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Korrupsjon og korrosjon?
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Når vi statistisk kan dokumentere at svært mange operative tollere
og andre statlige funksjonærer pr definisjon er lavtlønnede er det
flere som spør seg ved farene ved dette.

De umiddelbare konsekvensene er årsaken til at NT varslet Stortinget. Ansatte slutter og finner seg bedre
betalte jobber i andre statlige virksomheter eller i det sivile, kritisk kompetanse forsvinner fra etaten
og det koster mer å erstatte dem med nye ansatte enn å gi økonomiske incentiver for å beholde dem
som allerede er her, ansatte velger å gå av med AFP og alderspensjon så fort de får muligheten. Alt i alt
så blir det et enormt kompetanse- og personellunderskudd i etaten som ikke vil kunne dekkes inn uten
store kostnader. Og vi vil måtte leve med en kritisk mangelfull evne til å løse etatens samfunnsoppdrag
i mange år fremover. Det er uholdbart både politisk og samfunnssikkerhetsmessig.
Tollerskuta har fått seg et hull i siden og korken som man forsøker å tette det med er altfor liten.
Tollserien på TV2 og 40 flotte elever på UiS hinderer ikke at skottene fylles og vi er på vei ned! ITO som
man stapper inn i siden er for skarpe og utvider hullet like mye som de tetter det. For å hindre fullt
forlis må man enten ofre noe annet ombord på skuta som kan brukes som midlertidig kork, eller så må
Stortingsskøyta komme til unnsetning med noen av sine oljekorker. Og det bare for å få skuta til land.
Om det blir betalt for reparasjoner og oppgradering for å hindre at den springer lekk igjen med det
første er høyst usikkert. For om vi kommer oss over tørrskodd til land nå, vil det forsvinne langt flere
mannskaper enn vi klarer å erstatte. For misnøyen blant de som er igjen er snart for stor til å kunne
gjøres noe med. Tollersjelen fordamper. Yrkesstoltheten forvitrer. Innsatsviljen korroderer. Tolleren blir
uinterressant og meningsløs. Hvordan i helv...e kunne vi havne her?

www.norsktollerforbund.no
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Medarbeiderundersøkelsen

Vel vi kan peke finger. Det er nemlig andre etater som IKKE er i samme situasjon som oss. Så at det har
vært mulig å gjøre ting på en annen måte enn i Tolletaten er helt sikkert. Ting som har fungert. Ting
som ble gjort over tid. Ting som har kostet. Ting som har måttet gjøres. Men å peke på de som har ledet
departementer og etater før gir ingen løsninger på dagens situasjon.

Det er de som sitter med makta NÅ som må handle. Og om de ikke er i stand til det så må de - slik som
mange tollere har gjort de siste årene - finne seg noe annet å gjøre! Børmer er på banen. Jeg tror han
virkelig vil finne gode løsninger. Han har innsett alvoret. Men han er ikke på ballen ennå, og han trenger
medspillere fra en helt annen liga skal han lykkes. For det er det vi i NT vil. At Tolletaten skal lykkes. At vi
som jobber her VIL jobbe her, fortsatt jobber her og stadig kunne få nye kolleger inn som vil bli tollere,
gjerne livet ut. Da må de ha en lønn å leve av - og det er det faktisk mange som ikke har idag. Og ennå
har vi ikke fått konsekvensen av varige økte strømpriser, økte renter og en prisstigning som sammen vil
gjøre den økonomiske situasjonen enda trangere enn i dag.
Så må jeg litt tilbake til tittelen. Er det fare for økt korrupsjon på grunn av lave lønninger i det oﬀentlige?
Trolig ikke. Av det vi kan støtte oss på av empiriske undersøkelser (f.eks Van Rijckeghem, C, Weder, B (2001),
“Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service aﬀect corruption, and by how
much?”, Journal of Development Economics 65, 307-331) så er det svært liten økning i korrupasjonsfaren
i
land
med høye gjennomsnittslønninger og gode velferdsordninger. Det eksisterer selvsagt ,
men omfanget er lite og det økes ikke nevneverdig av våre lave lønninger. Og det er
liten fare for korrupsjon dersom det snart ikke er en toller igjen å korrumpere!
PS. Det er snart lønnsoppgjør. Der får vi INGENTING til å løse dette, og det er slik
det er. I lønnsoppgjøret står vi sammen med alle andre statlige ansatte. Lønna må
heves, den må heves mye, men her får ikke tollerne mer enn noen andre i Staten.
En ekstra redningspakke over neste års statsbudsjett er fokus Vedum må ha nå. Og
i mellomtiden må Tolldirektøren vise seg som den lederen vi trenger, og gjøre
det som trengs for å få tolleryrket vekk fra lavtlønnsstatistikken.
Tilliten er nok tynnslitt hos mange - men det er ikke for sent - det er fortsatt
noen tollere igjen. Men det haster gutter, det haster!

Steinar MK

side 2
Norsk Tollblad

nr. 1-2022

https://twitter.com/NorskTollblad

FORSIDEFOTO: NORSK TOLLERFORBUND

Medlemsblad for Norsk Tollerforbund (NT)

organisasjonsnummer: 974235307

Tilsluttet: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - Sektor Stat (YS-S)

Forbundsleder:
Karin Tanderø Schaug
karin.tandero.schaug@norsktollerforbund.no
Telefon: 93 88 95 52
Ansvarlig redaktør:
Steinar Myhre Knutsen
steinar.myhre.knutsen@norsktollerforbund.no
Telefon: 90 59 16 18
Postadresse:
Norsk Tollerforbund
Postboks 2103 VIKA
0125 OSLO
Besøksadresse
Tollbugata 1a
0152 OSLO

Hjemmesider:
www.norsktollerforbund.no
www.facebook.com/norsktollerforbund
Trykkeri:
Møklegaards Trykkeri AS
1601 Fredrikstad
www.moklegaard.no
Redaksjonen avsluttet:
27. mars 2022
Frist for innsendelse av artikler til neste nummer:
16. mai 2022
Norsk Tollblad gis ut 4 ganger i 2022
Opplag: 1450

Design og layout: Steinar Myhre Knutsen

side 3
tollblad@online.no

Norsk Tollerforbund

STÅR NT ALENE I LØNNSKAMPEN VI

L

ønn er et hett, stort og helt
avgjørende tema i disse dager.
Engasjementet i medlemsmassen
er stor og dessverre, frustrasjonen og
misnøyen er økende og vi ser liten tegn
til endring.
Arbeid med lønn er krevende og til dels
utmattende, og er naturlig nok ikke noe
NT får gjort noe med alene. For NT er
verken arbeidsgiver med styringsrett
eller virksomhetsleder med lønnsmidler.
Så hvem er det som kan påvirke, bidra til
endring eller har myndighet til å beslutte?
Hvem er egentlig ansvarlige for det som
skjer her og nå?

J

eg vil starte med å ansvarliggjøre NT
og meg som forbundsleder. NT er
en fagforening hvor hovedansvaret
og hovedoppgaven er å jobbe for
medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår.
Jeg er forbundsleder i Tolletatens største
fagforening. Akkurat det ansvarliggjør
meg ytterligere samtidig som det gir meg
tyngde på de arenaene der beslutninger
skal tas.
n annen part som absolutt har
et
ansvar,
er
Tolldirektøren.
Tolldirektøren har hovedansvaret

E

når det kommer til de ansattes lønn
og arbeidsvilkår og akkurat det er det
ingen tvil om. Tolldirektøren sitter med
stor tyngde og påvirkningsmulighet
ovenfor departement, i tillegg til
beslutningsmyndighet i egen etat. Dette
gir muligheter og det bør skape rom for
handling.

F

inansdepartementet har et ansvar.
De er våre eiere og de er nå vitne
til at tollfaglige rømmer fra etaten i
en hastighet vi aldri før har sett. NT har
sendt en historisk bekymringsmelding
til departementet og mens jeg skriver
denne lederen, har våre eiere fortsatt ikke
svart. Jeg skal ikke spekulere i hva fravær
av tilbakemelding kan bety for vi har
beviselig dokumentert hvor mange vi har
mistet, er i ferd med å miste, og årsaken
til dette. Vi har også grundig beskrevet
hvorfor dette setter etaten i en alvorlig
krise. Jeg gir derfor departementet tilliten
til at de har tatt brevet på største alvor og
at et møte finner sted om kort tid.

A

ndre naturlige parter i dette
arbeidet er hovedorganisasjonen
og hovedsammenslutningen vår,
YS og YS- stat. De forhandler lønn på

Norsk Tollerforbund (NT) er en fagforening som
organiserer ansatte i Tolletaten. NT er et naturlig
valg da vi inkluderer alle kategorier av ansatte
fra studenter og aspiranter til toppledelse. NT
er den desidert største fagorganisasjonen i
Tolletaten med en organisasjonsgrad på ca
85%.

Norsk Tollerforbunds forbundsstyre:
Forbundsleder: Karin Tanderø Schaug
Nestleder: Nina Sypriansen Monsrud
Kursansvarlig: Irene Skancke Bratteberg
Styremedlemmer:
Rune Gundersen
Stein Norgård
ATV fra NT-avdelingene

NT er med i hovedsammenslutningen YS Stat
i Yrkesorganisasjonenes Sentralorganisasjon en politisk uavhengig hovedorganisasjon.

Kontakt:
post@norsktollerforbund.no
medlem@norsktollerforbund.no

www.norsktollerforbund.no

NÅ ER MIDT I?
vegne av alle statlige ansatte, herunder
Tolletaten. Dette gjør de helt klart
ansvarlige når det kommer til faktiske
resultater over tid.

