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INNHOLD

Er å ville det samme som å ha vilje? Og kommer man noe sted kun med
viljen?

Reportasjer

Nå er ulven her

Fra den samme entymologiske opprinnelsen kommer også ordet vilje. I motsetning til verbet å
ville, er viljen et substantiv - en betegnelse på noe eller noen, og en definisjon av ordet er ”Vilje er
målbevisst streben og evne til å foreta valg og omsette tanker til handling” (hentet fra Store Norske
leksikon, kapittel Psykologi-Personlighetspsykologi), Vi setter ofte ordet sammen med andre
for å danne et mer spesifikt substantiv, slik som motstandsvilje, oﬀervilje, innsatsvilje. I norsk
ordbok finnes det også 169 synonymer på ordet vilje - så det må bety mye for oss nordmenn.

Koronakommisjonens 2. rapport

red.anm

Det er mange av oss som VIL mye. Vi VIL ha en anstendig lønn, vi VIL ha bedre karrieremuligheter,
vi VIL ha bedre seniorvilkår. Men bortsett fra i barneårene er det desverre lite man oppnår kun
ved å ville noe.

Man kan ofte høre at man kommer langt med viljen. At ren vilje ofte kan trumfe talent (som er
en evne). Vi ser det til stadighet i idretten. Lag eller spillere som er teknisk bedre eller med større
forutsetninger for å vinne på grunn av ferdighetsnivået, kan tape for lag eller utøvere som ofrer
alt, som ikke bare vil mer, men har en vilje til å omsette det man vil til en handling - innsatsvilje.
Felles for disse er at viljen er mer enn å ville vinne. Vilje betyr som oftes at man ofrer noe - eller i
det minste er villig til å ofre noe. Man løper mer, satser mer, tåler mer vondt. I det lange løp handler
det om å legge ned mer tid på trening, ofre andre karrierer og aktiviteter for å trene mer enn enn
de andre. Men det holder ikke med vilje alene. Man må ha med seg ett snev av evne også.
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Siste nytt fra NTs divisjonstillitsvalgte

I det siste tør jeg påstå at vi ser at Norsk Tollerforbund har vist betydelig mer vilje til handling. Vi
har tatt et langt steg fra å ville at ting skal være bedre til å vise vilje til å gjennomføre endringer.
Vi har også valgt å skyte med skarpt! Men alene har vi desverre begrenset med evne (evne =
beslutningsmyndighet og økonomi). Uten å få med oss noen ”kanoner” på laget vil resultatet
uansett utebli. Evensen selv måtte oppgi Oskarsborg etter at Blücher var senket, men skapte
mulighteten for at regjering og Konge unnslapp okkupasjonsmakten, og dannet dermed
grunnlaget for en motstandsvilje som varte krigen ut.

God sommer og la oss få flere drønn fra ”Børmers kanoner”

Kursvirksomheten i NT
Hvilke kurs har vi hatt og hva kan man melde seg på fremover

De hele er ett enkelt regnestykke hvor man ganger faktorene VILJE og EVNE med hverandre. For
å få et resultat må begge faktorer i det minste være større enn null. Man kan med andre ord ikke
skape endring om man har 10 i vilje, men 0 i evne - da blir resultatet uansett 0! Det betyr jo også at
om man har all verdens talent - eller evne - hjelper det lite om man ikke samtidig ganger dette opp
med en stor del vilje. Se bare på hva de gamle krupp-kanonene på Oskarsborg fikk til 9. april 1940,
da Birger Eriksen ble udødeliggjort med følgende sitat: ” Visst Fanden skal der skytes med skarpt !”.

Tolldirektøren må vise vilje og evne til å ofre mye om vi sammen skal nå målet
om å få en anstendig lønn for alle ansatte, men jeg har tro på at han også vet
hva som er det rette å gjøre - uansett hva andre med makt truer med. Og jeg
håper Børmer kan si som kommandør Eriksen rett før skuddene fra
Oskarsborg ble avvfyrt: ” Enten blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg
krigshelt. Fyr!”.
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Mer statistikk om lønnsnivået i etaten

Les mer om hvilke fordeler du kan få som NT-medlem i Gjensidige

NT er avhengige av at også andre har den samme vilje til å bruke sine evner i lønnskampen.
Derfor er det gledelig å se at ledelsen i Tolletaten og til dels Finansdepartementet har begynt
å vise en vilje til å gjøre noe med dagens og fremtidens situasjon. Det er Tolldirektøren som
har evnen (en evne som politisk kan økes), og ganget opp med vilje knytter vi stor
spenning til hva resultatet på sikt kan bli. Hittil har vi fått noen solide salver
med historiske 2.5.3-forhandlinger og ett smell av ett karrieresystem. Og vi
vet det ligger flere lønnsgranater på lager.

Status fra lønnsutvalget
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SER VI ET LYS I ENDEN AV EN
TUNNEL, SOM HAR VÆRT MØRK I
ALTFOR LANG TID?

J

eg har brukt mye tid på å reise rundt
i mitt første år som forbundsleder.
Og jeg har snakket med utrolig
mange, i hele landet. Signalene og
tilbakemeldingene har vært entydige,
uansett hvor jeg har vært. - frustrasjon,
sinne,
motløshet,
følelse
av
en
arbeidsgiver som ikke verdsetter den
enkelte og et ønske om å slutte. Et ønske
om å slutte, selv om man egentlig ikke
ønsker det.

Å

rene 2013-2022 har vært vanvittig
tøffe. Hadde jeg visst hvor
krevende det kom til å bli, hadde
kanskje jeg også søkt meg ut av etaten
selv. Jeg hadde i hvert fall revurdert
rollen som tillitsvalgt. For som tillitsvalgt
kan man ikke gi opp. Man kan ikke grave
seg ned og miste motet, noe jeg enkelte
ganger har hatt veldig lyst til å gjøre.

D

e siste ukene har noe endret seg.
Vi skimter et lys i tunnelen og vi
ser forhåpentligvis noe som kan
reparere tilliten. Noe vi kan bygge videre
på.

O

nsdag 25. mai 2022 gjennomførte
etaten en historisk ekstraordinær
lønnsforhandling. Det var en
såkalt 2.5.3-forhandling som handlet om
å beholde dagens ansatte. NT hadde
fremmet krav om dette tidligere i vinter og
arbeidsgiver møtte oss til forhandlinger
denne dagen. Det er første gang i historien
har NT fremmet et gruppekrav av denne
størrelsen og det er første gang vi har
møtt en arbeidsgiver som anerkjenner
problemet og viser vilje til å handle.

