hadde han vært leder av Norges gymnasiastsamband.
I dag er han en av landets mest profilerte forskere på feltet sykefravær og
arbeidsledighet. Intervjues daglig i media,
leverer regelmessig kronikkstoff til Dagens
Næringsliv, innledet på den nylig avholdte
NHO-konferansen, som samler næringslivstopper, fagbevegelse og politikere.
– Hvor viktig er denne rollen i offentligheten for deg?
– Det er jo noe av det som gjør at jobben min er så morsom. Det jeg forsker på
er høyaktuelle politiske temaer. Men det er
en hårfin balansegang mellom å være forsker og det å mene noe, sier Markussen.
FOR EN TID tilbake var Markussen også en
viktig bidragsyter til det liberalkonservative
magasinet Minerva.
– Er du ute av skapet som en liberalkonservativ sympatisør?
– Jeg er ikke medlem i noe parti.
Befinner meg et sted mellom Høyre og
Arbeiderpartiet. Jeg snakker med de som
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STILLING: Forsker ved Frischsenteret

AKTUELL: Stadig, senest som innleder på NHOs årskonferanse

”

«Vi må slutte å betale
folk for å ikke gjøre
noen ting.»

vil snakke med meg, fra alle miljøer. Nå
skal jeg sitte i et utvalg i sentrum-venstretankesmien Agenda.
– Tror du en forskers politiske ståsted
kan prege arbeidet hans eller hennes? At
det påvirker hvilke spørsmål du stiller og
hvilke konklusjoner du trekker?
– Det tror jeg absolutt. Men de empiriske forskningsmetodene borger jo for en
objektivitet i faktagrunnlaget. Det kan ikke
være slik at vi må skrifte offentlig hvor vi
står politisk, det kan dras ut i det absurde.
MARKUSSEN HAR HJEMMEKONTOR da
vi besøker ham. Barneleker på gulvet, tre
gitarer på veggen i arbeidsrommet. Selv
tøfler han rundt i saggete jeans og løs
skjorte. Tidsriktige markerte briller.
– Har du en musiker i magen?
– Neeeei….. Jeg spilte klassisk piano
som liten. Så ble det rockeband etter hvert.
Hva var det vi kalte oss….Scream of exaltation…. Han smiler.
Pearl Jam var helter i ungdommen. Etter
hvert tok jazzen over. Bill Evans, sier han og
blir myk i blikket. I dag spiller han mest for
de to døtrene sine.
PÅ NHOS ÅRSKONFERANSE lanserte Markussen to viktige grep for å komme utenforskapet til livs. Arbeidsavklaringspenger
(AAP) er den sikreste veien inn i uførhet,
hevder han. Den gjør at det lønner seg å
være syk, det er da man får den gunstigste
ytelsen. Og med en gang du har fått en
diagnose og er på AAP, er veien kort til
uførepensjon.
– Jeg foreslår å slå sammen arbeidsavklaringspenger, dagpenger og økonomisk
sosialhjelp til én ytelse. Da får vi en ytelse
som ikke krever at du er syk, men som gir
mulighet for arbeidsrettede tiltak. Det er
kanskje ikke så viktig hva som er grunnen
til at du ikke er i arbeid, mener Markussen.
For å få AAP må du ha minst 50 prosent
nedsatt arbeidsevne. Men det finnes ingen
klare kriterier for hvilke plager som gir nedsatt arbeidsevne, påpeker han.
– Det finnes masse folk i arbeid som har
ulike plager og sykdommer. Hvor går grensen?
Man må selvfølgelig diskutere minste-

nivået på en ny felles ytelse. Kanskje er
det ikke så ille dersom de som har vært på
sosialhjelp får litt mer å rutte med. De er
landets reelle underklasse, påpeker han.
Markussen tror ikke denne sammenslåingen er noen vidunderkur, men tror den kan
gjøre en liten forskjell.
De som er hundre prosent arbeidsuføre
skal selvfølgelig ikke presses i arbeid, men
få en varig ytelse.
DET MEST RADIKALE av de to forslagene
han lanserte er å pålegge kommunene å
opprette tilrettelagte jobber for mennesker
med nedsatt arbeidsevne.
– Dette foreslo jeg sammen med forskerkollegaer allerede i 2012. Kommunene
har mange uløste oppgaver, mennesker
som ønsker å jobbe har ingen tilpasset
jobb å gå til, og Nav betaler nå millioner
av kroner for at mennesker ikke skal gjøre
noen ting.
– I innlegget på NHO-konferansen sa du
at for mange som står utenfor arbeidslivet
handler det også om en motvilje mot å
arbeide. Det høres ut som et ekko av «stå
opp om morran»-retorikken?
– Det er vanskelig å vite hvor mange
dette gjelder, men studier viser at når ytelsene går ned, så øker arbeidsdeltakelsen.
Det er mer som spiller inn for utenforskapet enn at det er vanskelig å finne passende arbeid. Når du først har vært hjemme
en stund, så kan det bli litt behagelig også.
Men han synes det er vanskelig å uttale
seg uten å tråkke noen på tærne. Bildet
er så sammensatt. Noen er dødssyke eller
alvorlig syke, andre har noen plager, men
kunne jobbet noe.
AT FORSLAGENE HAN kommer med er
nærmest identiske med de forslagene Stefan Heggelund i Høyre nylig har kommet
med, er ifølge Markussen gledelig. Han
var ute med sine forslag før Høyre kom på
banen.
– Jeg snakker med altfor mange byråkrater. Holder sikkert 20 foredrag for Nav i
året. Jeg skulle gjerne vært mer hos politikerne.
TEKST: ELISABETH ARNET n FOTO: WERNER JUVIK
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KRONIKK

TURID EILERTSEN, coach og sosialantropolog

Midlertidighetens pris
Kursveiledere som jobber med AMO-kurs på oppdrag for NAV, opplever en lite forutsigbar arbeidssituasjon,
preget av dugnadsånd og improvisasjon. De står i en prekær arbeidssituasjon med midlertidige kontrakter.
Hva er det som motiverer dem til fortsatt å stå i jobben?
NAV bruker i stor utstrekning private aktører til å gjennomføre ulike arbeidsrettede
tiltak, blant annet AMO-kurs (arbeidsmarkedsorienteringskurs). NAVs anbudssystem stiller store krav til fleksibilitet hos
kursveiledere og bedrifter som tilbyr kurs i
dette markedet, med lite forutsigbarhet eller mulighet for planlegging.
De innleide kursveilederne som har
ansvaret for å få andre til jobb, har selv ikke
faste jobber. De går på kontrakter med alt
fra en uke til høyst seks måneders varighet.
Lengre kontrakter er ikke vanlig. Mange har
lang utdanning og arbeidserfaring, og har
gjerne jobbet i ledende stillinger tidligere.
De burde ha mulighet for fast jobb, likevel
blir mange fortsatt i denne bransjen.

Desentralisert ansvar
NAV har desentralisert sitt ansvar og dilemmaer med å innfri arbeidslinja i NAV-reformen helt ned på personnivå. De innleide
veilederne i dette markedet jobber under
målstyring, og må selv delta i anbudsmøter
og personlig forsvare hvordan de har tenkt
å løse oppgaven med å få kursdeltakerne i
jobb. Tidligere var dette bedriftsledelsens
oppgave.
NAVs krav til fleksibilitet bidrar til en arbeidsform som krever både dugnadsarbeid
og improvisasjon. Veilederne forhandler
lønn og avtaler individuelt, under forhold
som preges av hemmelighold, og den enkelte står mer ubeskyttet i arbeidslivssituasjonen. De må stadig leve med muligheten
for at bedriften ikke får nye kurs, og på kort
varsel kunne omstille seg til ny jobb. Dette
samtidig som de jobber for å få kursdeltakerne over i helst faste jobber.
Dette konkurransepregede markedet
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fører til at veiledere må bevege seg mellom ulike leverandører, og med dette er
også kunnskapskapitalen de representerer
i stadig bevegelse. NAV etterspør stadig
ny kompetanse i forbindelse med AMOkursene, og veilederne oppdaterer seg
gjerne med ny kunnskap for fortsatt å være
attraktive i markedet.

Velferdsstatens verdier
Etter selv å ha erfaring fra dette markedet
ble jeg nysgjerrig på hva som gjorde at
veilederne ønsket å stå i jobben tross disse
rammebetingelsene. Gjennom et seks
måneders antropologisk feltarbeid hos en
privat kursleverandør fant jeg verdier som
del av drivkraften for veilederne i denne
jobben. Verdier som også er tilknyttet oppbyggingen av velferdsstaten.
Den norske velferdsstaten er bygd på
en drøm om større likhet, og en kamp
mot fattigdom og nød. Gjennom kulturell
tradisjon har autonomi og selvråderett
vært ledemotiv i oppbygningen av en sterk
stat. Velferdsstaten er et viktig redskap
for å skape frihet, forstått som individuell
uavhengighet. Ambisjonen er å bidra til et
verdig liv for alle. Velferdsstaten er skapt av
en sterk og tillitsfull optimisme til statens
kompetanse til å ville det gode for befolkningen, og praktisere denne gode intensjonen.