D

en
siste
gruppen
jeg
vil
fremheve er våre folkevalgte og
regjeringen. Tolletaten er ingen
privat virksomhet. Tolletaten er staten
og jeg mener Storting og regjering har
et særskilt ansvar for de ansatte. Vi er
ansatte som utøver et samfunnsoppdrag
på vegne av Stortinget og med hele
Norge som ansvarsområde. Stortinget
bør ta våre bekymringer og oppslag på
alvor. For hvis ikke noe gjøres vil tilliten til
etaten, omdømmet og resultatene sakte,
men sikkert svekkes. Og kostnadene på
den andre siden, ja de vil være betydelig
større enn et lønnsløft for tollerne.

L

ønn er et utmattende tema og det
krever tålmodighet. Jeg jobber med
tålmodigheten, men den begynner
å bli tynnslitt. For i diskusjoner med de
ansvarlige parter, kan man nesten miste
motet. Av politikere får vi stort sett svaret
«lønn er partenes ansvar og vi blander oss
ikke i det»- Hovedsammenslutningen har
utfordringen med å heve enkeltgrupper.

Administrasjon:
Kommunikasjonsrådgiver: Steinar M. Knutsen
smk@norsktollerforbund.no / 90 59 16 18

Kasserer: Hans Helge Fredriksen
hhfr@norsktollerforbund.no / 92 06 37 34

Politisk rådgiver: Stein Borvik
stein.borvik@norsktollerforbund.no / 45 60 09 85

side 4
Norsk Tollblad

Dette er ikke gjort siden begynnelsen
av 2000 tallet og selv sykepleierne, etter
pandemien, klarte ikke å heve egen
gruppe. Ei heller politiet. Departementet
har jeg ikke hatt muligheten til å møte
enda så jeg skal ikke forskuttere
deres standpunkt, men tolldirektøren
har anerkjent utfordringene, senest
i Dagbladet i februar, men viser til
departement og Storting for økte
bevilgninger og rammer.

S

å hvem kan faktisk hjelpe NT når
alle peker på andre? Kjemper vi
denne kampen alene?

Svaret er nei. Vi står ikke alene for alle
kan bidra i en eller annen form. Om det er
det enkelte medlem, fagforening, media,
politikere, byråkrater eller toppledere. For
helt enkelt sagt, det er snakk om innsikt,
evne og ikke minst vilje til å gjøre noe.

J

eg mener likevel at vedkommende
med det største ansvaret og størst
mulighet til å få til endringer er
Tolldirektøren.
øren. For uansett hvordan vi
vrir og vender
nder på spørsmålet så er vi alle
ansatte i Tolletaten. Jeg
håper
Tolldirektøren
sammen
med
Finansdepartementet
partementet
har lest nøye
øye gjennom
b e k y m r i n g s b r e ve t
vårt
og
g
jobber
med løsninger
ninger For
det
haster.
Og
ster.
løsningen
n er enkel.
Den er like
ke enkel
som budskapet
dskapet
vårt ”Vi skal ha en
lønn vi kan
leve av!”

Karin Tanderø Schaug
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Lokal lønnspolitikk

EN STILLINGSKRIG
I MANGE ÅR HAR VI ROPT UT OM HVOR LITE TILFREDS VI HAR VÆRT
MED UTSETTSORDNINGEN. UTSETT ER ET BEGREP DE FÆRRESTE
UTENFOR ETATEN HAR HØRT FØR ELLER VET HVA ER.

Dette betyr ikke at man ikke kan ha
spesialisert seg innenfor et fagfelt over
tid, men den grunnleggende forståelsen er
likevel avgjørende for å løse oppgaver og
ansvar i en tollfaglig stilling.

innlegg fra :

forbundskontoret

v/Nina Sypriansen Monsrud, nestleder

De fleste i Tolletaten har følt på
kroppen hva det vil si å jobbe
på utsett, både når det gjelder
uforutsigbarhet i arbeidssted,
karrieremuligheter og ikke minst
lønn!
HVA

VIL VI HA?
I 2016 utarbeidet Aleksander Fauchald
et forslag til en personellordning, denne
ordningen er vi nå i ferd med å børste støv
av og fremme for arbeidsgiver på nytt.
Samtidig er arbeidsgiver i gang med å
lage en instruks som beskriver hva som er
stilling, hva som er funksjon og hva som er
en oppgave.
Norsk Tollerforbund har lenge ment at
så mye som mulig skal være stillinger.
Arbeid som utføres som tar mer enn en
viss prosentandel av tiden bør (eller skal?)
være en stilling, det skal lyses ut og det
skal selvfølgelig følge med lønn fra man
blir ansatt i stillingen. Det tror jeg vi har de
fleste med oss på.

Det grunnleggende er kunnskap om
import- og eksportregelverket basert på
selvdeklareringsprinsippet, og å avdekke
ulovligheter knyttet til import og eksport
av varer samt saksbehandling av lovlig
vareførsel.

Så har vi satt oss ned og tenkt nøye gjennom
dette en gang til. For er det egentlig sånn
at alt må være stillinger? Vil vi egentlig
konkurrere på det åpne arbeidsmarkedet?
Noen mener nok at det er helt ok, for det
er jo bare å lyse ut stilling med krav om
tollfaglig bakgrunn. Men er det så enkelt?
Kan vi ikke risikere at man en dag vil se at
man kanskje ikke trenger å være tollfaglig for
å utføre mange av arbeidsoppgavene våre
eller gjøre alt det en toller kan? Må man for
eksempel være toller for å spane? Må man
være toller for å jobbe med etterkontroll? Til
sistnevnte har vi tidligere erfaring med at
man ansetter medarbeidere uten tollfaglig
kompetanse fra før.
Også i 2022 har Vareførselsdivisjonen
utlyst slike stillinger med kvalifikasjonskrav
mastergrad eller bachelorgrad med svært
god realkompetanse. De blir tilsatt som
seniorrådgiver eller rådgiver, ikke som
tollrevisor.

HVEM

VI ER
Vi må se hva som er grunnpreget i
stilingen til en toller, uavhengig av grad:

I henhold til Statsansatteloven skal
nye stillinger lyses ut. Arbeidsgiver har
styringsrett på å tildele oppgaver, og de
ansatte må akseptere dette så lenge det
er innafor grunnpreget. Tildeling av nye
oppgaver og ansvar som utgjør en vesentlig
ny del av en etablert stilling, vil i realiteten
si at en ny stilling er opprettet. Ved en slik
endring av grunnpreget plikter arbeidsgiver
dermed å lyse den ut som stilling.
Dette kan virke litt kinkig da det ikke er
noen fast grense for hva som er «vesentlig»,
men man kan ha som en tommelfingerregel
at dersom ca. 50% av oppgavene endrer
grunnpreget så skal det være en ny stilling.
Så lenge grunnpreget i en tollfaglig stilling
er, enkelt forklart, «å hindre ulovlig inn- og
utførsel av varer», vil dette grunnpreget
kunne tolkes ganske vidt.
De største utfordringene vi hadde med
utsett var selvfølgelig at det uten tvil har
vært lønnshemmende da man har blitt
flyttet til forskjellige oppgaver, kanskje
særlig mellom det som en gang ble kalt
«kontrollen» og «drift». Denne flyttingen
kunne skje med 14 dagers varsel, noe som
førte til en viss spenning mot slutten av
hvert utsett. I denne prosessen ble man
godt kjent med begreper som «trynetillegg»,
«gullkalv» og andre påstander vi mente var
beskrivende for både sjefer og ansatte.
For arbeidsgiver var jo dette en fin måte å
flytte arbeidskraft rundt på, uten at det gjorde

noe særlig utslag på lønnsbudsjettet. Nesten
ingen fikk den lønna de burde hatt i forhold til
den jobben som ble gjort, men måtte vente
på lønnsoppgjør, noe som for mange føltes
like sjanseløst som å vinne i lotto!
Disse problemstillingene er godt kjente for
oss som har jobbet her lenge. For dere som
ikke har jobbet så lenge at dere har kjent
utsett på kroppen – være glade for det!
Jeg tenker ikke å fokusere så mye på lønn
her, eller det vil si lønnsnivået. Vi er alle enige
i at lønnsnivået til tollfaglige og konsulenter
(eller kontorfaglige) er for lavt – la det ikke
være tvil om at Norsk Tollerforbund jobber
for at det nivået skal heves. Det blir en sak
litt på siden av dette.
Hva ønsker Norsk Tollerforbund med
stillinger og funksjoner? Hva er vårt mål?
Først og fremst ønsker vi at alle skal ha en
god lønnsutvikling. Det vil være lettere og
mer rettferdig, dersom man får lønn og tittel
fra dag en! Samtidig vil vi at alle skal ha like
muligheter og like premisser, vi vil at det skal
være gode interne karriereveier i etaten og
at prosessene rundt tilsettinger skal være
etterprøvbare. Ingen skal ha stilling eller
funksjon basert på utrykkene vi brukte før:
«trynetillegg», «gullkalv», osv.