V

interen 2016 fremla Norsk
Tollerforbund
Alexander
Fauchald sitt forslag om ny
personellordning for etatsledelsen. Den

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

ble dessverre skrinlagt i 2017, men er nå
tatt opp igjen. Denne gangen av AD og
Tolldirektøren. Dette er et stort og viktig
skritt i riktig retning. AD har det siste året
jobbet frem forslag om nytt karriere- og
utviklingsløp for tollfaglige- heretter kalt
KARIUS. Forslaget er altså inspirert av
NTs opprinnelige forslag, noe som gir et
godt grunnlag for de drøftingene som vil
komme i løpet av juni.

H

vilke
konkrete
følger
eller
konsekvenser dette får for den
enkeltes lønnsutvikling, vet vi
ikke per dags dato. Men det er ingen
tvil om at vi har klare forventninger til
endringer.

P

arallelt med dette gjennomføres
det mange enkeltstående 2.5.3
forhandlinger i disse dager. På
ansatte som har fått jobb tilbud utenfor
etaten. Det er positivt å se at etaten

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
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endelig møter mange med seriøse mot
tilbud. For medlemmer flere steder i
landet har tilbudet vært så godt at de
faktisk har besluttet å bli i etaten.

E

t siste tegn til endring fra etaten
sin side, som også gir håp og
viser et lys i tunnelen, er den nye
virksomhetsstrategi. Denne gangen
står også de ansatte i fokus, noe som
gir sterke insentiver til at det faktisk
må komme endringer. Det fordi en
virksomhetsstrategi forplikter etaten!
Tolldirektøren tenker stort på vegne av
etaten og de ansatte, noe viser meg at
vi som forbund har nådd inn.

I

tillegg til disse elementene, har vi
selvfølgelig det lokale lønnsoppgjøret
som kommer til høsten. Det vil
gi lønnsøkning for mange av våre
medlemmer og vi skal igjen tilstrebe en
rettferdig og rettmessig fordeling.

S

om
m oppsummering:
Jeg
g kan snakke
stort
ort om ønsker
og håp for fremtiden.
yr lite uten
Det betyr
faktiske resultater. Vi
ss sakte opp
bygger oss
n det er skjørt
igjen, men
og vi harr dårlig tid.
Men jeg velger inntil
videre å ha håp.
e av alle
På vegne
medlemmene
g
våre
og
på
v hele
vegne av
etaten.

Karin Tanderø Schaug
side 5

nr. 2-2022

https://twitter.com/NorskTollblad

www.facebook.com/norsktollerforbund

post@norsktollerforbund.no

LØNN OG AVTALER

Lokal lønnspolitikk

ETATEN HAR IKKE EN LENGER EN UTFORDRING NÅR DET
KOMMER TIL LØNNSNIVÅ HOS DE TOLLFAGLIGE. ETATEN
HAR ET VANVITTIG STORT PROBLEM!

– Om kort tid har etaten fire ulike
tollfaglige grupper. Dagens
ansatte, siste kull fra TKS, ITOene og tollbachelor-studentene.
Dette er fire grupper som alle vil utføre
samme oppgaver, men med potensielt stor
variasjon i lønn. Og der den ene gruppen,
de som jobber her i dag og innehar den
tollfaglige kompetansen og erfaringen, er
den tapende part.

ROPT

PÅ ULVEN I FEM ÅR
– Er det noe vi vet om problemer så er det at
å feie dem under teppet og håpe at det går

over av seg selv, ikke er noen god løsning.
For å løse et problem må vi ha vilje til å gjøre
noe og vi må ha evnen til å handle.
– Jeg får noen ganger høre at jeg roper mye
ulv. Og at NT har ropt ulv i fem år.
Til det ønsker jeg å svare: NT har ropt ulv
fordi ulven var på vei. Nå er ikke lenger
ulven på vei, den er her! Og hvis den ikke
handles her og nå så er etatens operative
kraft og kompetanse mer eller mindre rasert
før vi vet ordet av det.
– Behovene til etaten krever nå historisk
store grep. Grep som er så store at de krever
forankring og aksept utenfor etaten. Regningen
etter å ha hatt ansatte på utsett i 30 år må
betales og forfallsdato er for lengst passert.

innlegg fra:

forbundskontoret

v/Karin Tanderø Skaug, forbundsleder

– Det er avgjørende å skape en forståelse
for den situasjonen tolletaten er i fremover.
Dette har vi gjort i snart et år, men vi må
fortsette. Vi må tydeliggjøre problemene
og vi må beskrive konsekvensene. Det
er flere parter enn etatsledelsen som må
realitetsorienteres. Vi må også ta inn over
oss at disse problemene ikke lar seg løse
gjennom et lønnsoppgjør eller to, og at det
vil fortsatt ta noe tid.
– Men gjennom å tilføre midler, bruke
mulighetsrommet som lønnsforhandlingene
gir oss godt, i tillegg til å innføre en ny
lønnspolitikk som er bærekraftig med et nytt
karriere- og kompetanseløp for tollfaglige,
så begynner vi å komme en vei som utgjør
en avgjørende forskjell.
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STARTEN

AV EN NY TID?
– Det siste året har vært knallhard
jobbing. Ut i media, inn mot Stortinget,
Finansdepartement og egen etat. Nå ruller
ballen og beslutningstakerne har neste trekk.
– Jeg håper og tror vi nå er i starten av en
ny tid og jeg håper våre medlemmer har litt
is i magen. I det minste våre medlemmer
som egentlig ikke ønsker å slutte, men som
synes dagens situasjon er uholdbar.
– Vi trenger å beholde all den kompetansen
etaten innehar. Vi har ikke råd til å miste
noen. Og vit at vi kjemper for endring hver
eneste dag!

Karin
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LØNN OG AVTALER

Lokal lønnspolitikk

KARIUS - NULL HULL?
KARIUS ER ET KARRIEREUTVIKLINGSSYSTEM SOM VIL SIKRE
RIKTIG TITTEL OG LØNN, SAMT EN KARRIERESTIGE FOR ANSATTE.
TOLLETATEN SKAL LØSE ET SAMFUNNSOPPDRAG OG SER PÅ DET
SOM AVGJØRENDE AT DE STREKKER SEG ETTER NYE LØSNINGER
FOR Å UTFØRE DETTE OPPDRAGET. BÅDE INNENFOR VAREFØRSEL
OG GRENSEKONTROLL.

innlegg fra :

forbundskontoret

v/Nina Sypriansen Monsrud, nestleder

Tolletaten mener at man i
KARIUS vil synliggjøre ansattes
karrierestige i etaten, og
hvordan man kan bevege seg i
denne stigen.

eller
kompetanse.
De
midlertidige
funksjonene er hovedsakelig i GD. De andre
divisjonene lyser ut faste stillinger. Her vil
det selvfølgelig være viktig at man sikrer
at søkere med tollfaglig bakgrunn også
er kvalifiserte til å søke og dermed være
attraktive i disse stillingene.