Tillit og autonomi
I oppdraget med å få kursdeltakerne over i
jobb bygger veilederne relasjoner med deltakerne slik at det skapes tillit, åpenhet og
en opplevelse av likeverd. Alle parter står i
et gjensidig tillitsforhold, hvor målet er at
kursdeltaker skal komme ut i betalt jobb.

Velferdsstaten ønsker å gjøre de arbeidsledige uavhengige, og med dette få selvråderett over sitt liv.
Veilederne mener å ha høy grad av frihet i jobben, med hvordan de gjennomfører kursene. Dette gir muligheten for en
kontinuerlig selvutvikling og selvråderett
i jobben, og en følelse av en mening. Der
hvor veilederne ikke opplever tilhørighet til
bedriften og har liten innflytelse, gir møte
med deltakerne en opplevelse av jobben
som så verdifull og meningsfull at rammebetingelsene kan virke å bli underordnet.

Midlertidighet har en pris
Med sine midlertidige og kortvarige oppdrag kan kursveiledere sies å være en del av
det utviklingsøkonom Guy Standing kaller
en ny global klasse: prekariatet. Veiledere
viser engasjement på egne og bedriftens
vegne, men de har ikke noen innflytelse på
bedriftens utvikling på grunn av sin løse
tilknytning, og er mer å regne som nomader
i arbeidslivet.
Siden de fleste må være selvstendig
næringsdrivende for å kunne jobbe i dette
markedet, mangler de rettigheter til velferdsstatens ordninger, som pensjonsordninger, sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Når de får oppdrag, jobber mange så
mye de kan og ser seg gjerne ikke råd til å ta
seg fri eller ferie. Planlegging blir vanskelig
og livet uforutsigbart.
Da jeg startet mitt feltarbeid hos en privat
kursleverandør økte antall kurs hurtig, og
de leide stadig inn nye veiledere. Men etter
hvert i denne perioden mistet de kursene
igjen, og måtte omstille seg. Kursveilederne
mistet jobben, og bedriften måtte si opp
lokaler. Da jeg i ettertid sjekket ut hvor disse

(Illustrasjon: Henry Bronken)

«Uansett hva som gjør at veilederne er villige til å stå i denne jobben er
paradokset at de som skal få andre i jobb, selv ikke har noen arbeidssikkerhet».
veilederne fikk jobb var det utelukkende i
nye midlertidige stillinger, de fleste hos lignende aktører. Flere var oppgitte. De hadde
søkt seg til mer faste jobber, men hadde ikke
fått dem. Kan det være at det å ha jobbet i
en prekær arbeidssituasjon over tid gjør det
vanskelig å komme inn i fast jobb?
Er det slik at disse kompetente arbeidstakerne drives av verdier og idealisme? Eller blir det forklaringsmodeller for å skape

mening i en vanskelig arbeidssituasjon?
Uansett hva som gjør at veilederne er villige til å stå i denne jobben er paradokset
at de som skal få andre i jobb, selv ikke har
noen arbeidssikkerhet. De som profiterer
på dette er NAV som gjennom anbudssystemet driver ned lønn og priser, og de private
aktørene i markedet, nå kjent som velferdsprofitører.
Av Turid Eilertsen, coach og sosialantropolog

Kronikkforfatteren har skrevet masteroppgaven «Veien til verdighet? Rammebetingelser og
sosial samhandling ved AMO-kurs.» Oppgaven
bygger på et halvt års feltarbeid hos en privat
bedrift som leverer AMO-kurs til Nav.
Hele oppgaven er tilgjengelig på
www.turideilertsen.no
Se også intervju med Turid Eilertsen
på side 16-19
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Tore Nyseter

Maria Amelie, Dag Yngve Dahle

Hans Christian Høyer, Sjur Kasa, Bent Sofus Tranøy (red.)

VELFERD PÅ AVVEIER

MODERNE MUNNKURV

TILLIT, STYRING, KONTROLL

Reformer, verdier, veivalg
Res Publica 2015

Ansattes ytringsfrihet i Norge
Gyldendal 2016

Universitetsforlaget 2016

Boka gir en historisk gjennomgang av de
viktigste reformene som har påvirket velferden
de siste 45 årene. Hvordan oppsto de? Hva
slags prosesser måtte man igjennom? Hvilke
motiver gjorde seg gjeldende? Er det mulig
å finne noen utviklingstrekk ved å se på historien? Og hvor fast ligger idealene om den
norske velferdsmodellen? Forfatteren mener
verdigrunnlaget for vår velferdsmodell er i ferd
med å endres.

Å kunne si hva man mener som arbeidstaker er
ikke selvsagt. Å benytte seg av sin ytringsfrihet er
langt fra noen spøk, hevder forfatterne.
Dersom ytringene kolliderer med arbeidsgivernes krav om lojalitet kan arbeidsgiverne ta i
bruk svært hardhendte og til dels skitne metoder
for å ramme de ansatte det gjelder. Forfatterne
har dybdeintervjuet ansatte som har kommet
med upopulære ytringer, og viser hvordan
ytringsfriheten framstår i praksis.

Forholdet mellom tillit og kontroll er spenningsog motsetningsfylt. Vellykket styring forutsetter
både tillit og kontrollerende virksomhet. Blir kontrollen for dårlig, kan folk miste tilliten til at «juksere» blir tatt og institusjonen fungerer. Samtidig
kan kontrollerende virksomhet lett bli både for
utvendig og for invaderende. Hvordan skal resultatkvalitet forstås og måles i offentlige tjenester?
Trengs en offentlig forståelse av omdømme og
tillit er noen av spørsmålene boka tar opp.
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jobbforalle.no
For et rausere arbeidsliv

►Dette er jobbforalle.no

Stillingsmarkedet jobbforalle.no er opprettet av magasinet Velferd som et verktøy for å
fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Jobbforalle-seksjonen i Velferd presenterer
stoff som er knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

Mentorprogram til
gjensidig nytte
Mentorprogrammet VS Humentor skal styrke mangfoldet i norske bedrifter gjennom å matche
unge kvinner med flerkulturell bakgrunn med erfarne mentorer i næringslivet. Det har ført til
inspirerende møter mellom Seyran Khalili og Morten Vabe. – Vi har begge lært mye, fastslår de.
TEKST OG FOTO: ØIVIND FJELDSTAD

►
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«Noen tror at mentorens oppgave er å hjelpe.
Men det handler om gjensidig læring.»
ADMINISTRERENDE DIREKTØR VIBEKE HAMMER MADSEN, VIRKE.

►H

ovedorganisasjonen Virke har tatt grep for å styrke
mangfoldet i norsk bedrifter. I mai i fjor lanserte
organisasjonen mentorprogrammet VS Humentor
i samarbeid med Seema, som arbeider for å få flere kvinner
med flerkulturell bakgrunn inn i leder- og mellomlederposisjoner.
Målgruppen for mentorprogrammet, menteene, er høyt
utdannede kvinner med flerkulturell bakgrunn som står i be-

gynnelsen av sin karriere. Mentorene er ledere på høyt nivå,
som har lang erfaring fra næringslivet.

Talentprogram
En av menteene i programmet er 26 år gamle Seyran Khalili.
Hun er pedagog og har pedagogikkutdanning med fordypning i psykologi fra Universitetet i Oslo. I dag jobber hun som
konsulent ved NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, et senter for fremragende forskning på mentale lidelser.
Å få fast jobb etter studiene var imidlertid ikke helt liketil,
forteller hun.
– Jeg har alltid vært engasjert i frivillig arbeid, og har jobbet
som praktikant i Amnesty og hatt flere engasjementer. Men
det tok tid før jeg fikk fast jobb etter studiene. Det har ikke
vært helt lett.
Seyran Khalili kom med i mentorprogrammet gjennom
deltakelse i et talentprogram Seema har for kvinner med flerkulturell bakgrunn. Hun møter
jevnlig de andre menteene i programmet, og de får tett oppfølging av Seema.

– Viktig arbeid
Seyran Khalilis mentor er Morten
Vabe. Han er contract manager i
konsulentselskapet
Accenture,
som er en av Seemas samarbeidspartnere.
– Jeg ble bedt om å holde et
kurs for Seema og ble veldig positivt overrasket over «driven» blant
deltakerne. Det ga meg masse
energi. Etterpå ble jeg spurt om å
være med i mentorprogrammet.
Jeg synes dette er et viktig arbeid
og er glad for å kunne være med,
sier han.