STILINGER DET ENESTE SALIGGJØRENDE?
Mange vil nok mene at stillinger er det
eneste saliggjørende, for man får lønn og
tittel fra dag 1, og økt konkurranse kan gi
økt lønn. Man har et stillingsvern og man
gjennomgår en ordinær søknadsprosess.
Stillinger må lyses ut på det eksterne
arbeidsmarkedet, noe som gjør at man
potensielt må konkurrere med mange
fler enn i dag for å eventuelt bli tilsatt
i en stilling. Vi vil, over tid, kanskje bli
utfordret på kompetansekravet. Det er
ikke sikkert man trenger å ha tollere i alle
typer oppgaver i etaten. Det kan hende det
vil være tilstrekkelig for arbeidsgiver med
...fortsetter på neste side
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EN SATSING PÅ SENIORPOLITIKK

EN STILLINGSKRIG
...fortsetter fra forrige side

kompetanse fra politiet, forsvaret, NAV,
Skatteetaten eller andre yrkesgrupper vi
gjerne sammenlikner oss med.
En annen ting vi også må tenke på er
at dersom en stilling forsvinner, om
arbeidsgiver ikke lenger trenger eller vil
ha for eksempel hundeførere, spanere,
skanneroperatører eller andre jobber vi
mener skal være stillinger, så bortfaller
stillingen. I verste fall står de som har disse
arbeidsoppgavene igjen uten jobb i det hele
tatt! Ved å la de nevnte oppgaver være
interne søkbare funksjoner har man fortsatt
grunnpreget i behold og vil eller kan være
aktuell for andre oppgaver med samme
grunnpreg.

fremfor ekstern. Vi vil ikke bli utfordret på
vår tollfaglige kompetanse og vi vil ha en
langt større mulighet til å bytte beite internt
dersom vi ønsker det.
Dessverre ser vi at Vareførselsdivisjonen
ikke har noen uttalte funksjoner og samme
interne karriereveier som i Grensedivisjonen.
Der lyses det primært ut stillinger. Av
og til er kravet tollfaglig kompetanse, og
alle tollfaglige kan søke. Dessverre ser vi
oftere og oftere at tidligere oppgaver som
tollfaglige «alltid» har utført, nå utlyses med
helt andre kompetansekrav, slik at tollfaglige
ikke når opp. Det positive er at tittel og lønn
følger med.

Norsk Tollerforbund har derfor kanskje
endret synet på om vi skal kjempe for at alt
av oppgaver i Grensedivisjonen skal være
stillinger. Kanskje vi heller skal jobbe for
at man får lønn og tittel ved tildelingen av
funksjoner, som vi har fått til for eksempel
med hundeførere som starter i ltr 51, ftin?

I Grensedivisjonen hvor vi nå har mange
funksjoner, må Norsk Tollerforbund jobbe
for at arbeidsgiver gjennomfører gode
prosesser, at kvalifikasjonsprinsippet blir
fulgt, så vi har rett person i rett funksjon
– og vi må fortsette jobben med å heve
lønnsnivået sånn at man får tittel OG lønn
ved tilsetting i funksjoner- fra dag én!

Dette vil være med på å sikre at vi har interne
karriereveier og en intern konkurranse

Nina

Norsk Tollerforbund inviterer
arbeidsgiver
med
på
ett
samarbeid for å finne frem til
tiltak som kan bidra til at flere
seniorer ønsker å stå lenger i
arbeid.

BAKGRUNN

– Pensjonsreformen er ment å bidra til at
folk står lengre i jobb. I Tolletaten har vi
mange som jobber i turnus samtidig som
en stor del av arbeidsstokken er i, eller på
vei til, godt voksen alder. Behovet for gode
tiltak for å beholde flest mulig lengst mulig
i jobb er derfor absolutt tilstede hos oss.
Vi ser det som helt nødvendig at vi får et
helt annet fokus på seniorpolitikken i etaten
og vi vil ha stort fokus på dette i Norsk
Tollerforbund fremover, sier forbundsleder
Karin Tanderø Schaug.
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ikke annet er avtalt på forhånd.

EKSISTERENDE ORDNINGER
En rekke statlige bedrifter har særavtaler for
seniorpolitikk, og NT ønsker at arbeidsgiver
sammen med organisasjonene ser på
hvilke muligheter som finnes for å bruke de
universelle ordningene som det åpnes for
gjennom Hovedavtalen, generelle tiltak for
alle samt, åpne for en verktøykasse med
individuelt tilpassede ordninger.
Det første konkrete tiltaket er at Norsk
Tollerforbund har tilskrevet arbeidsgiver
og bedt om at dette tas opp ved første
anledning. Arbeidsgiver har på sin side svart
at det blir på IDF-møtet 14. mars. I brevet
(som du kan lese i sin helhet nedenfor)
beskrives motivasjonen for at Tolletaten
trenger å satse på sine seniorer, inkludert
en rekke forslag til tiltak som kan tilpasses i
en særavtale.
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Forbundsstyret
har
satt
ned
en
arbeidsgruppe i Norsk Tollerforbund som
skal jobbe med seniorpolitikk i Tolletaten.
Gruppa består av forbundsleder Karin
Tanderø
Schaug,
Ann-Kristin
Dahle
Stenwall, Geir Arild Tønnesen, Ron Erling
Pedersen, Nina Sypriansen Monsrud og
Stein Borvik.

Kartlegge medlemmenes og etatens behov
for et sterkere fokus på etatens seniorpolitikk
og virkemidler i dag og i nærmeste framtid.

PÅGÅENDE

ARBEID
Det skal foretas en kartlegging og
presentasjon av demografien hos våre
medlemmer og peke på eventuelle
utfordringer i denne sammenheng. Samtidig
skal eksisterende seniorpolitiske tiltak i
etaten synliggjøres. Videre skal konkrete
forslag til forbedringer arbeides fram.
Det ferdige forslaget skal presenteres
forbundsstyret, arbeidsgiver, medlemmene
og eventuelt i media og til politikere.
Videre er ambisjonen at NT deltar aktivt til at
etatens seniorpolitikk munner ut i konkrete
tiltak som kan bidra til bedre trivsel for våre
medlemmer, mindre turnover og demme
opp for at kritisk kompetanse forsvinner fra
etaten uten at den kan erstattes.

OM

DETTE BREVET:
Dette brevet er sendt arbeidsgiver denne
uken og bes tatt opp på IDF-møtet 14.
februar. Last ned og lese hele brevet her:
https://www.norsktollerforbund.no/post/nt-ønsker-en-satsing-på-seniorpolitikk
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Lov, instruks og reglement

PROMILLEKONTROLL

FOR

SAMFERDSELSSEPARTEMENTET FORESLÅR NÅ I SAMRÅD
MED FINANSDEPARTEMENTET AT TOLLERE SKAL KUNNE
FORETA
RUSKONTROLL
AV
MOTORVOGNFØRERE
I KJØLVANNET AV EN PÅGÅENDE TOLLKONTROLL.
FORSLAGET ER I SKIVENDE STUND PÅ HØRING MED
HØRINGSFRIST 7. MARS DÅ.

innlegg fra:

forbundskontoret

v/Stein Borvik, politisk rådgiver

TOLLERE PÅ GRENSEN

Dette ville øke trafikksikkerheten og ha
en forebyggende effekt på samme måte
som i Sverige. Vårt forslag ble dessverre
avvist uten grunn den gang og daværende
tolldirektør mente at dette ikke var en
oppgave for tolletaten.
På oppdrag av respektive departementer
fikk
Tolldirektoratet
(TOD)
og
Politidirektoratet (POD) i 2017 oppdrag med
å utrede spørsmålet om promillekontroll
for tollere. Forslaget ble utredet av en
arbeidsgruppe bestående av deltakere
fra TOD, POD, Samferdselsdepartementet
(SD), Statens Vegvesen, Utrykningspolitiet
og Oslo statsadvokatembetet. Rapporten
med dagens anbefaling ble levert SD i 2021,
som i sin tur har utarbeidet høringsforslaget
slik det nå framstår.
Byråkratiet tar tid, men vi registrerer med
interesse at forslaget er nærmest identisk
og med samme begrunnelser som vi brukte
for 15 år siden.

Dette er et forslag som Norsk
Tollerforbund
tidligere
har
fremmet overfor både politisk
ledelse
i
departementet,
stortingspolitikere og etatens
ledelse, uten å ha blitt hørt.
Det er derfor gledelig at dette nå endelig
ser ut til å bli en realitet.

Den svenske «Tullen» er tildelt egen generell
myndighet til promillekontroll, noe som
innebærer at kontrollen ikke nødvendigvis
må være tilknyttet en tollkontroll. Videre
omfatter deres hjemmel for rutinekontroll
kun blåseprøve for promillekontroll og ikke
kontroll rettet mot andre rusmidler enn
alkohol. Alle operative tollere i Sverige har
i dag alkometer tilgjengelig. I tillegg har de
utstyr tilgjengelig (Evidenzer-apparat) for
bevissikring av positive blåseprøver.

SVENSK

NORGE

SUKSESS
Det svenske tollvesenet fikk denne
hjemmelen i 2008 etter en grundig utredning
(rattfylleriutredningen). Siden den gang
har svenske tollere foretatt mer enn 52000
kontroller og 330 fyllekjørere er tatt ut av
trafikken.

Den svenske utredningen og de gode
erfaringene de hadde fra dag én, var
bakgrunnen for at vi i NT jobbet videre
med denne saken i flere år, fra 2008 til
2011. Formålet med forslaget var å styrke
samfunnets innsats mot kjøring i rus.