KARRIEREUTVIKLINGSSYSTEM

INGEN

I KARIUS foreslås det at gradssystemet
endres noe. For å være «toller», som kan
litt om alt, foreslås det at man kan bevege
seg innenfor tittelen tollbetjent 1, 2 og 3.
Dette vil være normalavansementet. Her
vil man ha automatiske opprykk etter gitte
kompetansekriterier. I tillegg vil gradene
førstetollinspektør og tolloverinspektør være
for spesialistfunksjoner eller stillinger som
krever at man er eller blir kvalifisert. Dette
kan være funksjoner som scanneroperatør,
hundefører, OPS/KO-pult eller annet.
Dette er midlertidige funksjoner eller faste
stillinger som krever spesielle ferdigheter

mer eller mindre tilfeldig hvilken tittel man har,
samt store forskjeller på landsbasis. Dette har
gjort at det nesten går inflasjon i for eksempel
tolloverinspektørtittelen hvor oppgaver og
ansvar ikke nødvendigvis samsvarer med
tittel. Dette har igjen gjort det utfordrende når
NT har ønsket å heve tollfaglige grupper.
Så lurer man selvfølgelig på om dette er en
god løsning …, og det kanskje med rette!
Tolletaten har gjennomgått store endringer
de siste årene, noe som, uavhengig av
resultatet av endringene, har vært en stor
påkjenning for de ansatte. Endringer er ofte
knyttet til usikkerhet, og mange har lurt på
hvor man finner igjen sin boks med sine
arbeidsoppgaver i nytt organisasjonskart. Så
blir man i tillegg presentert for KARIUS! Hva
skje nå? Vil man beholde lønn og tittel? Vil
man måtte utdanne seg ytterligere for å være
toller -med eller uten spesialistfunksjon?
Alle vil per nå beholde lønn og tittel. Ingen
vil endre tittel for eksempel fra ftin til tb, eller
gå ned i lønn.

EVU - BACHELOR
I tillegg til at KARIUS vil sikre rett lønn og

tittel, vil man ha mulighet til å gjennomføre
Bachelor i tollfaget ved Universitetet i
Stavanger. Det ligger an til at alle som har
vært ansatt i etaten i mer enn 5 år, med
tollfaglig bakgrunn, vil få godskrevet 120
studiepoeng. For å få en bachelor må man
ha 180 studiepoeng og de siste 60 får man
da muligheten til å ta ved UiS. Hvordan dette
skal prioriteres blant dagens ansatte er
ikke helt avklart i skrivende stund, men alle
vil på sikt få muligheten! I dette ligger det
ingen lovnad om høyere lønn, men man vil
bli gode kandidater til stillinger i etaten. Det
gjenstår noen formaliteter før dette er helt i
havn, men det er planlagt med studiestart
for EVU-bachelor allerede til høsten.

PERSONELLORDNINGEN = KARIUS
Jeg tipper etaten er ganske tilfreds med å
endelig ha lagt disse ideene på bordet! Men
ideen om KARIUS syns jeg ikke arbeidsgiver
alene skal ta æren for. Et ganske likt forslag
ble fremmet av NT i 2018, men lagt på is på
grunn av den omfattende omorganiseringen
(OU). I tillegg mente arbeidsgiver at tanken
om en personellordning var for prematur…
Den spede tanken om en ny personellordning
startet hos Alexander Fauchald i Oslo og

GÅR NED I LØNN!
Noen stillinger eller funksjoner vil ha et
minimums avlønningsnivå. Det betyr at
dersom man blir tilsatt i en funksjon eller
stilling som avlønnes i minimum ltr 55 så
får man det. Har man et høyere lønnstrinn
ved tilsetting, beholder man det trinnet man
hadde fra før.
Som skrevet i en tidligere artikkel, har NT
drøftet hva som er stillinger og hva som er
funksjoner. Denne jobben er ikke helt ferdig
ennå, men sammen med KARIUS mener vi
ansatte i Tolletaten vil sikres opprykk både i
grad og lønn på en mye mer forutsigbar måte
enn sånn det har vært til nå. Til nå har det vært

Har du vært ansatt i tolletaten i 5 år eller mer får du godskrevet 120 studiepoeng. EVU-bachelor får du ved å ta de siste 60
studiepoengene ved UiS

...fortsetter på neste side
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Lokal lønnspolitikk

EN STILLINGSKRIG
...fortsetter fra forrige side

Akershus Tollerforening. Alexander utarbeidet
en omfattende skisse til et karriereløp som
sikret rett tittel til rett oppgave og riktig
innplassering på lønnsstigen. KARIUS som nå
legges frem fra arbeidsgiver er en modifisert
utgave av forslaget til Alexander.

SÅ

LITT OM FORSTÅELSEN…
Vi har helt tydelig en vei å gå i forhold til
forståelsen av tollfaglig kompetanse. Det kan
virke noe ubegripelig at en ekstern søker med
bachelor i for eksempel økonomi skal være
bedre kvalifisert til å utføre en arbeidsoppgave
som har vært utført av en toller i mange år. Det
er heller ikke lett å skjønne at en nyutdannet
toller med bachelor fra UiS kanskje skal tjene
mer enn en erfaren toller som har jobbet
med faget i 30 år. Det er ikke meningen å
sette grupper opp mot hverandre, men vi
må ha en formening om hvilke konsekvenser
dette kan få. KARIUS vil sikre lønn, tittel og
karrierevei, tollbachelor gjør at utdanningen
vår følger med i tiden, og EVU-bachelor
gjør at man kan være kvalifisert til stillinger,
både i- og utenfor etaten! Spørsmålet er om
det vil være tollere igjen, tollere med lang

realkompetanse, tollere med magefølelse og
tollere med et brennende engasjement for
samfunnsbeskytterrollen, eller vil vi sitte igjen
med høyt utdannede ansatte som kanskje
ikke ønsker å gå turnus, eller som ikke har
lyst til å drive med saksbehandling? Personlig
skulle jeg ønske begge deler var like bra og
at etaten fortsatt kan være en arbeidsplass
for alle!