God kjemi

GJENSIDIG NYTTE: En grunntanke bak mentorprogrammet er at det skal være til nytte for begge
parter. – Du har gitt meg andre perspektiver enn det jeg får gjennom kolleger og venner, sier
mentor Morten Vabe til Seyran Khalili.
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Velferd møter Seyran Khalili og
Morten Vabe i lokalene til Accenture på Fornebu utenfor Oslo. Det
hersker ingen tvil om at kjemien
mellom de to er god.
– Vi fikk utdelt noen kort som
skulle danne grunnlag for samtalene til å begynne med. Men de
har vi ikke hatt bruk for, konstate-

skal gå over et år, og det skal avsluttes med at Khalili skal lede
en workshop om mangfoldsledelse for Vabes enhet i Accenture. Det vil være en del av programmets målsetting om at erfaringer fra samarbeid mellom mentor og mentee skal tilflyte
bedriften der mentoren arbeider.
– Denne workshopen vil være interessant for oss, som et
bidrag til å forstå bedre hva mangfoldsledelse er. Det er viktig
å forstå den nye hverdagen i Norge med økende mangfold, slik
at vi kan bli bedre i stand til å betjene våre kunder, sier Morten
Vabe.
For Seyran Khalili vil denne workshopen være en av mange
utfordrende oppgaver i mentorprogrammet.
– Jeg opplever at deltakelse i programmet har hjulpet meg
til å utvikle meg. Jeg har fått ny innsikt, ny kunnskap og et
nettverk som kan støtte meg videre. Morten er en flott veileder
og inspirator, sier hun.

rer Seyran Khalili med et smil.
Mentor og mentee møtes om lag hver tredje eller fjerde
uke. På hvert møte har de et tema de tar opp, og de utveksler
erfaringer fra hver sin arbeidssituasjon.
– Jeg har fortalt om mine utfordringer på jobben, og vi har
diskutert hvordan de kan løses. Det samme har Seyran gjort.
Jeg trekker også inn andre personer i mitt nettverk, som Seyran kan møte, forteller Morten Vabe.

Gjensidig utbytte
Seyran Khalili er født i Iran og bodde åtte måneder i Tyrkia før
familien kom til Stavanger som politiske flyktninger da hun var
tre år. Hun er kurder og snakker både farsi (persisk) og kurdisk.
Samtidig som hun har stort utbytte av mentorprogrammet,
mener Seyran Khalili at hun også selv har mye å bidra med.
– Dette er et gjensidig forhold, og jeg ønsker å bidra til at
Morten kan lære noe. Jeg tror at jeg med min bakgrunn har
kunnskap om kulturforskjeller som er nyttig, sier hun.
– Du har allerede bidratt mye. Du har bidratt mer enn du
tror. Du har gitt meg andre perspektiver enn det jeg får gjennom kolleger og venner, repliserer Morten Vabe raskt.

Mentorsamarbeidet mellom Virke og Seema springer ut fra en
erkjennelse av at minoritetskvinner kan møte barrierer på vei
inn i arbeidslivet. Men det handler også om bedriftenes behov
for å styrke mangfoldet.
Dette er kvinner næringslivet trenger, understreker administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.
– Det er ganske enkelt slik at mangfold lønner seg. Bedrifter
har kunder og leverandører med ulik bakgrunn, og da må de
selv avspeile dette mangfoldet.
Virke-direktøren mener norske bedrifter må bli bedre på å
rekruttere mangfoldig.
– Vi sier ofte at vi er så internasjonale, men vi rekrutterer
gjerne tradisjonelt. Jeg møter fortsatt kvinner med minoritetsbakgrunn som sliter med å komme til intervju på grunn av
navnet sitt.
Mentorprogrammet skal være til nytte både for mentee og
mentor, understreker Vibeke Hammer Madsen.
– Noen tror at mentorens oppgave er å hjelpe. Men det
handler om gjensidig læring. Jeg har selv vært mentor og har
hatt stort utbytte av det, fastslår Madsen. Hun poengterer
samtidig at mentorene skal formidle sine erfaringer til kolleger, slik at hele virksomheten lærer av programmet.

Avsluttes med workshop
Mentorsamarbeidet mellom Seyran Khalili og Morten Vabe

(Foto: Virke)

Bedrifter trenger mangfold

LØNNSOMT: – Mangfold lønner seg. Bedrifter har kunder og
leverandører med ulik bakgrunn, og da må de selv avspeile dette
mangfoldet, poengterer administrerende direktør Vibeke Hammer
Madsen i Virke.
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(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

>> Seniorer blir gjennomgående betraktet som en viktig ressurs i norske
kunnskapsbedrifter. Men bare en av tre
bedrifter har en skriftlig formulert seniorpolitikk, viser en studie blant bedrifter
organisert i arbeidsgiverorganisasjonen
Abelia.
Den viktigste årsaken til at bedriftene
gir seniorene spesiell oppmerksomhet,
er at de ønsker å beholde og overføre
verdifull kompetanse og beholde nettverk og kundekontakt. De mest benyttede seniorpolitiske virkemidlene er
fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid
og bruk av hjemmekontor.
Bedrifter med mer enn 100 ansatte
har en klart mer aktiv seniorpolitikk enn
de mindre bedriftene. Det samme gjelder IA-bedriftene, viser undersøkelsen,
som Arbeidsforskningsinstituttet har
gjort på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

(Illustrasjojn: Shutterstock)

Store bedrifter satser
mest på seniorer

Færre funksjonshemmede i arbeid
>> Sysselsettingen blant funksjonshemmede har gått ned med nesten tre prosentpoeng siden begynnelsen av 2000-tallet. Det har skjedd til tross for avtalen om et
inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), der et av hovedmålene er å få flere funksjonshemmede i jobb.
I annet kvartal 2002, få måneder etter at den første IA-avtalen ble undertegnet,
var 46 prosent av alle funksjonshemmede i alderen 15-66 år i jobb. 13 år senere, i
annet kvartal 2015, var andelen gått ned til 43,4 prosent, viser en undersøkelse fra
Statistisk sentralbyrå.
Flere funksjonshemmede enn før har en tilpasset arbeidssituasjon, viser undersøkelsen. Over halvparten av de funksjonshemmede som var i arbeid i fjor, hadde
fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen. Det er en økning på 13 prosentpoeng siden spørsmålet første gang ble stilt i 2002.
Blant de funksjonshemmede som ikke var i arbeid i 2015, var det 27 prosent
som ønsket seg en jobb. Det er om lag samme andel som i 2002.

Attføringsdirektør utfordrer staten

(Foto: Werner Juvik)

«Det er sterkt beklagelig at statlige arbeidsgivere virker så uinteresserte.» JOHAN-MARTIN LEIKVOLL

Kort og godt
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>> Det økte antallet flyktninger i Norge
gjør utfordringen med å inkludere folk
i arbeidslivet større enn før, mener
direktør Johan-Martin Leikvoll i
Attføringsbedriftene i NHO.
– Inkluderingsutfordringen vil bli
større enn noen gang hvor flyktningsituasjonen kommer i tillegg til økende
arbeidsledighet og mange ungdommer
og personer med nedsatt arbeidsevne
utenfor arbeidslivet, sier Leikvoll til NTB.

I løpet av 2015 hjalp landets 110
attføringsbedrifter nærmere 7 000 personer ut i jobb. Men kun fem prosent av
disse fikk jobb hos en statlig arbeidsgiver, ifølge Leikvoll.
– Det er sterkt beklagelig at statlige
arbeidsgivere virker så uinteresserte, og
vi spør oss derfor om ikke det bør innføres elementer av inkluderingstvang for
statlige arbeidsgivere, sier Johan-Martin
Leikvoll til NTB.

Annonse

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening
for landets 220 vekstbedrifter. Våre medlemsbedrifter bistår hvert år flere tusen mennesker på veien til ordinært arbeid, og tilbyr
varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer
med uførepensjon. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk
næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

På jobb: Edel Wike Berggreen har en variert hverdag i blomsterbutikken.

Får drahjelp fra raus arbeidsgiver
Edel Wike Berggreen (50) er på full fart inn i jobb etter å ha slitt på arbeidsmarkedet. Det skjer
fordi Catrine Nilsen, eieren av en blomsterbutikk, mener det er viktig å gi folk en sjanse.
Edel vanner blomster når vi besøker henne på
jobb hos Harmonien Hus og Hage i Kongsberg
sentrum.
– Jeg trives godt. Her er det variert arbeid, og
man sitter ikke stille, sier den tidligere fotterapeuten, som midtveis i livet så seg nødt til å skifte
kurs.

FRA FOTTERAPI TIL BLOMSTER

– Med nakke- og ryggproblemer kunne jeg ikke
lenger jobbe som fotterapeut. Veien frem hit jeg
er nå, har vært kronglete. Heldigvis traff jeg etter
hvert en flink saksbehandler i NAV, sier hun.
Da hadde Edel lav selvtillit og visste ikke helt
hva hun kunne egne seg til.
Men arbeidsgiver Catrine Nilsen så noe i henne, og har allerede en plan for fremtiden til sin nye
kollega:
– Edel er godt likt av kundene og gjør en god
jobb. Nå er målet å få gitt henne en skikkelig opplæring, smiler hun.