TING TAR TID, FRA TOLLVESENET
TOLLETATEN MED MER

Siden 2008 har mye skjedd i vår etat, etaten
har byttet navn, oppgaver har blitt borte og
nye oppgaver og hjemler er tilført. Etaten er
derfor ikke den samme vi var i 2008.
Nye tilførte oppgaver til etaten må derfor
vurderes i lys av etatens situasjon i dag og
vår evne til å levere på våre kjerneoppgaver
av etatens samfunnsoppdrag- vareførsel og
grensekontroll.
Vi har mottatt tilbakemeldinger på forslaget
fra tillitsvalgte i operativ tjeneste, som ikke
uten videre er positive til forslaget. Dette har
sammenheng med den ressurssituasjonen
Tolletaten er i for tiden. Etatens operative
beredskap og evne til å opprettholde en
forsvarlig grensekontroll er i en helt annen

side 10
Norsk Tollblad

TIL

situasjon enn hva den var i 2010. Etaten er
nedbemannet med 4-500 tjenestepersoner
(tilsvarende 25%), siden 2010.
I tillegg har etaten for tiden store utfordringer
med å opprettholde en forsvarlig tollfaglig
bemanning i grensekontrollen, grunnet
økende turnover og naturlig avgang.
Tolletatens grensekontroll ved grensen bør
derfor, kun på vilkår utvides til å bistå med
ruskontroll av fører av motorkjøretøy.
De fleste tjenestestedene i landet utfører
operativ kontroll med bruk av små patruljer
med kun to tjenestepersoner som skal
operere over store avstander. Patruljer vil
ofte bli bundet opp ved «et treff » og vil ikke
kunne utføre annet kontrollarbeid i påvente
av politiet. Store avstander og et dårlig
bemannet politi bidrar til at responstiden
ofte kan være fra 2 til 5 timer.
Kontinuerlige budsjettkutt og nedbemanning
i grensekontrollen har bidratt til at det ved
enkelte grenseoverganger kun i realiteten
eksisterer en teoretisk grensekontroll og
oppdagelsesrisiko. Etaten har følgelig for
tiden ingen ledige operative ressurser og
budsjetter å bruke til ruskontroll.
Ruskontroll ved grensene i Tolletatens
regi må derfor fullfinansieres med ekstra
bevillinger fra første krone både når det
gjelder bemanning, utstyr, fasiliteter og
opplæring.
Om dette kommer på plass, er vi
positive til en prøveordning ved enkelte
tjenestesteder (både grenseoverganger
og fergeterminaler), som har bemanning,
fasiliteter og nærpoliti til å kunne håndtere
den nye bistandskontrollen, uten at dette går
på bekostning av etatens kjerneoppgaver.

Stein
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TOLLETATEN

Budsjett

MENS VI VENTER PÅ

VEDUM

Tolletatens
rammer
må
økes for å gi Tolletaten et
avgjørende handlingsrom til å
håndtere en kritisk budsjett og
ressurssituasjon.

HVA

FØRST?
Det er avgjørende at Tolletaten nå blir
konkurransedyktig på lønn for tollfaglige.
Hvis ikke vil etaten slite med å rekruttere nye.
Men først om fremst må dette gjøres for
oss som allerede jobber her. Ansatte med
høy realkompetanse, lang ansiennitet og
bred kunnskap er avgjørende fremover. Og
for å klare å beholde dagens ansatte, for
at tollfaglige ikke søker seg bort fra etaten,
må et gjøres et løft. Det er så enkelt og så
vanskelig. Men det må gjøres, det er det
ingen tvil om lenger.

NT
varslet
tidligere
i
år
både
finansdepartement og Stortinget om et
kritisk lavt lønnsnivå for tollfaglige grupper
i Tolletaten. I mars ble NT invitert til møte i
Finansdepartementet. Bekymringen dreier
ikke bare om lønnsnivået, men også etatens
evne til å løse samfunnsoppdraget. Disse
to problemene henger sammen og de er
eskalerende.

VERKEN

BUDSJETTET

FOR 2023
– Vi opplevde både ekspedisjonssjef
og statssekretæren som interessert og
lyttende til budskapet vi hadde. Det kom
frem flere spørsmål underveis, både til
tallene vi fremla og problemstillingen
generelt. Finansdepartementet var likevel
tydelig på at det var krevende tider i Norge
akkurat nå, men de skulle ta det med seg
inn i budsjettarbeidet for neste år, forteller
forbundsleder Karin Tanderø Schaug.

LØNN ELLER TITTEL HAR

FULGT MED
Det er ingen tvil om at tollfaglige har
sakket akterut. Gjennom flere tiår har
vi levd med utsett der verken lønn eller
tittel har fulgt med. Vi har stått i kø under
lokale forhandlinger og ventet på «vår»
tur. Problemet har vært at mange hundre
har stått i samme køen og flere har måtte
vente mange år før de har fått lønnen de
skulle hatt fra første stund. Vi ser heldigvis
slutten på den type lønnspolitikk, men det
har gjort stor og nesten uopprettelig skade.
All NTs statistikk viser nemlig det. Det
å kun tildele lønn gjennom ordinære
lønnsforhandlinger,
liten
bruk
av
2.5.3-forhandlinger og nesten fravær av
utlysninger av stillinger og funksjoner som
gir lønn og opprykk, har satt etaten i denne
situasjonen. NT meldte i fra om dette i 2016
og fremla forslag til hva som måtte gjøres.
Etaten har nå begynt å jobbe med materien,
men det er for sent. For vi har havnet i en
uholdbar situasjon.

ETATEN

MISTER VIKTIGE ANSATTE
Siden 2020 har vi mistet over 40 tollfaglige.

“Redderne” rundt det runde bord?: Forbundsleder Karin
fra SP (til høyre) og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Administrasjonsdivisjonen, Erik Guldhav, stilte som observatør fra

Tanderø Schaug møtte statssekretær Trygve Erlend Grimstad
Øystein Schønberg-Grebo (nr 2 fra høyre). Direktør i
arbeidsgiver.

Antallet høres kanskje ikke voldsomt ut for
andre virksomheter, men det er en dramatisk
utvikling i denne etaten. Vi mister tollfaglige
over hele landet, i en hastighet vi aldri før
har sett.

UFORSVARLIGE

Undersøkelser viser at samtlige har fått
tilbud som gir en økning i lønn på mellom
50 000- 200 000 og vi går til både privat og
offentlig virksomheter. Hele 667 av etatens
1538 ansatte har under 500 000 i grunnlønn.
187 av disse har over 20 års ansiennitet.

I følge SSB er snittlønn i statsforvaltningen
629 520 kr. Dette er inkludert variable
tillegg. Gjennomsnittslønn for tollfaglig
ansatte ligger med andre ord 150 000 under
gjennomsnittslønnen i statsfovaltningen.
Denne forskjellen kan ikke forsvares.

FORSKJELLER
Tollfaglige har et gjennomsnittsnivå på
kr 484 000 kroner. Gjennomsnittslønn i
Tolletaten er 563 000. Tollfaglige ligger altså
80 000 under gjennomsnittlønnen i etaten.
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MÅ GJØRES OG HVA MÅ GJØRES

KRITISK

SITUASJON I TOLLETATEN
NT hadde et klart budskap på møtet:
Tolletatens rammer må økes for å gi
Tolletaten et avgjørende handlingsrom
til å håndtere en kritisk budsjett og
ressurssituasjon. Ressursnivået er stadig
synkende og etaten er helt avhengig av å
beholde dagens kompetanse og ansatte. I
tillegg er det et faktum at vi allerede er for
få tollere. Budsjettene må derfor i tillegg gi
rom før å øke bemanningen. Det ene kan
ikke gå på bekostning av det andre.
De neste årene vil nærmere 300 seniorer
kunne gå av med pensjon. Dette er
dramatiske tall i en liten etat, med I tillegg
har vi misnøyen og utfordringene med
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TOLLETATEN

Budsjett

det lave lønnsnivået som driver tollfaglige
ut av etaten. Kombinasjonen av dette er
alarmerende og verst tenkelige scenario
så mister etaten over 1/3 av de ansatte
innen 2024 og kanskje halvparten av den
operative styrken.

de innehar. Lønnsløftet må få de ut av
kategorien «lavtlønnsyrke», noe som vil
gjenskape respekten og tilliten til Tolletaten.
Deretter kan det tilsettes nye tollinspektører
i et høyere lønnspenn enn vi har hatt til nå.
Denne balansen mellom dagens ansatte og
de som nå kommer inn blir avgjørende.

– Det er vanskelig å vite hvordan budskapet
ble mottatt, men vi fikk tydelig frem alvoret
vi står ovenfor og ansvarliggjorde de som
departement og våre eiere. Det var viktig for
NT, sier Schaug.

– Våre nye kollegaer er heldige, for de
kommer da til en etat som anerkjenner
kompetanse og verdien av faget. Det skulle
bare mangle og det støtter vi, sier Schaug.

NT

ØNSKER

HAR KONKRETE FORSLAG FOR Å

LØSE SITUASJONEN:
• Generelt lønnsløft - som tar igjen store
deler av etterslepet
• minimumsavlønning etter x antall år i
etaten
• nytt karriereløp for tollfaglige som legger
til rette for en god lønnsutvikling
• en bærekraftig og god seniorpolitikk
• ferdigstille arbeidet med funksjoner
og stillinger - og fastsette de med en
verdi som gjenspeiler gjennomsnittet i
Tolletaten.