TO

BE CONTINUED …
NT heier på KARIUS – forslaget kommer
jo opprinnelig fra NT -eller Alexander da,
og vi heier på tollbachelor – men vi er ikke
nødvendigvis helt enige med arbeidsgiver
enda om lønnsinnplassering av disse
gruppene samt at det ikke er satt et endelig
punktum ved arbeidet rundt stillinger og
funksjoner. Dette jobber vi med, og vi
håper å komme fram til en løsning snart. I
den situasjonen etaten er i nå vil det være
helt avgjørende at lønnsinnplassering og
anerkjennelse snart er på plass – Tolletaten
har ingen tollere å miste!

Nina
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KORONAKOMMISJONENS

2. RAPPORT

-MYNDIGHETENES HÅNDTERING AV PANDEMIEN

KOMMISJONEN GAV SIN RAPPORT I APRIL I ÅR. TIL DEN
FØRSTE RAPPORTEN ETT ÅR TIDLIGERE GA NORSK
TOLLERFORBUND ET USEDVANLIG TYDELIG HØRINGSSVAR
PÅ AT TOLLETAENS ROLLE UNDER PANDEMIEN SÅ UT TIL
Å VÆRE FRAVÆRENDE OG BETYDNINGSLØS I RAPPORTEN.

innlegg fra:

ILLUSTRASJONSFOTO: ENVATO/GPOINTSTUDIO

forbundskontoret

v/Stein Borvik, politisk rådgiver

trekker fram kommisjonens hovedfunn,
læringspunkter
og
overordnede
anbefalinger under pandemien.

KOMMISJONENS
Del I gir en overordnet framstilling
av myndighetenes håndtering
av covid-19-pandemien etter
den første smittebølgen og
gjenåpningen sommeren 2020.
Deretter
presenteres
kommisjonens
mandat og arbeid. Del II tar for seg hvordan
regjeringen og det øverste statsapparatet
utøvde funksjonene sine etter gjenåpningen
sommeren 2020 og fram til 31. oktober
2021.
Del III handler om førstelinjen under
pandemien.
Kommisjonen
gransker
kommunelegenes
og
de
kommunale
smittevernlegenes
situasjon
under
pandemien.
Del IV har som tema tiltak for å hindre

smitte ved innreise til Norge. Her
granskes myndighetenes beslutninger om
innreiserestriksjoner, innreisekarantene og
karantenehotell.
Del V har tittelen «Veien ut av pandemien».
I denne delen granskes myndighetenes
arbeid for å sikre vaksiner til befolkningen.
Det foretas en grundig vurdering av
vaksinestrategien og gjennomføringen av
vaksineringen i landet.
Del VI gir et innblikk i hvordan pandemien
rammet skjevt. Her tar de for seg
pandemiens konsekvenser for utvalgte
grupper som barn og unge, studenter
og innvandrerbefolkningen. De ser også
på konsekvensene for dem som har
mottatt
kommunale
velferdstjenester
under pandemien, og konsekvensene for
økonomien og arbeidslivet.
Del VII er en avslutning der granskingen

FØRSTE RAPPORT
Kommisjonen leverte sin første rapport 14.
april 2021 til daværende statsminister Erna
Solberg. Da rapporten ble overlevert, ble det
besluttet at kommisjonen skulle fortsette
arbeidet sitt.
Norsk tollerforbund avga sitt høringssvar til
denne rapporten og vi var usedvanlig tydelig
i vårt svar med at Tolletatens innsats under
pandemien og rolle som samfunnsbeskytter
så ut til å være fraværende og betydningsløs
for kommisjonen.
Vårt høringssvar er ikke vist til i denne
rapporten heller, men vi registrere med
interesse at etatens innsats under
pandemien er behørig positivt omtalt i
denne rapporten- gjentatte ganger!

JUNI 2021
Kommisjonens arbeid fortsatte med noen
endringer av medlemmer, men med samme

hovedmandat som tidligere. Mandatet i sin
helhet er gjengitt i den første rapporten.
I tillegg ble kommisjonen i brev 12. mai
2021 fra statsminister Erna Solberg
spesielt bedt om å – granske regjeringens
arbeid med vaksinering av befolkningen,
gjøre en grundig vurdering av behovet for
sengekapasitet og intensivberedskap og
gjøre en grundig vurdering av situasjonen
for kommuneoverleger og kommunale
smittevernleger under pandemien.

IMPORTSMITTEN
Omhandler
importsmitte,
innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Under
overskriftene «De sentrale aktørene ved
håndteringen av importsmitte er Tolletaten
omtalt slik:
Tolletaten har spilt en sentral rolle i arbeidet
med å håndtere importsmitte gjennom
tilstedeværelsen sin på grensestasjonene.
Tolletaten har blant annet bidratt på
grensestasjonene mot Sverige og Finland,
der det før pandemien ikke ble gjennomført
grensekontroll av persontrafikk.
...fortsetter på neste side
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Videre er det beskrevet under gjenåpning og
deretter nye tiltak høsten 2021, med stadige
endringer av kompliserende tiltak uten
forberedelser, at dette skapte utfordringer
for politiet og tollerne på grensen, blant
annet gjennom tidkrevende kontroller som
førte til lange køer.
Granskingen har også vist at politiet fortsatt
opplevde problemer med å håndtere et
komplisert regelverk i stadig endring. Politiet
fikk dessuten for dårlig tid til forberedelse
før reglene skulle iverksettes. Håndteringen
av importsmitte la beslag på relativt store
ressurser.

TOLLETATENS

SAMFUNNSOPPDRAG
Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre
at lovene og reglene blir fulgt når varer
krysser grensen. Norske myndigheter har
kategorisert Tolletaten som en virksomhet
som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner
relatert til lov og orden. Etatens virksomhet
er viktig for å ivareta næringslivets behov
for varer og innsatsfaktorer fra utlandet.
Under en krise er det avgjørende å sikre at
befolkningen får mat, medisiner og andre
nødvendige varer.
Tolletaten har både kompetanse og
informasjon som er nyttig ved utformingen av
innreiserestriksjoner, blant annet kunnskap
om trafikk og varestrømmer. Etaten har
imidlertid påpekt at myndighetene har «et
tydelig forbedringspotensial med hensyn
til å integrere Tolletatens ansvarsområder
i nasjonale strukturer for krisehåndtering,
både planlegging og øving i forkant,
strukturelt og i akuttfasene».
Etter
etatens
vurdering
kunne
en
løsning vært å «utvikle og etablere
en
formalisert
nasjonal,
operativ
grensekoordineringsgruppe
mellom
etatene som har roller og ansvar knyttet til
grenserelaterte problemstillinger».