FÅR PRØVE SEG HOS ARBEIDSGIVERE

Jobben med å inkludere alle i arbeid blir enda
viktigere i tiden fremover. NAV bidrar til at mange finner veien til arbeidslivet, og de får hjelp fra

vekstbedrifter som ASVO-Kongsberg.
Bedriftene er spesialister på å åpne dørene til
arbeidslivet, og blir sentrale når arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening kommer
på plass i løpet av året. Tiltaket er ment for dem
som trenger ekstra bistand og tilrettelegging for å
komme i jobb.
– Vi ønsker at folk skal få prøve seg hos arbeidsgivere så fort det er hensiktsmessig, selv
om vi har intern produksjon i bedriften, og også
egen bruktbutikk som søkere kan ha praksis i.
Når søkeren er godt motivert for å prøve seg hos
andre med en gang, er mye allerede på plass.
Edel er jo vant til kundekontakt, så hun tok det
første skrittet og solgte seg inn til Catrine selv,
sier Svein-Helge Næset, veileder i ASVO-Kongsberg.
– Ingenting er jo bedre enn det, sier han.

FLEKSIBILITET VIKTIG

– Vi setter stor pris på fleksibiliteten hos det lokale
NAV-kontoret. Og arbeidsgivere med holdninger
som de Catrine har, er avgjørende for å lykkes,
sier han.
Edel fikk i utgangspunktet kontakt med ASVOKongsberg for å avklare hva slags muligheter hun

hadde på arbeidsmarkedet. Svein-Helge fant fort
ut at den allsidige arbeidserfaringen hun hadde,
både fra arbeid med psykisk utviklingshemmede,
aldershjem, bensinstasjon og egen virksomhet
som fotterapeut, ga mye å spille på. Når NAV i
tillegg ga lønnstilskudd for å kickstarte det hele,
var kursen staket ut.

ALLE BØR FÅ MULIGHETEN

Edel begynte med litt jobb, og trappet opp. Nå
jobber hun 3 dager i uken.
– Det passer meg perfekt, sier hun.
Hun sjauer og leverer, støvsuger, pakker blomster og står i kassen.
– Det fine med Edel er at hun gjør det kundene forventer av oss som jobber her. Og hun
får gjerne kundene til å kjøpe med seg en ekstra
blomst når de er innom, sier en fornøyd Catrine.
Catrine har tidligere tatt inn andre jobbsøkere
i praksis i butikken. Hun tar også inn lærlinger og
elever i arbeidsuken. Ikke alle har fungert like godt
i jobben, men for Catrine er det viktig å åpne dørene:
– Jeg synes at alle bør få en sjanse til å komme i jobb, sier den blide butikkeieren.
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Attføringsbedriftene
tenker jobb til alle:
• 115 medlemsbedrifter som
fikk 7000 i ordinær jobb i 2015
• Faste kontaktpersoner for
arbeidsgivere og jobbsøkere
• Stort kontaktnett for eksternt
praksis og formidling til jobb
• Gode tilrettelagte arbeidsplasser
for personer som trenger det

Attføringsbedriftene informerer
På disse sidene informerer Attføringsbedriftene om nytt fra bransjen. Vi forteller hva medlems
bedriftene våre kan tilby arbeidssøkere som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.
attforingsbedriftene.no | facebook.com/attforing | twitter.com/attforing

Statsministeren med Ringer
i Vannet-ros på iJobbdagene
Et toppet lag med Erna Solberg, Sigrun Vågeng, Kristin Skogen Lund og
Torbjørn Røe Isaksen i spissen dannet rammen for Attføringsbedriftenes
storsamling iJobbdagene med nesten 500 deltakere.
– Jeg vil gi honnør for Ringer i Vannet. Dere
tar altså utgangspunkt i bedriftenes behov for
arbeidskraft like mye som den enkeltes bistandsbehov. Og det er jo da man finner de gode løsningene. Det er også nødvendig, ikke minst når
vi skal kvalifisere flyktninger som har fått opphold
i Norge. Også for flyktninger kommer arbeidsplassen til å være det viktigste stedet for å bli
integrert, sa Solberg under konferansen som ble
arrangert 12. og 13. januar.

Etterlyser statlige arbeidsgivere
Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre
statlige bedrifter må åpne dørene for folk som
trenger hjelp for å komme i jobb, sa Johan Martin
Leikvoll, direktør for Attføringsbedriftene i NHO
under konferansen.
– Staten synder stort, sa han, med statens
øverste sjef, Erna Solberg, fremst på tilhørerbenken. Solberg er ikke uenig i Leikvolls kritikk.
– Vi kan gjøre enda mer i staten og i kommunene. Det er blant de tingene vi må være tydelig
på overfor statlige arbeidsgivere, sier Solberg til
NTB. Hun mener imidlertid også at flere private
bedrifter må bli flinkere, særlig i å samarbeide
med Nav om å tilby praksisplasser og ansette folk
med hull i CV-en.

Flere vinnere
Bakteppet for konferansen var blant annet
økende ledighet og endringer i arbeidslivet som
gjør det vanskeligere for folk med lav utdanning
å få jobb. Roboter, selvbetjening og digitale
løsninger gjør terskelen til arbeidslivet høyere.
Samfunnsøkonom Roger Bjørnstad, Agendaleder Marte Gerhardsen og Abelia-direktør

Christine Korme var blant innlederne.
– Vi må sørge for at det blir flere vinnere på
arbeidsmarkedet, for da vinner også det norske
samfunnet, konstaterte statsministeren. Statsministeren påpeker at det er en vanlig arbeidsplass
som er den beste medisinen for å komme tilbake.

Språk og arbeidsretting
Et annet sentralt tema på iJobbdagene var inkludering av flyktninger. Direktør Geir Barvik i IMDI
fokuserte på at kommunene i sitt introduksjonsprogram må legge vekt på tett samarbeid med
næringslivet. I forlengelsen av dette ble Rælingen
og Sandefjord kommune trukket fram. Begge
kommunene oppnår svært gode resultater gjennom introduksjonsprogrammet. Sandefjordsmodellen bygger på et tett samarbeid mellom kommunen, Nav og attføringsbedriften Fønix.
– Sandefjord ønsker å være en foregangskommune for integrering. Vi legger vekt på praktisk
språktrening med fokus på yrkesrettet norsk og
arbeidstrening på ordinære arenaer så tidlig som
mulig, forklarer NAV-leder Hanne Krogh Lyng
Sundbø.

Samarbeid for flere i jobb
Dag to på konferansen ble også viet store temaer,
blant annet hvordan Nav skal samarbeide for å få
flest mulig i jobb. Her var Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og NHO-sjef Kristin Skogen
Lund blant innlederne.
– Vi har store oppgaver foran oss som vi ikke
får løst på en god måte uten at vi samarbeider
tett. Både brukerne våre og politikere er opptatt
av at vi finner den beste løsningen for hver enkelt,
sa Sigrun Vågeng.

Framtidens arbeidsliv var et sentralt tema på iJobbdagene
Gerhardsen (her i samtale med Dagbladets Stein Aabø og

Skogen Lund var særlig opptatt av unge under 30
år som står utenfor arbeidsmarkedet.
– Situasjonen er alvorlig, og utviklingen går
feil vei. Vi må få på plass konkrete tiltak for å få
unge over fra passive stønader og over i arbeid
nå og det haster. Dette kan vi ikke bruke mange
år på å utrede. Det krever handling, var hennes
budskap. NHO har derfor lansert en ungdomsreform hvor Nav må få større muligheter til å
tilby arbeidsrettede tiltak til unge som mangler
kompetanse eller arbeidserfaring, uten at det

Annonse

NAV-leder Sigrun Vågeng var opptatt av at man
måtte finne den beste løsningen for hver enkelt
bruker.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker en mer
IMDI-direktør Geir Barvik pekte på at Introdukfleksibel vidergående skole hvor man kan ta ulilke moduler sjonsprogramet for flyktninger bør i større grad
i samspill mellom skole, næringsliv og andre tilbydere.
handle om jobb.

og ble belyst av blant annet sjeføkonom Roger Bjørnstad og Agenda-direktør Marte
direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene)

Statsminister Erna Solberg fremhevet Ringer i Vannet og mener metodikken
har overføringsverdi til å kvalifisere flyktninger til jobb.
Abelia-direktør Christine Korme snakket om digitaliseringen og robotiseringen av arbeidslivet og
hvilke muligheter det gir.

stilles krav til at det foreligger en diagnose. Den
økonomiske støtten som den unge mottar bør
være en kombinasjon av lønnstilskudd fra NAV
og et bidrag fra arbeidsgiver. Støtten bør være
midlertidig og stille tydelige aktivitetskrav. NHO
foreslår at tiltaket administreres av Nav i samarbeid med attføringsbedriftene og bemanningsbedriftene.
– For å mobilisere arbeidsgivere til å delta i
ungdomsreformen, må risikoen ved ansettelse
dempes gjennom profesjonell oppfølging hvor

arbeidsgivers behov for arbeidskraft må stå i sentrum, som i NHOs prosjekt Ringer i vannet.
Konferansens siste del fokuserte da også på
ungdom og hvor kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen deltok i en seanse om hvordan man kan
få flere ungdommer til å fullføre ulike former for
videregående opplæring og hvordan skolesystemet i større grad bør oppsøke hjelp til dette.
For å se videoer fra foredragene under
iJobbdagene, gå inn på www.ijobbdagene.no
WWW.VELFERD.NO | NR 1-2016
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Spesialtilbud på abonnement!