ENKELTE TILTAK ER ALLEREDE I GANG
I ETATEN
Tolletaten selv er i ferd med å bøte på den
ene utfordringen - den umiddelbare krisen i
ressurssituasjonen - ved å styrke ressursene
gjennom å ITO-ordningen (intensiv tollfaglig
opplæring). NT støtter hensikten med dette
tiltaket, men har advart på det sterkeste om
å tilsette nye tollinspektører i et lønnsspenn
over dagens tollinspektører. Det er ingen
tvil om at konsekvensene av det vil være
dramatisk og ødeleggende for etaten.
NT mener at det må først og fremst gjøres
grep for dagens tollere. De som faktisk utgjør
verdiskapningen og kjernevirksomheten i
Tolletaten. De må få et lønnsløft som står
seg opp mot kompetansen og erfaringen

EN TREÅRSPLAN
NT ser ikke for seg at etaten løser de enorme
utfordringene på denne siden av sommeren,
men over en periode på 1-3 år må det
skje store endringer. Små grep kan gjøres
allerede nå, store grep må nødvendigvis ta
litt tid. NT mener mange tollfaglige ansatte
i dag ligger 100-150.000 kroner under hvor
de burde vært med riktig lønnsutvikling.
I løpet av en treårs-periode må det derfor
gis et betydelig løft for denne gruppen - og
iverksettes tiltak for at ikke flere havner i
den lavtlønnskategorien på nytt.
– Får vi til dette, vil det sikre både riktig
kompetanse og nok ressurser fremover. I
tillegg til at det gjør etaten til en attraktiv
arbeidsplass, representativt for å være
statsansatte samfunnsbeskyttere. Klarer
vi det ikke, vil våre nye kollegaer møte en
svekket etat uten operativ kraft og faglig
tyngde, advarer NTs forbundsleder.
PS. Møtet kom i stand som følge av
bekymringsmeldingen
NT
sendte
departementet i slutten av januar. For NT
møtte forbundsleder Karin Tanderø Schaug
og nestleder Nina S. Monsrud.
Brevet kan du laste ned og lese på våre
nettsider her:
https://www.norsktollerforbund.no/post/
les-nts-brev-til-finansminister-vedum
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ADMINISTRASJON

Medlemsfordeler

VELFERDSFONDET

NORSK TOLLERFORBUND HAR ETTER OMORGANISERINGEN I FJOR HØST OPPRETTET ET EGET VELFERDSFOND - OG NÅ KAN DU SØKE

- EN NY MEDLEMSFORDEL!

•

•
skrevet av:

Steinar Myhre Knutsen

søknadstidspunktet og tidspunktet for
når utgiftene påløper, samt ikke være
skyldig kontingent eller andre restanser
til NT.
Søknadsfristen er 1. november med
behandling innen 31. desember. Som
hovedregel er maksimal støtte mellom
2.000-5.000 kroner.
søkere som tidligere har fått slik støtte
de siste tre år vil som hovedregel ikke få
innvilget støtte.

Norsk Tollblad

BEGRAVELSESSTØTTE
Er du livstidsmedlem og født FØR 1940 kan du
krav til inntil kroner 4.000 i begravelsesstøtte
fra den gamle Begravelseskassen.

To ganger i året er det rom
for at grupper av ansatte
(f.eks seksjoner), idrettslag,
pensjonistforeninger m.v. kan
søke om støtte til arrangementer
eller tiltak (ikke gjennomgående
drift).
Søknadsfristene er 1. mai og 1. november
og kostnadene må ha påløpt/eller vil påløpe
i det året det søkes i. Utgiftene må kunne
dokumenteres ved behov.
Det er et krav at arrangementet eller de som
blir truffet av tiltaket i hovedsak skal være
medlemmer i Norsk Tollerforbund.
Søknad med hvem som søker, hva det søkes
til, sum det søkes om og kontonummer
for utbetaling sendes inn til post@
norsktollerforbund.no før fristenes utløp.
Denne ordningen er en videreføring av de

ulike ordningen man før hadde lokalt i de
nå nedlagte lokalforeningene, slått sammen
med de støtteordningene NT hadde sentralt
(som f.eks støtte til Tollercupen).

STUDIESTIPEND

Etterlatte kan søke om slik støtte ved å sende
skifteattest og kontonummer for utbetaling
til medlem@norsktollerforbund.no
Livstidsmedlemmer som har en slik rettighet
kan også søke om inntil 2.000 kroner i
begravelesstøtte ved ektefelle/partners
bortgang.

Dette er en helt ny fordel i NT. Ordinære
medlemmer og studentmedlemmer kan
søke om støtte til kurs, nettkurs, deltidseller heltidsstudier samt deltakelse på
konferanser og seminarer etter følgende
kriterier:
• Innholdet må være til nytte som tillitsvalgt
eller ansatt i Tolletaten
• Utgiftene knyttet i søknaden må være
reelle og må påløpe/ha påløpt samme år
som det søkes i, eller påløpe før neste
års behandlingsfrist.
• Utgiftene knyttet til søknaden kan ikke
være dekket av andre stipend- eller
stønadordninger
• Kurset på ha en varighet på minst fire
timer og minimum fire deltakere
• Utgiftene må kunne dokumenteres ved
behov
• Søkeren må være medlem både på

De gamle Okkenhaugs fond ble i fjor lagt ned,
men det er fortsatt mulig å innstille til NTs
Hedersbevisning gjennom Velferdsfondet.
Hedersbevisning
kan
deles
ut
til
enkeltpersoner som har utmerket seg
til gavn for Norsk Tollerforbund og/eller
Tolletaten.
Forslag
til
slik
innstilling
må
sendes
Forbundsstyret
via
post@
norsktollerforbund.no fortløpende. Eventuell
innkomne forslag vil bli behandlet samlet på
det siste forbundsstyremøte hvert år.
Forslag må inneholde:
• Kandidatens navn og tilknytning til NT
• Hva kandidaten har utmerket seg ved
Hedersbevisningen består av et diplom som
overleveres personlig av NT, fortrinnsvis i
en offisiell NT-sammenheng.
Les mer på våre hjemmesider:

www.norsktollerforbund.no/ntsvelferdsfond

www.norsktollerforbund.no/medlemsfordeler
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ADMINISTRASJON

Lønnsutvalget

HVOR MANGE ER VI, OG HVA

Det er mange ansatte som
uttrykker bekymring for at
vi stadig blir mer topptunge
i Tolletaten, og at tollfaglige
slutter i hopetall. Stemmer
dette? Lønnsutvalget har dykket
ned i statistikken!
Turnover totalt i etaten er ikke den
største, sammenlignet med mange andre
arbeidsplasser. MEN, som vi til stadighet
diskuterer så er ikke den tollfaglige
kompetansen lett å erstatte.

Bachelor-utdanningen tar tre år, og frem til
de nye studentene er ferdig utdannede vet
vi også at det er mange som nærmer seg
pensjonsalder. Om alle tollfaglige går av
med AFP ved fylte 62, vil det bli mange hull
i turnusene fremover. Så hva har egentlig
skjedd fra vi landet ny organisering 1.
oktober 2020 og frem til nå?

STORE ENDRINGER I STILLINGSKODENE
I denne perioden har ikke det totale antall
ansatte endret seg vesentlig, vi er bare 2
færre enn vi var for halvannet år siden. Men
det har definitivt skjedd endringer innenfor
stillingskodene!
Diagram 1 viser bare de stillingskodene
som har endret seg med 3 eller flere
ansatte. Bekymringsfullt har vi blitt 41 færre
tollinspektører. Alle disse har definitivt
ikke gått av med pensjon, men enkelte
vil selvfølgelig ha søkt på andre stillinger
og kan ha blitt ftin, toin osv. Men også
innenfor disse stillingskodene krymper
arbeidsstokken, om ikke like voldsomt; det
er blitt 8 færre førstetollinspektører og 3
færre tolloverinspektører i samme periode.
Altså over 50 tollfaglige stillinger er borte. Vi
vet at 20 av disse er konkrete oppsigelser i
2021.

TJENER VI?

divisjonene. Grensedivisjonen
har krympet mest og ITdivisjonen har økt mest i
samme periode (diagram 2).

HVA
I

ER SÅ LØNNSNIVÅET

ETATEN

PR.

1.

JANUAR

2022?
Grafen nedenfor viser faktisk
grunnlønn i 2022 i de ulike
stillingskodene. Den viser også forskjellen
i snitt mellom tollfaglige, gjennomgående
stillinger og lederstillinger. Gjennomgående
stillinger vil si stillinger som finnes på tvers

DIAGRAM 2

av etater, slik som konsulenter, rådgivere
osv. Stillingskoder med færre enn 5 ansatte
er tatt med i snittet for hovedgrupperingene
øverst, men er ikke særskilt opplistet.

Men siden vi er omtrent like mange i etaten,
hvor kommer så påfyllet av ansatte? Det var
90 nyansettelser i Tolletaten i 2021. Hele 74
av disse var seniorrådgivere eller rådgivere.
fem var tollfaglige stillinger som kom tilbake
etter en pause fra etaten.
En liten trøst? Vi har
heldigvis 30 betjenter
som er ferdig utdannet
til høsten, og de blir et
kjærkomment
påfyll
som nok gjør at vi neste
år forhåpentligvis ser
et lite oppsving i antall
tollinspektører.