GRENSEKOORDINERING
Sommeren 2021 ble det opprettet en
grensekoordineringsgruppe der Tolletaten,
Politiet, Forsvaret og DSB var med. Politiet
har under pandemien brukt store ressurser
på å håndtere grenseoppdraget. Til tider
har dette lagt press på prioriteringene og
evnen til å utføre andre deler av politiets
samfunnsoppdrag. For eksempel har
politiet i perioder omdisponert personell
fra
utrykningspolitiet
og
politiets
utlendingsenhet til grensekontrollen.
Store deler av grenseoppdraget har
omfattet oppgaver som politiet hadde
liten eller ingen erfaring med fra
før, for eksempel personkontroll på
grenseovergangene
mot
Sverige
og
veiledning
om
karanteneregelverket.
Berørte kommuner har også måttet
utføre oppgaver de hadde svært liten
eller ingen erfaring med, både gjennom
ansvaret for karantenehotellordningen og
gjennom håndteringen av innreisende på
grensestasjonene.
Vi mener å gjenkjenne denne teksten fra
etatens høringssvar til den første rapporten,
noe som i det minste viser at Tolletatens
høringssvar til den første rapporter er lest
av kommisjonen.
Videre roses flere myndigheter i siste avsnitt
slik:
Koronakommisjonen
vil
berømme
embetsverket
og
enkeltpersoner
for
et betydelig arbeid med å håndtere

importsmitte og for å ha utvist stor fleksibilitet
og omstillingsevne. Det er grunn til også å
berømme fagetatene særskilt, ikke minst FHI,
Helsedirektoratet, POD, DSB og Tolletaten,
for innsatsen deres ved håndteringen, ofte
på områder der de har hatt svært liten
erfaring fra før. I denne forbindelsen bør det
også nevnes at spesielt Helsedirektoratet og
FHI har besvart en stor mengde oppdrag fra
regjeringen med svært korte tidsfrister.

RRESTRIKSJONER

OG VAKSINER
Her omtales blant annet eksportrestriksjoner
på vaksiner. Slike restriksjoner ble iverksatt
fra flere hold under koronapandemien. Både
USA, India, Storbritannia og EU har på ulike
tidspunkter hatt restriksjoner mot eksport
av vaksiner eller vaksineingredienser.
Norge ble utsatt for eksportrestriksjoner
fra EU to ganger under pandemien. I mars
2020 kom det restriksjoner relatert til
smittevernutstyr.
I mars 2021 var det vaksiner som var stridens
eple. Bakgrunnen for restriksjonene i 2021
var at EU og Storbritannia rundt årsskiftet
havnet i en disputt om AstraZeneca-doser.
Norge fjernes fra listen over land som
er
unntatt
EUs
eksportkontroll
for
vaksiner 24.03.2021. Tolletaten oppdager
restriksjonene gjennom media og rettet
spørsmål til FIN og UD om hvilke konkrete
sendinger med vaksine som blir berørt av
eksportforbudet. UD og HOD starter et
diplomatisk arbeide for å unngå at Norge
skal omfattes av eksportrestriksjonene.
Saken løste seg til slutt ved hjelp av
samarbeid med svenske myndigheter og
det svenske Tullverket, men forsendelsen
som skulle gå 29. mars, gikk først etter
påsken. Dette var ifølge Tolletaten andre
forsendelser av både AstraZeneca og

Moderna som sto i fare for å bli berørt
av
eksportrestriksjonene,
men
dette
ordnet seg etter arbeid i kulissene. Pfizerleveransene ble ikke berørt. I praksis fikk
eksportrestriksjonene små konsekvenser
for Norge.
Etter kommisjonens skjønn er det gjort
mye godt arbeid i forvaltningen for å skaffe
befolkningen vaksiner. De berømmer
spesielt handlekraften og kreativiteten som
embetsverket i HOD, UD og Tolletaten har
utvist.

LÆRINGSPUNKTER OG ANBEFALINGER
Kommisjonen mener at granskningene
viser at det var sider ved myndighetenes
håndtering underveis i pandemien som
burde vært bedre. De mener at innsikt
i de grunnleggende årsakene til disse
svakhetene kan gi viktig lærdom for senere
krisehåndtering.
For mange saker ble løftet til regjeringens
bord. I tillegg ble for mange saker forberedt
og behandlet under et unødvendig
høyt tidspress. Regjeringen hadde ikke
tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot
hvordan pandemien kunne utvikle seg,
og hvordan den videre utviklingen skulle
håndteres. Dette gjaldt særlig tiltak for å
begrense smitte ved innreise fra utlandet.
Videre utnyttet ikke regjeringen fullt ut det
etablerte systemet for krisehåndtering.
Regjeringens grunnlag for å beslutte
smitteverntiltak var i mange tilfeller
mangelfullt.
Konsekvenser
og
sammenhenger var ikke tilstrekkelig belyst
eller forstått. Kommuneleger, politi på
grensen, skoleeiere og andre som skulle
iverksette og følge opp smitteverntiltakene,
fikk upresis informasjon og for lite tid til
forberedelse.
...fortsetter på side 17
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LØNN OG AVTALER

Lokal lønnspolitikk

HVA I ALL VERDEN ER DET

Tollere med lang erfaring fra
etaten, tollfaglig ansatte som
har jobbet med vareførsel
eller kanskje til og med
har hatt fagansvar innen
vareførselsfagene i tidligere
regioner eller TOD, er ikke
lenger kvalifisert til jobb i
oppfølgningsavdelingen
i
Bergen.

arkivfoto: Forbundsleder Karin Tanderø Schaug på
besøk hos VD i Drammen.

VD HOLDER PÅ MED?

i denne utlysningen er høyere enn det de
fleste i oppfølging har i dag. Og da snakker
vi om tjenestemenn og kvinner med god og
lang realkompetanse, som utfører mye av
det som står her. Hele 76% av de ansatte i
Oppfølgingsavdelingen ligger under laveste
utlyste nivå. Flesteparten er ansatte med 1547 års erfaring i etaten og ligger i spennet
471 300-544 400. Vi snakker altså om en
lønnsforskjell på opptil et par hundre tusen
mellom ansatte med lang erfaring og kanskje
fagansvar, opp mot ny kollega, uten erfaring
og/eller kompetanse om vareførsel. Vi lever
av forskjeller, men dette er uten sidestykke.