Magasinet Velferd har åtte utgaver i året og kan leses på
papir og digitalt. Digital-løsningen gir deg også tilgang til
alle utgaver fra og med 2014.

Magasinet Velferd er fagbladet for alle som er opptatt av velferdsstaten og er
Norges eneste uavhengige magasin på arbeids- og velferdsfeltet. Velferd skal
være en sentral kilde for informasjon, inspirasjon og kunnskap. Velferd har
som mål å øke lesernes kompetanse om arbeidsliv og velferdsordninger, og er
fagbladet for deg som er engasjert i å få de som faller utenfor tilbake igjen.

Papir:
kr 750,Digital:
kr 738,Papir og digital: kr 997,-

Ved å lese Velferd får du økt kompetanse, kunnskap og inspirasjon!
Bli abonnent du også!

Bestill nå og du får 10 utgaver for prisen av 8!
Send en e-post til velferd@medievekst.no
eller ring oss på telefon: 469 88 280.

lhbt.no: Mer kunnskap
• Hva må jeg som arbeidsgiver vite
om diskrimineringsvern for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner?
• Hvordan skape en arbeidsplass
der alle kan være seg selv?
• Hvorfor kan det være lønnsomt å ha et
lhbt-perspektiv i markedsstrategien?
En inkluderende praksis
handler om kunnskap

Avstand rundt logoer
Avstand
skal
rundt
værelogoer
minimum
skal være
bredde
minimum
av lhbt-symbolet.
bredde av lhbt-symbolet.
Avstand mellomAvstand
logoer skal
mellom
værelogoer
minimum
skal være
bredde
minimum
av lhbt-symbolet
bredde avxlhbt-symbolet
2.
x 2.

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

På lhbt.no finner du blant annet nyttige infoartikler, du
kan søke etter forskning og annen litteratur og du kan
lese deg opp på definisjoner av relevante lhbt-begreper.

INGER LISE BLYVERKET
Leder for arbeidslivspolitikk,
Hovedorganisasjonen Virke

NAV må bli en
operasjonssentral

V

i har startet på et nytt år med mange usikkerhetsmomenter. Veldig mange piler peker i feil retning, ikke
minst gjelder det økning i antall ledige mange steder i
landet. Foreløpig har det gått hardest ut over enkelte vestlandsfylker, og ledigheten er tett forbundet med nedgangen i oljesektoren. Men ringvirkninger til andre bransjer
vil føre til økt ledighet flere steder i landet.

S

amtidig er det oppsving og optimisme både i fylker og
bransjer som har levd i oljeskyggen i mange år. Vedvarende lav kronekurs skaper økt konkurransekraft i deler
av industrien som har slitt med svært høyt kostnadsnivå,
og forhåpentligvis skaper dette grobunn for innovasjon
og bedriftsetablering.

S

amtidig med økning i ledighet ser vi en stor tilstrømming av flyktninger til landet. Diskusjonene om hva
som skal til for å møte dem og dette på en god måte, har
gått høyt. Stadig flere peker på arbeidslivet som den beste
arena for både å lære språk og kultur. De fleste mennesker
ønsker å bidra, og deltakelse i arbeidslivet kan fremme
raskere og bedre integrering. Men det kan også bety økt
konkurranse – særlig innenfor de delene av arbeidsmarkedet som tradisjonelt har vært åpent for personer som
mangler formell utdanning, som ikke nødvendigvis øn-

sker eller i stand til å jobbe fullt, og som trenger større eller
mindre grad av tilrettelegging.

V

irke organiserer mange bedrifter som er vant til, og
gode på, å inkludere dem som sliter med å få innpass
på arbeidsmarkedet. Små arbeidsplasser, der ansatte og
leder jobber skulder ved skulder, og der internopplæring
tilpasset et mangfold av bakgrunner er godt innarbeidet,
gir muligheter for dem som mange andre bransjer ikke tør
satse på. Bedrifter som har trent på inkludering, vil helt sikkert også være dyktige til å få flyktninger i jobb.

M

en de må møte et NAV som har fullmakt og autoritet
til å samordne ytelser på tvers av mange statlige etater. De må møte et NAV som tilbyr dem ekstra tilskudd for
den språkopplæringen de faktisk og praktisk må tilby, skal
flyktninger med kort botid kunne gjøre en god jobb. De må
møte et NAV som kort og godt har fått et ansvar som operasjonssentral. «Ei dør inn» kalte tidligere arbeidsminister
Bjarne Håkon Hansen NAV-reformen – da tenkte han på
brukeren eller klienten. Slagordet funker enda bedre i møte
med inkluderingsvillige arbeidsgivere som ikke har tid og
krefter til å gå runden hos statlige etater med rare forkortelser, men som er villig til å bidra til økt integrering for store
grupper.
Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk,
Hovedorganisasjonen Virke

Velferds møteplass for et inkluderende arbeidsliv
Profilér ledige stillinger på Norges nye stillingsmarked for å fremme et inkluderende arbeidsliv – jobbforalle.no.
Stillingsmarkedet skal være en møteplass mellom personer som møter utfordringer med å få jobb gjennom vanlige
rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar med en åpen og inkluderende rekruttering.
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«Stadig flere peker på arbeidslivet som den beste arena for både å lære språk og kultur.» INGER LISE BLYVERKET

(Foto: Caroline Roka)
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«Mange er ikke ensomme
fordi de er alene, men er
alene fordi de er ensomme.»
FILOSOF LARS FREDRIK H. SVENDSEN

Knuser myter
om ensomhet
OVERRASKET: Filosof Lars Fredrik H. Svendsen ble mest overrasket over å finne at ensomheten ikke er økende. – Forskning gir ingen støtte til medias
omtale av en «ensomhetsepedemi», understreker han.

Da filosof Lars Fredrik H. Svendsen skulle skrive boka «Ensomhetens filosofi»
ble han totalt overrumplet. Alt han trodde han visste om ensomhet var feil.
TEKST OG FOTO: ELISABETH ARNET

Lars Fredrik H. Svendsen har skrevet bøker
om kjedsomhetens filosofi, ondskapens filosofi, frihetens filosofi og arbeidets filosofi.
Nå sto et dypdykk ned i ensomheten for tur.
Han gikk til forskningen. Forventet at leve-
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kårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå
og internasjonal forskning skulle bekrefte at
menn var mer ensomme enn kvinner, og at
de ensomme er mer alene enn andre. At den
sterke økningen i antall aleneboende ville gi

store utslag i antall ensomme, at sosiale medier har skapt mer ensomhet ved å fortrenge
den vanlige sosialiteten. Han forventet å se
at ensomhet hadde mest med den enkeltes
sosiale omgivelser å gjøre enn med deres

konstant. Omtrent den eneste endringen
er en viss reduksjon i andelen som hevder
å oppleve ensomhet «ofte» eller at de er
«veldig mye plaget». At denne myten om en
epidemi har fått feste seg kan nok til dels
forklares med at fenomenet har fått så mye
mer oppmerksomhet. Vi har en tendens til å
tro at stor oppmerksomhet henger sammen
med stort omfang, sier Svendsen.

Unikt materiale

individuelle disposisjoner. Og han trodde
de skandinaviske landene hadde høyere
forekomst av ensomhet enn sør-europeiske
land. Og ikke minst - at tallene var økende.
Antagelsene ble gjort grundig til skamme.
– Hva overrasket deg mest?
– At ensomheten ikke er økende. Vi hører
til stadighet om en ensomhetsepedimi, da
jeg googlet ordet fikk jeg mer enn 400 000
treff. Så viser altså undersøkelser at den uttrykte ensomheten i befolkningen er ganske

Norge har et unikt datamateriale på grunn
av de omfattende levekårsundersøkelsene.
Disse gjør det mulig å studere ensomhet og
dens sammenheng med andre fenomener.
Svendsen har tatt for seg dette materialet for
årene 1980-2012.
Et tall som har endret seg sterkt fra 1980
til i dag er andelen som har en nær fortrolig.
Mens drøyt seksti prosent av mennene og
drøyt 70 prosent av kvinnene i 1980 hadde
en nær fortrolig, er denne andelen på godt
over nittiprosent for begge kjønnene i 2012.
– Men undersøkelsene viser ingen klar
sammenheng mellom det å ha en fortrolig
og det å føle seg ensom eller ikke. Hvorvidt
man har kontakt med venner ofte eller sjelden gir heller ikke så sterkt utslag. For de
som oppgir at de ofte føler seg ensomme
gjør det knapt noe utslag overhodet om de
møter venner ofte eller sjelden, sier Svendsen.
– Men ensomhet er en subjektiv opplevelse. Gjør ikke det det vanskelig å måle fenomenet?
– Jo, både spørsmålene og svarkategoriene blir upresise. Men de årlige undersøkelsene gir mulighet til å sammenligne tallene,
se utviklingstrekk. Og levekårsundersøkelsene gir definitivt ikke støtte til påstander
om en ensomhetsepidemi. Ensomhetsproblemet har et nokså begrenset omfang i
befolkningen, understreker Svendsen.