E

N D R I N G E R

D I V I S J O N E N E

DIAGRAM 1

IMELLOM
Det har også vært
endringer innen de ulike

DIAGRAM 3

...fortsetter på neste side
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LØNNSUTVIKLING

INNEN

DE

ULIKE

STILLINGENE SISTE ÅR
En ting er hva vi faktisk tjener i dag, men like
interessant er det å se på lønnsutviklingen.
Noen hevder at det ikke er prosenter man
lever av, men kroner. Og det er selvfølgelig
det man sitter igjen med av kroner i
lommeboka etter at regningene er betalt
som betyr noe når vi skal på butikken for å
kjøpe brød og melk.
Grafene
under
viser
endringer
i
gjennomsnittlig lønnsnivå innenfor de ulike
stillingskodene fra januar 2021 til januar
2022. Det inkluderer all type lønnsøkning,
som ansiennitetsopprykk, sentralt oppgjør
pr. 1. mai, lokalt oppgjør, forhandlinger
på særskilt grunnlag jf. HTA 2.5.3 osv. De

særskilte forhandlingene etter HTA 2.5.3
1c) som ble holdt våren 2021 var derimot
allerede med i grunnlaget for 2021, da
lønnsendringene hadde tilbakevirkende
kraft fra 1. januar.
Jeg har lyst til å vise dere hvor ulike
grafene kan se ut alt ettersom man ser på
lønnsutvikling i % eller i kr:
I snitt fikk hver enkelt i Tolletaten en
lønnsøkning på 27.000 kr i 2021. Dårligst
ut kommer førstekonsulenter, konsulenter,
tollrevisorer og rådgivere med 17.000 kr
eller mindre i økt grunnlønn (diagram 4).
Divisjonsdirektører, avdelingsledere og
avdelingsdirektører fikk helt klart størst
økning i kroner. Det er et uttalt mål at
lederlønninger i staten ikke skal gå i fra

DIAGRAM 5

lønningene til de de er satt til å lede. Men
det kan påpekes at de jo tjener best, så om
alle får samme prosent får de naturlig nok
mest også i kroner? For å finne ut om det
her er samsvar må vi se på neste graf som
viser endring i årslønn i % (Diagram 5):

som viser reallønnsutvikling for hver enkelt
ansatt, spesielt til bruk i lokalt lønnsoppgjør.

Irene

LEDER LØNNSUTVALGET

Avdelingslederne har hatt klart størst
lønnshopp i prosent, så vi kan konkludere
med at forskjellene her igjen har økt. Men
tolloverinspektører,
førstetollinspektører,
tollinspektører og spesialrevisorer kommer
også ganske bra ut og ligger i det øvre sjiktet
her. Førstekonsulenter derimot kommer
dårligst ut også i prosent.

DIAGRAM 4

Det er viktig å presisere at innenfor de ulike
stillingskategoriene så skiller det naturlig
nok mye mellom enkeltpersoner, statistikken
viser jo kun snittet. Det vil derfor fortsatt være
viktig å ha en oppdatert reallønnskalkulator
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BESTÅR AV:

Irene Skancke Bratteberg, forbundsstyret og NT-V
Stein Nordgård, forbundsstyret og NT-D
Lise Arntzen (vara) NT-D
Geir Arild Tønnessen (vara) NT-O
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EN AV REGJERINGENS VIKTIGSTE PROSJEKTER ER EN
TILLITSREFORM I OFFENTLIG SEKTOR. REFORMEN
HANDLER OM Å GI DE ANSATTE TID OG TILLIT TIL Å GI
BRUKERNE BEDRE TJENESTER

skrevet av:

Ron Erling Pedersen
Divisjonstillitsvalgt Grense

Denne
reformen
skal
utformes i tett samarbeid
med
brukerorganisasjonene,
tillitsvalgte og ledelsen i alle
store offentlige virksomheter.
Målene i offentlig sektor skal
være få, tydelige og relevante.
Dette står som innledning til Tillitsreformen
i Hurdalserklæringen. I tillegg står det at
tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten,
tiden og makten tilbake til de som utgjør
førstelinja og ryggraden i velferdsstaten.
Videre kan vi lese at regjeringen ikke vil sette
i gang sentraliserende reformer som skaper
store enheter med lange ansvarskjeder fra
beslutningstaker til de som står i førstelinja
for å utføre jobben.

REDUSERE

MARKEDSMEKANISMER
For å få til dette skal det legges frem

en strategi for offentlig sektor som tar
brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og
ledelsen i alle store offentlige virksomheter
med på en forpliktende prosess for
hvordan tillitsreformen skal utformes på
det enkelte område for å redusere bruken
av markedsmekanismer i alle deler av
velferdsstaten. I tillegg skal reformen:
• styrke
trepartssamarbeidet
og
rettighetene ansatte har til å bli involvert
i alle viktige prosesser
• sørge for at store IKT-prosjekter i
offentlig sektor styres på en ny og
bedre måte basert på tett involvering av
brukere og ansatte
• bygge
opp
kompetanse
i
egen
organisasjon
fremfor
å
kjøpe
konsulenttjenester
• sikre at offentlige ledere har opplæring
i den norske arbeidslivsmodellen og
trepartssamarbeidet.
Dette mener regjeringen skal gjøre at
offentlig sektor blir enda bedre, fordi de
ansatte er vår viktigste ressurs. For å få
til disse endringene skal det skje i kontakt
og samarbeid med de ansatte og deres

- FRA GRENSEDIVISJONEN

organisasjoner. Det står mange flere ting
om tillitsreformen i Hurdalserklæringen,
men det tar jeg ikke med i denne artikkelen.

DET

SOM IKKE FUNGERER MÅ BORT
Vår hovedorganisasjon YS hadde i
midten av januar et møte mellom alle
partene i arbeidslivet og statsråden hvor
tillitsreformen skulle diskuteres. Her er det
litt sånn at regjeringen starter med blanke
ark og så skal partene i arbeidslivet på
vegne av sine medlemmer fylle disse arkene
med ting som ikke fungerer og må bort, men
også med ting som fungerer, men kanskje
må endres på enkelte områder.
Dette arbeidet er også Norsk Tollerforbund
invitert til å være med på, og vi har allerede
startet en møterekke sammen med de
andre forbundene i YS der det nå jobbes
med gode tiltak for nettopp å få gi tilliten,
tiden og makten tilbake til de som utgjør
førstelinja.

Det som jeg er helt sikker på er at det er for
tidlig å finne enkeltløsninger nå. Først må vi
skape noen rammer gjennom diskusjon slik
at vi har felles mål for resten av prosessen.
Jeg er villig til å gi denne reformen en
sjanse, men det kommer til å ta tid. At det
er mye endringer som skal på plass før de i
førstelinja kommer til å merke endringer er i
hvert fall sikkert.

Ron

https://www.norsktollerforbund.no/karriereveiviser
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Jeg er en positiv person og tenker at alle nye
ting som har intensjon å gjøre ting bedre skal
man gi en sjanse, men jeg må si at her er jeg
litt skeptisk. Det er egentlig ikke at jeg ikke
tror at man kan komme langt med tiltakene
som blir beskrevet i erklæringen, men her er
det offentlige i Norge veldig forskjellig skrudd
sammen og jeg er redd for virksomhetene
som er involvert blir sittende i hvert sitt hjørne
og bare se på seg selv og sine problemer, og
derfor ikke kommer til de gode løsningene
for fellesskapet som kanskje ligger der.
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ER JEG 5 ELLER 50 ÅR?

og det andre synet på denne arbeidsformen.
Selv mener jeg at en kombinasjon er i tråd
med tidens utvikling og samfunnet vi lever
i i dag.
Derfor var jeg pro en «Instruks for
hjemmekontor», og ble glad da den endelig
kom som et styrende dokument i Tolletaten.
Den satt langt inne da, og vi var ikke «først
i skoa», for å si det sånn, men etter litt
«hjelp» fra andre statlige virksomheter dro
Tolletaten i havn noe bra!

skrevet av:

Stine Bråten

Divisjonstillitsvalgt Vare

«Jeget»
her
er
den
middelaldrende medarbeideren
som i 30 år har vært en voksen,
pliktoppfyllende,
motivert,
kunnskapsrik og selvstendig
arbeidstaker i Tolletaten.
For ledelsen var jeg derfor en ansatt som
ble vist tillit. De så at jeg skjøttet mine
arbeidsoppgaver godt, og stolte på meg
og respekterte meg. Forholdet mitt til
nærmeste leder er fortsatt akkurat sånn,
bare så det er sagt! Selv om «jeget» er meg,
så prater jeg i det følgende også for mange
andre medarbeidere i VD.
Det føles nå for meg som at ledelsen vår i
Bergen, som for så vidt har noen over seg
igjen i Tollbugata (må ikke glemme disse), tror
at jeg ønsker å skulke unna arbeidet og ha
«late» hjemmedager. Hvorfor føles det sånn?
Denne artikkelen handler hovedsakelig om
hjemmekontor, eller praktiseringen av dette,
som arbeidsgiver tilsynelatende tror at vi
oppfatter som «gjemmekontor» eller fri.

- FRA VAREFØRSELDIVISJONEN

Fortsatt er hovedregelen i Tolletaten fysisk
fremmøte. Instruksen åpner for én til to
dager hjemmekontor, og i formålet med
den står det at Tolletaten skal være en
arbeidsplass som evner å «beholde og
utvikle kompetente arbeidstakere». Topp!
Den skal «sikre at Tolletaten har en enhetlig
praksis for bruk av hjemmekontor samtidig
som linjeledere gis nødvendig fleksibilitet til
å legge til rette for lokale løsninger». Også
er den «tillitsbasert», noe som er godt å
lese.

TILLITEN U
UTEBLIR
Da det nærmet
nærm seg normalsituasjon (igjen)
og instruksen skulle settes ut i livet, skjedde
som jeg ikke forsto. De
det noe i VD-ledelsen
VD-le
sydde sammen
samme en instruks for instruksen,
som de kalte veiledning for gjennomføring.
Uten å drøfte denne med tillitsvalgte ble
den førende for lederne i VD da
de
d skulle inngå avtaler med
de ansatte. Trodde de ikke
at lederne klarte å håndtere
etatsinstruksen? Var ikke
etatsinstruksen bra nok?
Eller var de redde for å miste
kontrollen over et eller
annet? I praksis kommer
denne veilederen som et
tillegg til etatsinstruksen, og
er for så vidt hjemlet i denne.