– Det handler om yrkesstoltheten vår og
mulighetene til ansatte som er her i dag. Ikke
minst så handler det om kompetanse, verdi
og hva slags arbeidsgiver og etat vi ønsker
å være. Til divisjonsledelsen i VD: Dette er
for dårlig!
– Men husk - Det er aldri for sent å snu.

Her kan du lese hele stillingsutlysningen:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=260520644

...fortsetter fra side 15
TEKST:
KARIN TANDERØ SCHAUG, FORBUNDSLEDER

Oppgavene er følgende:
• å påse etterlevelse av regelverk og
prosedyrer
for
grensekryssende
vareførsel
• et selvstendig ansvar og myndighet til å
veilede og kontrollere og ta avgjørelser
innenfor saker knyttet til registrert
vareførsel
• samarbeid
med
andre
offentlige
myndigheter
• deltakelse i utviklings- og prosjektarbeid
• undervisnings- og foredragsvirksomhet
kan bli aktuelt
• noe reiseaktivitet må påregnes

UNDERGRAVER DAGENS KOMPETANSE
Det er angitt kontroll i nåtid og i ettertid
(etterkontroll),
herunder
oppfølging
og kontroll av at autorisasjoner og
tillatelser etterleves. I tillegg til kontroll
av grunnlagsdata og statistiske data,
tollavgift, restriksjoner, ulovlige varer, samt
etterlevelse av regelverk og prosedyrer i
den registrerte vareførselen.

Kvalifikasjonskrav er fullført mastergrad.
Bachelorgrad og svært god realkompetanse
kan erstatte kravet om mastergrad.
– Dette er en falitterklæring av VD og det
undergraver verdien og anerkjennelsen
av den kompetansen etaten innehar i dag.
Teksten/innholdet i utlysningen beskriver det
ca. 100 ansatte i oppfølging gjør i dag enten de
har førstetollinspektør, tolloverinspektør eller
revisortittel, og omhandler kjerneoppgavene
i kontrollen i VD.
VD velger denne gangen å legge
kvalifikasjonskravet til masternivå uten
at de med ren tollfaglig kompetanse
uten bachelor er kvalifisert til å søke, vel
vitende om at det er førstetollinspektører
og tolloverinspektører i hele tolletaten
som absolutt burde kunne søke på denne.
Stillingens innhold vs. hva som kreves
undergraver egen tidligere utdanning og
ekskluderer godt kvalifiserte søkere. Dette
kan NT ikke stå stille å se på.

FORSKJELLER UTEN SIDESTYKKE
– I tillegg har vi spørsmålet om lønn. Lønnen

– Denne tilsettingen vil bidra til ytterligere
skjevheter og gir et tydelig signal til alle med
tollfaglig bakgrunn i VD eller andre divisjoner.
Vi er ikke lenger kvalifisert for de oppgavene
som er våre kjerneoppgaver. Dette er ikke
annet enn en falitterklæring, og vår frykt er at
kostnaden av denne beslutningen vil etaten
måtte betale for i mange år fremover. For du
kan ikke sette en stor nok prislapp på trivsel,
motivasjon,
anerkjennelse,
kompetanse,
stolthet og resultater! Det kommer ikke av
seg selv.

BETYR

MAN IKKE LENGER NOE?
Vår tillitsvalgte i VD svarte blant dette
på drøftingen: "Beholde kompetanse/
ressurser: Jeg tror dessverre at muligheten
for å få et ras av folk som slutter fordi de
ikke lenger orker å kjenne på og se på
lønnsforskjellene dere skaper, er stor. Når
man heller ikke ser at det er lyspunkter i
sikte med tanke på lønn for de som allerede
er her, oppleves det at man ikke lenger
betyr så mye i Tolletaten. Er virkelig en med
master eller bachelorutdanning så mye mer
verdt i kroner eller viktigere kompetanse
enn det de med tollfaglig utdanning og et liv
med realkompetanse er?"

side 16
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Kommisjonen hevder at myndighetene
har vist evne til å lære underveis, men det
har ofte tatt for lang tid. Myndighetenes
kommunikasjon nådde ikke fram til hele
befolkningen.
Regjeringen utnyttet ikke fullt ut det
etablerte systemet for krisehåndtering,
herunder de fire grunnleggende prinsippene
for krisehåndtering definert som ansvars-,
likhets-, nærhets- og samvirkeprinsippene.
Koronapandemien
er
den
første
langvarige nasjonale, gjennomgripende og
sektorovergripende krisen i Norge etter
andre verdenskrig.
De mener at det etablerte, nasjonale
systemet for å håndtere kriser burde vært
bedre utnyttet under pandemihåndteringen.
Dette er i tråd med de kommentarene som
er mottatt fra Tolletaten.
Det eneste vi savner i denne rapporten er en
gjennomgang av hvordan de kommersielle
varestrømmene med inn- og utførsel av
varer ble håndtert under pandemien, foruten
selve vaksinene.

Stein
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TILLITSVALGTKURS PÅ

www.norsktollerforbund.no

GEILO
til Kivilompolo, så en kan trygt si at det var
en god geografisk spredning.
Jeg gledet meg til kurset siden jeg hadde hørt
mye (bare) positivt om opplegget fra kollegaer
som allerede hadde gjennomført kursingen.
Tidligere var kurset avholdt gjennom fire
trinn, mens det nå er det tre trinn. Så var det
å pakke ned skjorte, undertøy og tannbørste
og sette seg i bilen for de vel 20 milene til
Geilo. Det må nevnes at det også var ordnet
togtransport med henting på Geilo-stasjon,
noe de fleste benyttet seg av. Vel framme
var rommet allerede klart, så det var bare å
sjekke inn å gå ned til lunsj.

UTFORDRET

MED EN GANG
Kursstart var satt til kl. 1530 med velkomst
og kursintroduksjon ved Nina S. Monsrud
og Kalle Husebæk. Som seg hør og bør ved
slike kurs var det presentasjonsrunde der
alle de 20 deltakerne måtte til pers. Jeg må
innrømme, og vet ikke riktig hvorfor, så synes
jeg slike runder er vanskelige og noe jeg alltid
gruer meg til, men det tar bare 30 sekunder
så det er fort overstått. Sånn var det ikke her!
Alle fikk utdelt et stort ark og tusjer med
beskjed om å fylle arket med fakta om seg
selv, slik som tjenestested, hva du har gjort

Som nyvalgt tillitsmann for Norsk
tollerforbund (NT) er det ikke fritt
for at det kiler litt i magen. Dette
skyldes naturligvis at man ikke
vet riktig hva man har sagt ja til.