Øst-europeere mest ensomme
Det andre som overrasket Svendsen mest
var at de skandinaviske landene skiller seg ut
med lavere omfang av ensomhet enn andre
europeiske land. Øst-europeiske borgere
er klart mest ensomme, men det er relativt
høye tall også i land som Italia, Hellas og
Portugal.

Forfatteren peker på tillit som en avgjørende faktor for opplevelse av ensomhet eller ikke.
I land som Norge og Danmark mener et
klart flertall av innbyggerne at man kan stole
på de fleste mennesker, mens bare én av ti
mener det samme i land som Brasil og Tyrkia.
– Det er innlysende at slik generell tillit
har noe å si for måten vi omgås andre mennesker på, mener Svendsen.

Ulike former for ensomhet
Det er ulike former for ensomhet. Den episodiske ensomheten kan alle mennesker føle
av og til. Den situasjonsbestemte ensomheten kan oppleves ved en skilsmisse, ved flytting, ved mobbing eller at samlivspartneren
dør.
– Men så har du de kronisk ensomme.
De som føler seg ensomme uavhengig om
de har jobb, venner og familie og fortrolige.
Forskning viser at det som kjennetegner
denne gruppen er at de er sosiale perfeksjonister, de ønsker en nærhet og tilknytning til
andre som er langt sterkere enn det folk vanligvis forventer. I tillegg kjennetegnes mange
av dem ved at de mangler tillit til andre.
Mangel på tillit fører til en varsomhet som
undergraver den umiddelbarheten som er
en viktig del av tilknytningen til andre, forklarer Svendsen. Han mener derfor at mange
ikke er ensomme fordi de er alene, men blir
alene fordi de er ensomme.
– Sier du med det at man er skyld i sin
egen ensomhet?
– Nei. Man kan ha medfødte disposisjoner for ensomhet, man kan ha opplevd vonde ting i oppveksten. Grunnene kan være
mange. Men det kan være viktig å se sin egen
rolle i den opplevde ensomheten og kanskje
ture å endre mønstre som gjør at man ikke
opplever tilknytning med andre.
Selv om det er en forholdsvis liten andel
som i stor grad lider av ensomhet, vil antallet likevel være betydelig. Derfor ønsker ikke
Svendsen å undervurdere problemet. Forskning viser at sterk grad av ensomhet kan ha
store helsemessige konsekvenser.
– Derfor er ensomheten et folkehelseproblem og svært vond for dem det gjelder, sier
Lars Fredrik H. Svendsen.
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TANKERANGLING

INNVANDRING:

Feiloppfatninger florerer
Folk har overdrevne forestillinger om hvor mange
innvandrere det er i deres eget land. Det viser en
internasjonal spørreundersøkelse, gjennomført av
meningsmålingsinstituttet Ipsos MORI.
Folk i 32 land er spurt, og de tror i gjennomsnitt
at andelen innvandrere i hjemlandet er på 23 prosent. Det er mer enn dobbelt så mye som den faktiske innvandrerandelen, som i gjennomsnitt er på ti
prosent i disse landene.
Størst gap mellom oppfatninger og virkelighet er
det i Argentina. En gjennomsnittlig argentiner tror at
30 prosent av innbyggerne i landet er innvandrere,
mens andelen i virkeligheten er på fem prosent.
Størst samsvar mellom folks oppfatninger og den
faktiske innvandrerandelen i befolkningen er det i
Norge, viser undersøkelsen fra Ipsos MORI.

«Hvis de 62 rikeste jævlene deler sin
rikdom med resten av kloden får vi en
sånn passe dose hele gjengen»
Det er blåblå kuldegrader i lufta og snøen laver ned på parkeringsplassen.
Det er dugnad og snømåking på gang.
– Har du fått med deg hypen rundt delingsøkonomi, spør naboen
mens vi betrakter snøhaugen vi deler på å bygge opp.
– Fint å dele mer, sier jeg og tørker unna noen dråper fra en rød nese.
Delingsøkonomien skal jo løse alt nå ifølge en svensk digitaløkonom.
– En hvafforno?
– Digitaløkonom, hun har peiling på økonomien i en digital verden. Alt
skjer på nett via sånne apper, og robotene overtar arbeidet vårt. Kanskje
vi kan dele på en snømåkerrobot?
– Super idé, men hvordan kan delingsøkonomi ordne opp i alle problemer vår hardt prøvde oljeøkonomi nå gjennomgår, spør naboen og blåser
– Hvem sine penger er det vi skal dele?
– Nei, si det. Trenger du taxi, bestiller du det via en app som heter
Uber, også kommer det en eller annen tjommi og henter deg. Betalingen
gjør du via mobilappen og så blir pengene delt fra deg til de som har laget appen og sjåføren som eier bilen. Ingen betaler skatt eller moms. Det
er en spennende måte å undergrave velferdssystemet på.
– Du, jeg leste akkurat at Facebook og Google tjener milliarder i Norge, men de betaler bare smuler i skatt! Men det verste er at de 62 rikeste
i verden eier mer enn de femti prosent fattigste på jorda. Det er pinadø
helt avsindig, sier naboen mens en ilter fråde fryser til barten.
– Jeg tror delingsøkonomi kan bli bra det. Hvis de 62 rikeste jævlene
deler sin rikdom med resten av kloden får vi en sånn passe dose hele
gjengen.
– Den idéen er verdt en varm kopp kakao. På deling, sier naboen og
bestiller en kopp via «kakaoappen» som står og hutrer på trappa med en
termos.

Tore Kristensen, ansvarlig redaktør i Velferd
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(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

frostrøyk i alle retninger før han sender neste spørsmål ut i det blå.

SVERIGE:

Økt fravær under fotballmesterskap
Svenskers fravær fra jobben øker når det arrangeres store fotballmesterskap. Det viser en undersøkelse gjort av Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Undersøkelsen ser på hvordan korttidsfravær
fra jobben i uker med store fotballmesterskap skiller seg fra fravær i andre tilsvarende uker. Dataene
omfatter både sykefravær, feriefravær og fravær
etter barns fødsel.
Risikoen for fravær er 65 prosent høyere i uker
med fotballmesterskap enn i andre uker. Og økningen i fravær gjelder både menn og kvinner, viser
undersøkelsen, som er omtalt i siste nummer av
SCBs tidsskrift Välfärd.
– Fordomsfullt tenker man kanskje at det er
vanligere blant menn å være borte fra jobben under fotballmesterskap, men vi har faktisk ikke sett
noen store forskjeller mellom kjønnene, sier Gabrielle Larsson ved Statistiska centralbyrån.

UTSYN
EUROPA:

En million flyktninger og migranter
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Forfølgelse, konflikter og fattigdom førte til at én million flyktninger og migranter
fant veien til Europa i 2015, ifølge anslag fra FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
Ved slutten av fjoråret hadde drøyt 970 000 mennesker krysset Middelhavet, de
fleste fra Tyrkia til Hellas, mens mer enn 30 000 hadde tatt seg fra Tyrkia til Bulgaria
og Hellas på landjorda.
Halvparten av dem som krysset Middelhavet, var syrere på flukt fra krigen i
hjemlandet. 20 prosent var afghanere og sju prosent fra Irak. Mer enn 3 600 personer mistet livet eller ble meldt savnet i forsøket på å krysse Middelhavet.

ØKTE FORSKJELLER:
De 62 rikeste menneskene i verden eier like mye som halvparten av verdens befolkning. Det
viser en rapport fra den britiske organisasjonen Oxfam. 53 av de 62 rikeste er menn, bare ni
er kvinner.
Selv om verdens ledere snakker mye om behovet for å redusere ulikheter, har gapet mellom de rikeste og resten økt dramatisk de siste 12 månedene, fastslår Oxfam. Organisasjonen har tidligere spådd at den rikeste én-prosenten i verden snart vil eie mer enn resten av
verdens befolkning til sammen. Den spådommen ble virkelighet i 2015, ett år tidligere enn
Oxfam hadde forventet.
En viktig årsak til de økte forskjellene er plassering av penger i skatteparadiser, ifølge Oxfam. Det fratar regjeringer ressurser som trengs for å bekjempe fattigdom og ulikhet, fastslår
organisasjonen.

FINLAND:

Vurderer å innføre borgerlønn
Den finske regjeringen er interessert i å se på muligheten for å innføre en nasjonal minsteinntekt. Dette vil kunne revolusjonere velferdssystemet i landet, skriver det finske kringkastingsselskapet YLE på sine nettsider.
Det nasjonale sosialforsikringsselskapet KELA er bedt om å utrede ideen, beregne kostnadene og gjennomføre et forsøk for å undersøke mulighetene for å gjennomføre en slik
ordning for hele landet.
Om regjeringen går inn for en slik ordning, vil det innebære at noen eksisterende velferdsytelser vil bli fjernet og erstattet av et fast, skattefritt beløp som utbetales til alle. Den
månedlige utbetalingen kan bli på 800 euro, ifølge lederen for KELAs forskningsavdeling,
Olli Kangas.