FYSISK

OPPMØTE GJELDER
Jeg har kjent på arbeidsgivers motstand
nd
ye
mot arbeid hjemmefra siden 2017. I nye
lokaler på Helsfyr stilte Oslo og Akershus
us
Tollerforening spørsmål til tollregionen
en
om muligheten for ansatte til å jobbe mer
er
fleksibelt, altså litt hjemmefra. Vi var jo
blitt så moderne med åpne landskap, men
en
hadde kanskje ikke de beste arbeidssonene
ne
når det gjaldt støydemping. Tollregionen
en
løftet henvendelsen, og fikk avslag fra
ra
tolldirektøren. Han ønsket alle på plass i
kontorlokalene til enhver tid.
Pandemien i starten av 2020 må ha
irritert ham av mer enn åpenbare grunner,
er,
for da måtte alle på hjemmekontor i en
unntakstilstand. Det ble altså innført en
unntaksordning styrt av norske myndigheter.
er.
Det har gått superfint og har fungert veldig
ig
bra på flere områder.

Her skal vi i alle fall ikke ha
enhetlig praksis med de
andre divisjonene som flere
av oss deler hus med på
Helsfyr. Nei, vi skal kjøre
vårt eget løp, tilpasset
våre(?)
oppgaver
og
ledelsens behov for en noe
uforståelig kontroll.

Arbeidsgiver mener at det finnes
negative sider når det gjelder
samhandling,
idéutvikling
og
teamfølelse ved bruk av hjemmekontor.
Jeg er ikke uenig. Den offentlige
debatten har vært bred, og man finner
undersøkelser som støtter både det ene

Veilederen
begrenser etatens
V
instruks,
og dermed også
ins
...fortsetter på neste side
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seksjonssjefenes fleksibilitet i sin måte å
styre og lede på, mener jeg. Ikke nok med
det, i kjølvannet av dette strammer enkelte
ledere inn praksisen ytterligere. Nå vi er i
kjernen av hvorfor jeg i overskriften spør om
jeg er 5 eller 50 år. Arbeidsgiver som før viste
de ansatte tillit, og respekterte og stolte på
oss, har nå en opptreden på dette området
som vitner om at de ikke har det lenger.

KRAV

OG BETINGELSER
Om vi skulle være så heldige å få innvilget
to dager med hjemmekontor (det føles
nesten sånn, for dette er ingen rettighet),
så må disse være faste, skal vite. Det kan
jo hende vi finner på å «shoppe» dager, og
legge dem til når det er gunstigst for oss
per uke. Og så da? Blir det mye å holde styr
på for nærmeste leder om dagene ikke er
faste? Nei, jeg tror ikke det. Ikke for GD i
Moss og de andre divisjonene i Tollbugata i
alle fall. La nå dette være opp til den enkelte
leder å finne ut av. Leder skal vurdere hver
og en søknad individuelt ut fra flere hensyn.
Er det individuell vurdering for den ansatte
når f.eks. alle på ett sted har fått én felles
fast arbeidsdag hjemme og de fire andre
dagene på kontoret? Kanskje er alle skjønt
enige i at dette er optimalt, men man hadde
ikke trengt en egen veiledning i divisjonen
for dette, og ingen styring fra toppen.
Jeg er av den oppfatning at jeg jobber
fem dager i uka, uansett om jeg sitter på
plassen min på Helsfyr, på et møterom i en
annen etasje på Helsfyr, på kafeen utenfor,
eller hjemme. Jeg er på jobb. Og noen dager
passer det ene arbeidsbordet bedre enn
det andre for meg. Skulle nesten tro det lå
en annen agenda bak dette, om fremtidig
«free seating», uten at jeg vil spekulere mer
i det. Vi må jo også sirlig føre opp hvilke
dager vi jobber hjemmefra og hvilke vi er på
arbeidsstedet. Dette er behørig meldt inn.
Arbeidsgiver har full kontroll.

INDIVIDUELL

VURDERING
Og ikke nok med det som er nevnt om
faste dager, så gjelder egne regler for
deltidsansansatte. Han middelaldrende
fyren som av helsemessige årsaker har et
par timer kortere arbeidstid enn meg hver
dag, han får for all del ikke innvilget mer enn
én dag med arbeid hjemmefra. Han kommer
en time senere enn meg, og går en time
før, men jammen skal han uten individuell
vurdering, få maks én dag hjemmekontor,
fordi VD vil det og har nedfelt dette i sin
instruks.
Hvor er det blitt av leders mulighet for god
styring over sin seksjon, fleksibiliteten?
Jeg håper den ligger til grunn. Jeg vil si at
dersom deltidsansatte ikke blir individuelt
vurdert, så er det på kanten til å være
diskriminerende. Tror man ikke at denne
ansatte jobber når han er hjemme? Hans
kompetanse tilbys og benyttes enten han
er fysisk her eller der. Og forstår man ikke
at hans beste arbeidssituasjon kan være å
jobbe hjemmefra to dager i uka? Nettopp
det kan være med på å «ikke svekke
effektiviteten i etatens tjenesteproduksjon»,
som instruksen påpeker. Skulle tro man ikke
ble ansett som til stede på jobb når man
jobber hjemmefra. Tror arbeidsgiver at vi
tror vi har fri?

KUN

LOV Å VÆRE SYK NÅR DU ER

HJEMME
Og ikke nok med det. Noen steder strammes
praksisen inn ytterligere. Det forventes og
stilles som krav at enkelte arbeidsoppgaver
legges til når man jobber hjemmefra. Det
forventes at lege- eller tannlegetimer og
lignende legges til hjemmekontordagene.
Hvilken logikk er det som styrer her? Jeg for
min del har tannlegen min på Fyrstikktorget.
For de som ikke vet hvor det er, så er det
på Helsfyr. Hovedargumentet mitt er at
sånne ting er det drøyt at man lager faste

føringer på. «Instruks for hjemmekontor»
med sin egen veiledning i VD, har åpnet
for ytterligere behov for føringer nedover
i organisasjonen. Er det fordi arbeidsgiver
føler at de mister kontrollen? Og er det igjen
fordi de mangler tillit til oss?
Jeg er som nevnt like mye på jobb enten jeg
sitter på Helsfyr eller hjemme. Jeg må like
mye gå fra arbeidet for nødvendige ærender
som gjelder helse eller familie, uansett hvor
jeg jobber fra, og uansett hvilken divisjon jeg
hadde jobbet i. Og det er ikke for å sluntre
unna noe som helst. So why bother?
Og ikke nok med det. Skulle man, dersom
dette
«regelhysteriet»
fortsetter,
ha
hjemmekontor på tirsdager, som er dagen
17. mai faller på i år, så Gud forby, får jeg
ikke lov til å flytte hjemmekontordagen, for
da kan jeg jo oppnå flere dager …! Oppnår
hva, sa du? Jeg lar denne henge i lufta …
Og ikke nok med det. Kontrollen som nå
manifesterer seg og brer om seg som
en blekkspruts armer, går videre. Snart
må vi vente med å stemple inn på jobb til
vi er ferdig med den første kaffekoppen
og sitter trygt ved tastaturet, enten vi er
hjemme eller på jobb. Jeg håper ikke vi
kommer dit, for jeg er på jobb i det jeg går
inn døra på arbeidsplassen min. Kravene og
kontrollbehovet begynner å ligne mistillit til
den ansattes intensjoner. Vi er her frivillig
for å gjøre en jobb, ikke for å bli behandlet
som barnehagebarn. Jeg vil be arbeidsgiver
huske på det.
Et ønske om bedre effektivitet fra
arbeidsgivers hold, etter en helvetes
slitsom omstillingsprosess, syner seg i en
feilslått styring, kontroll og maktutøvelse i
den andre enden. Så er det heldigvis noen
som likevel ser ut til å bruke sunn fornuft i
enkelte seksjoner, og som legger til rette på
sin måte ut fra etatens instruks, dvs. ikke så
rigide føringer.
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Men hva er da hensikten med en egen
veileder i VD? Det viktigste er vel at man
oppnår «faglig utvikling, samhandling og
et godt arbeidsmiljø», som etatens instruks
beskriver, og at hjemmekontor ikke «svekker
effektiviteten» …?

GIDDER

VI MER?
At vi nå opplever å ikke kjenne oss igjen i
egen organisasjon, er ikke fordi vi er gamle
og «satte». Det er fordi endringene vi har
vært gjennom etter omorganiseringen og
pandemien har vært betydelige på flere
områder. Måten vi nå møter en ny hverdag
på, og blir møtt av arbeidsgiver på, gjør at
mange av oss heller distanserer oss, mister
motivasjonen, mister arbeidsgleden og ikke
minst tilliten vi en gang hadde til ledelsen,
enn at vi føler fellesskapet, «driven» og det
gode samholdet.
Et smålig kontrollbehov uten blikk for
helheten gjør, sammen med lønnsnivået
(så fikk jeg sagt det også), snart at mange
ikke ønsker å jobbe i Tolletaten lenger.
Noe som kunne gått så smidig og lett,
oppleves som en rigid og umyndiggjørende
praksis. Behandler man voksne som barn,
vil oppførselen speiles tilbake. 5-åringen
løper ut av barnehagen ved første mulighet,
og ingen har lyst til å begynne i en sånn
barnehage. Ja, jeg lager kanskje en stor
sak ut av dette, men det gjør jammen
arbeidsgiver også.