KURSVIRKSOMHETEN

i etaten, hvordan du er som person, alder
og annet, greit nok. Det som ikke var fullt
så greit var at det også skulle være tegning
(er) som illustrerte teksten. For en som sliter
med å tegne en forståelig strekmann var
det mildt sagt utfordrende! Når dette var
gjort skulle hver og en opp foran de andre
deltakerne og vise arket og fortelle om seg
selv. Vi fikk vite mye om hverandre i løpet
av den seansen, det var litt kleint, men mest
gøy. Arkene ble hengt opp på veggen der
de hang gjennom alle kursdagene.

ETIKK

I FOKUS
Etter en liten pause var det gjennomgang
av de etiske retningslinjene til NT ved Nina.
Det var her lagt opp til diskusjon rundt
retningslinjene satt inn i sammenheng med
den etiske standarden som forventes av
oss som tillitsvalgte, som tjenestepersoner
og ellers i livet, for å være litt svulstig. Det er
tydelig at dette er et tema som engasjerer da
det var mange synspunkter og eksempler
som reaksjon på det kursleder presenterte.
Dette er selvfølgelig et viktig tema for oss
i vår etat, da det kan være noe fallgruver
vi skal være oppmerksomme på. Dagen
ble avsluttet med en hyggelig middag med
tacobuffet.

det oppstår saker. Er man kompetent og er
tilliten verdig?

TRE

TRINN MED UTDANNING
Heldigvis tar NT dette på alvor ved at de har
et opplegg for å kurse sine tillitsvalgte slik
at vi er bedre forberedt for oppgaven vi har
påtatt oss.

TEKST: LARS KRISTIAN JOHNSEN, OSLO

Hvilken rolle har man egentlig, hvordan
fungerer organisasjonen, hva med alle
avtaler og dokumenter man skal forholde
seg til, hva forventer medlemmene og
hvordan håndtere det rent praktiske når

Så ikke lenge etter at undertegnede og
flere andre «plutselig» var tillitsvalgte, fikk vi
tilbud om å delta på tillitsmannskurs trinn en
av tre på Geilo. Dette er et kurs som går over
fire dager og ble avholdt fra tirsdag 26. til
fredag 29. april. Deltakerlisten inneholdt 20
navn, med representanter fra Kristiansand

side 18
Norsk Tollblad

side 19
nr. 2-2022

https://twitter.com/NorskTollblad

www.facebook.com/norsktollerforbund

post@norsktollerforbund.no

Norsk Tollerforbund

Trinn I

www.norsktollerforbund.no

KURSVIRKSOMHETEN

TILLITSVALGTKURS PÅ GEILO

...fortsetter fra forrige side

KOMMUNIKASJON

OG TEGNING
Dag to, onsdag begynte med frokost,
selvfølgelig. Egg og bacon, små pølser,
tomatbønner, juice og kaffe! Hvorfor
bruke tid på å skrive det? Rett og slett
fordi jeg liker hotellfrokost! Også er det
viktig for motivasjon og trivsel. Uansett,
på programmet i dag stod egenutvikling
og kommunikasjon i samspill med andre
ved Kalle. Dette er et stort tema, så vi fikk
selvfølgelig bare skrapet litt i overflaten.
Vi snakket om grunnprinsippene for
god kommunikasjon, verbal og nonverbal kommunikasjon, aktiv lytting og
kommunikasjon i praksis. Det hele krydret
med praktiske oppgaver to og to og i
plenum. Også her var det en tegneoppgave!
Oppgavene skulle oppsummeres for alle, så
det var ikke mulig å «gjemme» seg bort.
På slutten av dagen ankom Karin Tanderø
Schaug, Stein Borvik, Steinar Myhre
Knutsen og Ron Erling Pedersen fra
forbundsstyret. De presenterte seg, og vi
til dem. Uten ark denne gangen! De fortalte
neste dag om hva de skulle gå igjennom.
Blant annet Hovedavtalen. Stein og Ron
presiserte at den er ganske så tørr og ganske

avsluttet med en festmiddag. Det var på
med blazeren, alternativt kjole (damene,
ikke meg), og velkomstdrikk før vi gikk til
middag. Litt ut i middagen tok kursleder
Irene S. Bratteberg ordet og annonserte at
det var utdeling av premier. Og med premier
mentes medaljer! Først ut var vinneren av
quizen. Overlegen seier gikk til Veronica
Lundemo Ler fra Røros.

så upedagogisk senket forventningene våre
til denne presentasjonen.
Dagen ble avsluttet med bowling og pizza.
Det var lenge siden jeg hadde bowlet, det
var gøy, men kan vel trygt fastslå at jeg
ikke hadde blitt noe bedre på de 20 årene
siden sist jeg spilte. Jeg tror kanskje jeg
om mulig hadde blitt dårligere!! Det må
sies at noen nok hadde høyere tenning
og konkurranseinstinkt enn andre. Jeg
vil ikke nevne Lars Syversen i denne
sammenhengen….

Jeg var i tvil om hvordan jeg skal skrive om
neste medalje på en beskjeden og ydmyk
måte. Det var en medalje med litt uklar
begrunnelse, men den gikk i hvert fall til
Lars Kristian Johnsen fra Oslo. Ryktene sier
at han ble både glad og stolt. Til slutt var
det utdeling til vinnerlaget i bowling. Dette
laget bestod av Ron Erling Pedersen, Line
Hamsaas, Mette Krogh, Anders Brodal
Ruud og nevnte Veronica fra Røros, som ble
kveldens store vinner med to gullmedaljer!

ORGANISASJON

OG AVTALEVERK
Dag tre, torsdag begynte med at Steinar
redegjorde for NT sin organisasjon og de
styrende dokumentene. Dette var veldig
nyttig. Som de fleste vet har NT tilpasset
seg den nye organiseringen i etaten, noe
som gjør at det kan være forvirrende å vite
hvor man hører hjemme. Antar det vil ta litt
tid før den nye organisasjonen vil få satt
seg, men som alt annet, vil vi også her finne
ut av det. Presentasjonen ble avsluttet med
en quiz.