DANMARK:

Fordobling av antall fattige
Antallet fattige dansker er nesten fordoblet på ti år, fra 20 000 til 38 000, går det fram av
en rapport fra den danske tankesmia Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).
Økningen i tallet på fattige skjedde særlig under den forrige borgerlige regjeringen,
blant annet som følge av innstramminger i velferdsytelser, ifølge rapporten.
I fjor innførte den nye borgerlige regjeringen nye innstramminger, deriblant et tak på
sosialhjelp som blant annet innebærer at en rekke sosialhjelpsmottakere vil få redusert bostøtte. Sammen med andre innstramminger vil det bidra til at tallet på fattige vil stige i årene
framover, advarer AE.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

62 mennesker eier like mye som halve verden

EU:

Redusert ledighet
Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i EU-landene var på 9,1 prosent
i november i fjor. Det er den laveste
ledigheten i EU-området siden juli
2009, ifølge tall fra det europeiske
statistikkbyrået Eurostat.
Lavest var ledigheten i Tyskland
(4,5 prosent), Tsjekkia (4,6 prosent) og
Malta (5,1 prosent). Høyest ledighet
hadde Hellas (24,6 prosent) og Spania
(21,4 prosent).
Fra november 2014 til november
2015 gikk ledigheten ned i 25 av de
28 EU-landene. Ledigheten holdt seg
stabil i Romania, mens den økte bare
i Østerrike og Finland. Størst nedgang
i ledigheten var det i Spania, Bulgaria
og Italia.
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TRYGDERETT

SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no

Kan ansatt i eget AS
ha rett på dagpenger
ved permittering?
Arne var eier og daglig leder i et firma der han var eneste ansatte. I forbindelse med
manglende oppdrag, permitterte han seg selv og krevde dagpenger. Nav avslo kravet
og viste til eget rundskriv, som trygderetten mente ikke kunne vektlegges.
Nav viste til en uttalelse i eget rundskriv
om at ansatte i eget as som utgangspunkt
ikke kan gis rett til dagpenger ved permittering 100 prosent eller med høy permitteringsgrad. Arne brakte saken inn for
trygderetten, som konkluderte med at Navs
rundskriv ikke var i tråd med lov og forskrift. Trygderetten uttalte: «NAV kan ikke
kategorisk avslå med en slik begrunnelse».1

Rett til dagpenger selv om eier av selskapet er eneste ansatt
Trygderetten fant at det ikke var dekning
i lov eller forskrift for å si at en ansatt som
eier selskapet i utgangspunktet ikke hadde
rett til dagpenger ved permittering. Trygderetten uttalte at kravet måtte vurderes
i forhold til folketrygdloven § 4-7, jf. dagpengeforskriften § 6-1. I forskriften står
det at det som hovedregel skal legges til
grunn at vilkårene for dagpenger er oppfylt
dersom det legges fram dokumentasjon
på at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige
om at grunnlaget for permittering foreligger. Spørsmålet var imidlertid om det
var tilstrekkelig med slik enighet mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver når dette er
en og samme person. Praksis fra trygderetten i tidligere saker har lagt til grunn at
når arbeidstaker og arbeidsgiver er en og
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samme person, må det vurderes om det er
grunnlag for «berettiget tvil» om vilkårene i
folketrygdloven § 4-7 er oppfylt der eneste
ansatt i eget AS permitterer seg selv helt
eller med høy permitteringsgrad.

Krav til aktivitet for å skaffe oppdrag
Trygderetten vurderte deretter konkret om
Arne fylte vilkårene for å motta dagpenger
under permittering.
Arne viste i sin anke til at hans kunde
uten forvarsel stoppet arbeidet i desember 2013, til tross for at han var engasjert
fram til januar 2016, og at han derfor stod
uten oppdrag. Han hadde forsøkt å få nye
oppdrag ved å sende ut melding til sine
kontakter i bransjen om at han ledig for
nye oppdrag. Han mente at det ikke var
mer han kunne gjøre for å skaffe arbeid til
bedriften.
Arne viste også til at han hadde fått dagpenger i en lignende situasjon i 2010, og
at en annen person i samme prosjekt var
innvilget dagpenger.

Strenge krav til bevis
Trygderetten viste til tidligere trygderettskjennelser, der det i praksis har blitt stilt
strenge krav til bevis som kreves for å dokumentere at vilkårene for dagpenger er

oppfylt, dvs. om det er
grunnlag for permittering
på grunn av manglende
oppdrag, og om Arne hadde
muligheter til å påvirke mangelen
på arbeid. Et slikt krav vil det være vanskelig å dokumentere som eneste ansatte i
et aksjeselskap der eneste arbeidstaker er
eneeier.

Avslag oppretthold etter en konkret
vurdering
Konklusjonen ble at Arne ikke hadde oppfylt beviskravet loven stiller om at permitteringen skyldes mangel på arbeid som
han ikke kunne påvirke.
Trygderetten mente at det må være en
viss aktivitet i selskapet for at ikke selskapets virksomhet rent faktisk må anses som
innstilt. Det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak.
Arnes aktivitet med å sende e-post til
ulike kontakter i bransjen med forespørsel
om å få nye oppdrag var ikke tilstrekkelig.
Trygderetten skriver: «Retten er av den
oppfatning at det også i et tilfelle som det
foreliggende må kunne forventes atskillig
mer aktivitet i virksomheten for å skaffe
nye oppdrag etter permitteringstidspunktet.»

HVASKJER?

		
17-18 Gardermoen
F E B R U A R Arbeid i møte med vold og
		
Trusler i Helse- og sosialsektoren
Målgruppe for konferansen: Ansatte i helse
og sosialsektoren, Nav, IA-konsulenter, verneombud, kommunale rus/ psykiatritjenester,
asylmottak, flyktningetjenester, boliger for
utviklingshemmede, barnevernsinstitusjoner,
akuttmottak på sykehus, samt andre som
kommer i kontakt med vold på arbeidsplassen.
Arrangør: JobbAktiv
Info/påmelding: www.jobbaktiv.no
		
1

Oslo
Samfunnsutfordringene
utfordrer forskningspolitikken
Har vi behov for en ny forsknings- og innovasjonspolitikk? Oppfatningen om at forskning
og innovasjon må bidra til å løse de store
samfunnsutfordringene har de senere år fått
en stadig mer sentral plass i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk. Men har dette
først og fremst vært et skifte i retorikk, eller
har vi tatt innover oss at dette faktisk krever
endringer i forsknings- og innovasjonspolitikk
og praksis? De store samfunnsutfordringene
krever mobilisering og integrering av nye og
ulike aktører og perspektiver i et komplekst
samspill. På konferansen spør vi om vi klarer
det med dagens politikk, arbeidsmåter og
verktøy, eller om det er behov for å utvikle
kunnskapssystemet for å takle endrede oppgaver og utfordringer bedre.
Arrangør: Forskningsrådet
Info/påmelding: www.forskningsradet.no

(Illustrasjon: Henry Bronken)

MARS

«Spørsmålet var imidlertid om det var tilstrekkelig
med slik enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når dette er en og samme person».

Som eksempel, viste trygderetten til at
han kunne ha fulgt opp sin henvendelse til
agentfirmaene han hadde kontaktet utover
den ene forespørselen.

Min kommentar
Ansatte i eget as kan ha rett på dagpenger
ved permittering, i motsetning til de som
jobber i eget enkeltpersonforetak. Navs
rundskriv skriver at det i utgangspunktet
bør gis avslag, men dette har altså blitt tolket som grunnlag for avslag i seg selv. Nav
bør derfor endre sitt rundskriv, og presisere
at det må gjøres en konkret vurdering av om

vilkårene for dagpenger er oppfylt i forhold
til krav fra ansatte i eget as som permitterer
seg selv helt eller med høy permitteringsgrad.
Det skal imidlertid mye til for å bevise
for den som er ansatt i eget as har krav på
dagpenger, ved at det tolkes inn et krav om
aktivitet for å skaffe nye oppdrag, ettersom
en arbeidstaker som er ansatt i eget selskap
også er arbeidsgiver, og dermed har innflytelse til å påvirke hvorvidt firmaet mangler
arbeid eller ikke.