Med ønske om en god vår og påske til alle
lesere!

Stine
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STYRET HAR I HØST OG VINTER VÆRT PREGET AV AT
NESTLEDER ANITA TARING, SOM HAR BIDRATT STERKT I
FORENINGEN, BLE ALVORLIG SYK SOMMEREN 2021.

skrevet av:

Stian Aasetre

Divisjonstillitsvalgt de sentrale divisjoner

Anita har alltid vært med på å
skape hyggelig stemning på
møtene i foreningen og virkelig
vært en av motorene i PIT-styret
i lang tid.
Styret har heldigvis flere medlemmer
med lang erfaring som har holdt den nye
avdelingen i gang. Dette gjelder spesielt
Susann Nilsen som tok utfordringen og stilte
opp som fungerende nestleder på strak arm.

AVSLUTTE PIT OG OPPSTART AV NT-D
Etter at alle medlemmene i PIT ble overført
til NT-avdeling Direktoratet etter NTs
landsmøte, har interimsstyret vært opptatt
med å legge ned PIT og å opprette den nye
NT-D. Interimsstyret har bestått av Stian
Aasetre, Susann Nilsen, Geir Gudbrandsen
og Ann-Kristin Dahle Stenvall.
Interimsstyret har overført alle midler
fra PIT til NT, revidert og avsluttet
regnskapet. Vi venter på bekreftelse fra
Brønnøysundregisteret på at PIT har blitt
slettet som en uavhengig forening.
Etter årsmøtet i mars vil medlemmene få
informasjon om nye e-postadresser til NT-D.

Vi vil da gå over på NTs egne IT.løsning. All
medlemsinformasjon vil flyttes fra Tolletaten
sine systemer til denne løsningen.

HOVEDOPPGJØRET
Interimsstyret har meldt til NT sentralt at
NT-D ønsker et solid generelt tillegg i år. Vi
ønsket at det skal brukes mer penger på
det generelle tillegget enn det lokale. Dette
for å fange opp den generelle prisveksten
i samfunnet. Alle blir påvirket. Vi ønsket
også at lønn skulle prioriteres foran andre
endringer i hovedtariffavtalen og at det ikke
er tilstrekkelig å bare beholde lønnsnivået.
Når det gjelder endringer i Hovedtariffavtalen
ba vi NT om å se på hvordan forhandlinger
etter HTA 2.5.3. (særlig grunnlag) kan
endres slik at vi får endret kravet om at tvist
ikke kan ankes. Ett av hovedproblemene
med dagens ordning er at forhandlingene
ikke oppleves som reelle. I tillegg ønsker vi
at NT ser på om noe mer sentralt kan gjøres
for ansatte som har ufrivillig deltid. Da dette
ikke følges opp godt nok i Tolletaten selv
om det er hjemlet i Statsansatteloven.

UFRIVILLIG

DELTID
Vi har medlemmer i etaten som arbeider
ufrivillig deltid og i denne vanskelige tiden er

- FRA DE SENTRALE DIVISJONER

det ekstra viktig at alle har en lønn de kan leve
av. NT-D har derfor presset arbeidsgiver på
å få fortgang i arbeidet med kartlegging av
alle som jobber ufrivillig deltid. Vi planlegger
å benytte dette som utgangspunkt for
å kunne følge opp medlemmene våre.
Arbeidsgiver plikter å ha en slik oversikt
etter likestillings- og diskrimineringsloven)
§26. Og arbeidet skal skje i samarbeid med
de ansattes representanter.
Enkelte medlemmer har gitt opp å få større
stilling, men vi vil likevel at dere kontakter
oss slik at vi kan dobbeltsjekke at dere
kommer med i oversikten fra arbeidsgiver.
Dette selv om det på små steder kanskje
kan være umulig å utvide stillingen fordi det
er begrenset med arbeid tilgjengelig. Dette
gjelder da spesielt renholdere.

SKAL LØNNE SEG
Foreningen har mottatt spørsmål rundt
lønn og verv. Det var flere på en bestemt
avdeling som hadde nøyaktig samme
arbeidsoppgaver, men de som hadde verv
hadde høyere lønn. Både verv i foreninger
og i vernetjenesten teller positivt i henhold
til lønnspolitikken i etaten. Dette både for å
sikre at ansatte tar på seg verv og for at det
skal få uttelling for kompetansen de tilegner
seg. Alle kan melde seg til verv. I NT-D
har vi en egen valgkomite som man kan
henvende seg til dersom man er interessert.
Når det gjelder vernetjenesten kan man
kontakte hovedverneombudet og stille til
valg. For medlemmer i NT arrangeres det
basiskurs i foreningsarbeid som man kan
melde seg på. Det er bare å ta kontakt med
lokalforeningen.

AKAN

REKRUTTERING

Tidligere har PIT valgt representanter
til AKAN i årsmøtet. Men dette har blitt
endret uten at alle lokalforeningene har
blitt informert. NT-D er i kontakt med
arbeidsgiver for å se på de nye rutinene
for valg/utpeking av representanter. Fordi
dette er representanter på tvers av alle
foreningene og uorganiserte kan det se ut
til at det blir en tilsvarende løsning som for
verneombud, hvor det er direkte valg.

DISPONERING AV LOKALER
Vi vet at det fra tid til annen jobbes med å
endre lokaler og å flytte på ansatte. Hvis
noen er berørt pga. omdisponering av
lokaler, ønsker vi å høre om det fra dere.
Arbeidsgiver skal ta opp disponering av
lokaler til forhandling med foreningene,
men det kan glippe i noen tilfeller. Spesielt
gjelder dette de av dere som ikke jobber på
Tollboden i Oslo. Da vil det være en annen
lokalforening som forhandler og det kan da
oppstå tilfeller hvor de som er organisert
hos oss ikke involveres som de skal.
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VERV

Vi ønsker oss flere medlemmer i de
små divisjonene. Vi legger planer for ev.
rekrutteringsstunt. Hvis det er noen som
har tips eller ønsker å bidra, setter vi pris
på dette.

ÅRSMØTER

OG ANDRE MØTER
24. mars skal NT-D avholde sitt første
årsmøte. Vi sparker i gang med vårt
sedvanlige årsmøte med noen endringer
siden NT-D er nyopprettet og vi da ikke
har noen årsmelding. På årsmøtet får vi får
besøk av lederne av NT. De vil informere om
arbeidet i NT sentralt.
Møter som kommer
• IDF-Informasjons,
drøfting
og
forhandlingsmøter
(månedlig,
leder
NT-D deltar)
• Seniorforeningens årsmøte (leder NT-D
deltar)
• FSM-Forbunds Styre Møter (6 møter i
året, Leder i NT-D deltar)
• Sommerlunsj/samling-teambuilding
(alle som har verv i NT-D)
• Julemøte (alle medlemmer).
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Medarbeiderundersøkelsen
Hva
mener
arbeidstakersiden
og
vernetjenesten om denne måten å undersøke
status på. ? Dere sov vel ikke i timen denne
gangen? Det er helt uakseptabelt at denne
medarbeiderundersøkelsen kom ut uten å
få uttale seg om tilstanden i hele Tolletaten.
Protesterte dere, men ble overkjørt av
arbeidstakersiden?

Hei, endelig fikk vi en
medarbeiderundersøkelse
igjen.
INNSENDT AV: TERJE BJØRNSTAD, OSLO

Fint å få kunne svare på om du har blitt
trakassert eller mobbet på jobben. Får håpe
at de fleste av oss har sluppet slike traumer
siden de fleste av oss har hatt hjemmekontor
i perioden det svares på.
Her var det bare nærmeste medarbeidere,
nærmeste ledere og arbeid struktur som
eventuelt kunne bli utsatt for kritikk.
Jeg synes jeg har oppfattet at mage har
synspunkter på OU prosessen, toppledelse
og spesielt HR ledelse. Personlig skulle jeg
ønske å kunne svare på spørsmål om dette
også. Det føles nesten som et demokratisk
behov for meg.
Mange tollere sliter nå, mener jeg. Mange har
sluttet i tolletaten og flere vil antagelig følge
etter. Når det gjelder god lønnsutvikling
har toppledelsen uttalt at dette bør vi
vanlige tollere glemme. Hvordan er status
på lønnsnivå blant ansatte i nærheten av
toppledelsen?

Uansett
tilgir
jeg
arbeidstakersiden
og vernetjenesten fordi jeg har en
fornemmelse om hvor vanskelig det er å
drive tillitsmannsarbeid under nåværende
regime.
Det verste med denne undersøkelsen er
at frustrasjon, sinne eller oppgitthet fort
kan ramme nærmeste leder til ansatte. De
som ledere må selvfølgelig rette seg etter
sin ledelse og derfor er de spesielt utsatt
for kritikk i denne undersøkelsen. Det var
utrolig fristende å «rette baker for smed»
når jeg skulle fylle ut skjema.
Ledere på første nivå har virkelig fått en
utsatt posisjon i denne undersøkelsen. All
medfølelse med dere, håper virkelig at alle
som svarte var seg ansvaret bevist.
Hvorfor godkjente HR en slik undersøkelse
der dette kan bli utfallet? Er det splitt
og hersk, manipulering og autoritære
avgjørelser som gjelder nå?
Det kan være farlig å sette noen på Urias sin
post. Sannhet og rettferdighet kan komme
fram en vakker dag.

Med vennlig hilsen

Terje
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