1

SIRI ØVSTEBØ, www.advocacy.no
TRR-2015-491

		
15-16 Fornebu
		M A R S
Fagkonferansen 2016
Jobber du med arbeidsinkludering? Da er
årets Fagkonferanse det naturlige møtestedet.
Stikkord for konferansen er karriereveiledning, arbeidsinkludering, synliggjøring, nye
oppgaver, mye målgrupper, og endring. Fagkonferansen skal bidra til at du kan møte
utfordringene med ny kompetanse, nytenkning og en god porsjon inspirasjon. Vi har tatt
utgangspunkt i føringene for VTA og det nye
AFT-tiltaket når vi har laget programmet.
Under konferansen blir det både foredrag,
delseminarer og en workshop der du får bidra
med dine erfaringer og innspill.
Arrangør: ASVL
Info/påmelding: www.asvl.no

Ønsker du oppføring for
ditt arrangement?
Ta kontakt: ao@mediapilotene.no
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KORTNYTT

Tiltak for gravide lønner seg
Rælingen kommune ansatte
bedriftsjordmor og halverte sykefraværet blant sine ansatte. Allerede første året ga satsingen 1,8
millioner kroner i kommunekassa,
skriver Fagbladet.
Rælingen startet arbeidet for å
få ned sykefraværet blant gravide
i 2010. På det tidspunktet var 40
prosent av de gravide sykmeldt.
De ansatte jordmor i ti prosent
stilling og sykefraværet sank som
en stein. Stillingen ble utvidet til 20
prosent etter to år.
– Så snart vi får beskjed om at
en ansatt er gravid, møter jordmora, den gravide og lederen hennes, og vi vurderer utfordringene
på den enkelte arbeidsplassen, sier

personalrådgiver Lisbeth Fauske.
Hun understreker at denne
samtalen bare gjelder oppfølging i
forhold til jobb og ikke andre ting
som har med graviditeten å gjøre.
De fleste gravide vil trenge en viss
form for tilrettelegging. For noen
dreier det seg om hyppigere pauser,
for andre kan det være snakk om
utstyr av forskjellig slag. Andre igjen
vil måtte skjermes mot visse typer
arbeidsoppgaver. Lederen tar ansvar
for tilrettelegging etter innspill fra
jordmor og den gravide selv.
Ordningen har redusert sykefraværet blant gravide fra 40 til 28
prosent. Tallene varierer noe fra år
til år, men tjenesten har hele tiden
gått i pluss.

HOVEDSPONSOR: Pøbel-gründer Eddie Eidsvåg (t.v.) og sponsorsjef Vidar Riseth i
REMA 1000 er fornøyd med at REMA 1000 er hovedsponsor for Pøbelprosjektet.

REMA 1000 satser på pøblene
REMA 1000 blir hovedsamarbeidspartner med Pøbelprosjektet.
Siden 2011 har 84 pøbler fått jobb
i REMA 1000. I 2016 er målet å få
25 nye pøbler i arbeid, skriver NTB.
– Disse ungdommene drømmer
om en jobb som gjør hverdagen
meningsfull. Vi lærer dem viktigheten av folkeskikk, det å være presis, ærlig og redelig og ikke minst
ta ansvar for sitt eget liv. Gjennom
Pøbelprosjektet og REMA 1000
får de sjansen, men jobben må de
gjøre selv, sier Pøbel-gründeren

Vil slå sammen dagpenger og AAP
Stefan Heggelund (bildet)
i Høyre mener ledige får for lite
og at for mange havner på «feil»
trygd. Derfor foreslår han og Høyres arbeidslivsutvalg radikale grep i
Nav, skriver Dagsavisen.
Et av utvalgets viktigste forslag
er å slå sammen ytelsene for ledige og syke til én ytelse, «Lønnserstatningen».
– I dag er det lavere ytelse og
høyere krav til opptjening hvis
du er ledig enn om du er syk. De
ledige får for lite. Det gjør at flere
enn før havner på helsetrygd enn
på trygd med høyere gjennom-
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strømning, og mange havner på
feil trygd, sier Heggelund til avisa.
Helseveien er gunstigere enn å
motta dagpenger. Utvalget foreslår
at kravet til opptjening blir likt som
ved dagens krav til dagpenger,
det vil si at man må ha tjent mer
enn 1G i løpet av et kalenderår.
Dette er en skjerpelse i forhold til
dagens krav for å motta arbeidsavklaringspenger. Ytelsene foreslås
å være det samme, 66 prosent av
inntekten. Det betyr at ledige får
mer enn i dag, syke får det samme
som før.
Heggelund svarer bekreftende

på spørsmål om forslaget innebærer at flere vil bli regnet som
arbeidsledige. Han mener det i dag
er en skjult ledighet. Han understeker at forslaget ikke skjerper kravet
til de syke.
– Målet er heller å sørge for at
de som kan jobbe ikke blir sittende
som AAP-mottakere som passivt
venter på tiltak fra Nav, sier Heggelund.
Forslaget møter sterk motstand
i LO, som mener forslaget bare er
en måte for Høyre å kamuflere at
de vil kutte i folks velferd. LO får
støtte av Ap og SV.

Eddie Eidsvåg.
Nå skal kunnskap om REMA
1000s organisasjonskultur, verdier
og konsept inn i Pøbelskolen og
kandidater vil bli plukket ut til å
delta på opplæring gjennom REMA-skolen. I REMA er man svært
fornøyd med avtalen.
– Vi opplever dem som motiverte og engasjerte unge mennesker, og vi er stolte av at de evner å
reise seg når livet er tøft, sier Vidar
Riseth, sponsorsjef i REMA 1000.

(Foto: Priv
at)

FRAORDTILHANDLING

TAKKNEMLIG ILDSJEL: – Idretten har gitt meg mye mer enn jeg har
gitt den, sa Sajandan Rutthira (nr. 3 fra høyre) da han ble tildelt
prisen som årets ildsjel under Idrettsgallaen på Lillehammer.

Årets ildsjel:

– Idretten er inngangsport til norsk kultur
På Idrettsgallaen i januar ble Sajandan Rutthira kåret til Årets ildsjel.
Idretten er en viktig integreringsarena, mener 19-åringen.
Sajandan Rutthira har engasjert seg som fotball- og
friidrettstrener i Furuset IF og
Høybråten og Stovner IL, har
hatt en rekke tillitsverv i de to
klubbene og får skryt for sin
evne til å rekruttere barn og
unge til idretten.

8I takketalen på Idrettsgallaen sa du: «Jeg kan takke
idretten, den har gitt meg
mye mer enn jeg har gitt
den.» Hva er det idretten har
gitt deg?
– For det første gleden ved å
jobbe med idrett og barn. Å
følge deres utvikling, se at de
tør prøve noe nytt selv om det
er litt skummelt. For det andre
har jeg gjennom idretten fått
mulighet til å lære den norske
idretts- og dugnadskulturen

å kjenne. Og for det tredje har
jeg fått mulighet til å utvikle
meg, ikke bare som idrettsutøver, men også som menneske.

8Hvordan kom du inn i det
frivillige arbeidet i idretten?
– Jeg drev med idrett selv, og da
lillebroren min skulle begynne
å spille fotball sa jeg til moren
min at jeg kunne følge ham.
Så fikk jeg tilbud om å bli fotballtrener da jeg var 15 år. Jeg
tenkte det kunne være bra å ha
på CV-en. Og jeg elsker det.

8Furuset er et område med
mange mennesker med minoritetsbakgrunn. Hvor viktig
er idretten som integreringsarena?
– Den er veldig viktig. Gjennom
idretten får man mulighet til

å bli kjent med den norske
dugnadskulturen, å bli del av
det norske. Når du engasjerer
deg i idretten er det ikke dine
kulturelle røtter som er det
sentrale, men å delta i den
norske kulturen. Det er en
mangfoldig arena der man får
mulighet til å bryte grenser.

8Tror du frivillig engasjement kan være nyttig for
minoritetsungdom som
inngangsport til andre samfunnsarenaer?
– Å engasjere seg i idretten
eller annet frivillig arbeid kan
sette et kvalitetsstempel på deg
og åpne dører. Det viser at du
har engasjement og initiativ.
En gang jeg søkte på en sommerjobb, fortalte jeg om det
jeg drev med på fritiden, om

arbeidet med barn og idrett.
Jeg opplevde at det gjorde at
de så på meg som en aktuell
arbeidstaker.

8Noen har erfart at det kan
være vanskelig å få innvandrerforeldre til å engasjere seg
i frivillig arbeid. Hva er dine
erfaringer?
– Som koordinator for fotballskolen på Furuset hadde jeg
ansvar for å rekruttere foreldre.
Det handlet om å være hyggelig, ha vennlige samtaler, smile
og spørre om de hadde lyst til å
være med. Å invitere, ikke pushe, er det beste. Man må være
vennlig og imøtekommende og
vise hvor positivt idrettsmiljøet
er.
TEKST: ØIVIND FJELDSTAD
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Returadresse:
Medievekst AS
Tomsøysundveien 266, 9024 Tomasjord

AKTUELLE KONFERANSER

Tiltak for rask og bedre integrering.
Er en konferanse som tar for seg de
tre hovedpunktene, som skal til for å
lykkes i integreringsarbeidet:
Rabatt
Boløsninger, språkopplæring og
arbeid.
til Velferds´

Gardermoen 20.-21 April
Enslige unge og mindreårige
ﬂyktninger.
Konferansen har som målsetting å
kompetanseheve ansatte som
arbeider med enslige mindreårige
ﬂyktninger, og har fokus på psykisk
helse og sosial integrasjon.

Vær rask!
få plasser
igjen

lesere. Tidligpris
frem til 1.mars.
Oppgi rabattkode:
V13 ved påmelding!

NB; konferansen settes opp på nytt
15.16.juni

Gardermoen 18.-19. Feb

Verktøykasse for godt og
systematisk pårørendearbeid.
Pårørende er en viktig ressurs i
arbeidet innen helse, velferd og
omsorg. Samtidig er det mange
interessekonﬂikter, forventninger og
roller som må avklares.

Gardermoen 21.-22. April

WWW.JOBBAKTIV.NO

JobbAktiv e
av kvalitetsk
konferanser
veien videre