Så overtok Stein og Ron podiet med
presentasjon av Hovedavtalen (HA) med
Tilpassingsavtalen. Denne presentasjonen
var allerede nedsnakket dagen før.
Ufortjent, siden dette ble et fyrverkeri av
en presentasjon! Jeg oppsummerer med
at Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen
er meget viktige og at det nærmest er
obligatorisk å sette seg inn i disse avtalene
når
man
driver
fagforeningsarbeid.
Det er HA som blant annet gir utvidet
medbestemmelsesrett.
Til slutt presenterte forbundsleder Karin
aktuelle saker fra forbundskontoret. Det ble
mye diskusjon rund disse punktene, så selv
om vi gikk på overtid rakk hun ikke igjennom
hele listen. Det er vel ingen overraskelse
at blant mye annet er det lønn som er
det temaet som engasjerer mest og flest.
Også karrieremuligheter, seniorpolitikk,
bemanningssituasjonen og rekruttering er
temaer som engasjerer.

UKENS

VINNERE
Siden det var siste kvelden, ble det
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Jeg synes dette var en veldig nyttig, lærerik
og hyggelig uke. Ved siden av det vi lærte
var det også lagt opp til at vi skulle bli kjent
med hverandre. Det er alltid viktig å få et
ansikt til navnene man skal jobbe sammen
med. Det blir da lettere å ta kontakt for å
kunne ta opp felles problemstillinger. Håper
virkelig at vi vil bli gitt muligheten til også
å delta på både trinn to og tre. Det kan
kanskje for noen virke litt «skummelt» både
å påta seg verv og det og måtte opptre
foran en forsamling. Selv kjenner jeg i
hvert fall på det. Da er det viktig å utfordre
seg selv ved å delta på et slikt kurs hvis
man får muligheten. Det å få kunnskap,
øve på presentasjon og deretter formidle
budskapet i plenum er nyttig for oss som
har verv i foreningen. Dette er lærdom som
kan brukes i andre sammenhenger også,
men er særlig gunstig når vi skal bidra for
medlemmene.
Til
slutt
vil
jeg
takke
kursleder,
foredragsholderne,
forbundsstyret
og
alle kursdeltakerne for at det ble noen
kjempefine dager på Geilo.
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LØNN OG AVTALER

Lønnsoppgjør

LØNNSOPPGJØRET I STATEN

ÅRETS LØNNSOPPGJØR I STATEN FIKK EN STØRRE
RAMME EN FRONTFAGET, OG ENDRET OGSÅ LØNNSSYSTEMET I STATEN FULLSTENDIG - TIL DET BEDRE VIL
DET NOK VISE SEG.

- NYTT LØNNSSYSTEM PÅ TRAPPENE

langt lenger enn det som er normalt før en
av partene går til brudd eller kommer til
enighet, legger hun til.
Norsk Tollerforbunds forbundsleder mener
at timene på overtid har kommet både
statsansatte og flere medlemmer av Norsk
Tollerforbund til gode:
– Jeg mener at det fremforhandlede resultat
inneholder en helhet som vi kan akseptere.
Tatt i betraktning at frontfaget var på 3,7% er
jeg fornøyd med at staten til slutt gikk over
dette (til 3,84%), selv om det satt langt inne,
forteller forbundslederen.

skrevet av:

Steinar Myhre Knutsen
Norsk Tollblad

– Jeg er fornøyd med at fordeling endte med
70/30 sentral vs lokal avsetning. Det er ikke
alle som får like mye eller noe i det hele tatt av
de lokale forhandlingene hvert år, så i år var
det viktig for oss at så alle fikk så mye som
mulig på det generelle tillegg, mener hun.

Årets
hovedoppgjør
endte
med en ramme på 3,84%, med
virkningstidspunkt fra 1. mai.
Frontfaget, som setter malen for alle de
resterende oppgjørene, endte på 3,7%. YS
Stat fikk derfor gjennomslag for kravet om
at noe av etterslepet fra fjoråret ble hentet
inn igjen ved å gå over frontfaget i disse
forhandlingene.

BEGRENSET

LØNNSNEDGANGEN
– Jeg vil begynne med å si at dette oppgjøret
har vært krevende. Prisveksten vi er vitne til
og en krevende økonomisk situasjon for den
vanlige arbeideren har vært sentral under
hele forhandlingsperioden og meklingen,
forteller forbundsleder i NT, Karin Tanderø
Schaug.
Da forhandlingene startet var det forventet en
prisvekst på 3,3% og frontfaget - som setter

rammene for de påfølgende oppgjørene endte på 3,7. Det lå dermed an til minst en
reallønnsvekst i år, med håp om å ta igjen
etterslepet i staten fra de to foregående
årene. Nå er prognosen for prisveksten
denne uken hele 3,9% så nå har det handlet
mer om å begrense reallønnsnedgangen.
– For oss har det vært viktig å ivareta det
faktum at statsansatte har ett etterslep i
forhold til frontfaget fra både 2020 og 2021.
Etterslepet tilsvarer 0,5%. Etter YS-Stat sitt
syn kan ikke statsansatte vente 10 år for å
kanskje se at dette tallet utjevner seg. Til det
er verden for usikker og ustabil. Regninger på
strøm, bensin og mat skal betales i år, og da
hjelper det lite om vi får tatt igjen ett etterslep
i løpet av 10 år, forteller Schaug etter snart
ett døgn på overtid i meklingen.

KREVENDE

OG LANGT PÅ OVERTID
– Det er ingen tvil om at det har vært
krevende forhandlinger. Antallet timer på
overtid vitner også om det. 18 timer er

ENDELIG 100%

ETTER

NATTVAKT
– I tillegg fikk vi endelig gjennomslag for å
øke overtiden etter nattevakt til 100%, noe
vi har jobbet for i mange år. Og økningen i
skumringstillegg og helgetillegg gir enda
mer i lønningsposen til mange av NTs
medlemmer som jobber i turnus. Vi har også
flere i stilling som førstekonsulent som vil få
et ekstra lønnstrinn oppå det hele - så alt i alt
så kommer mange av Norsk Tollerforbunds
medlemmer godt ut av dette vurdert opp
imot andre grupper av statsansatte, sier hun
men legger til:
– Vi har likevel en lang vei å gå for våre
medlemmer, men hoveddelen av den
lønnskampen tas utenom lønnsoppgjørene
i staten - der er det tilnærmet likt for alle
statsansatte og tariffoppgjørene hjelper
ikke på i den økonomiske bakevjen mange
av Tolletaens ansatte har havnet i, forklarer
Schaug.
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OVERTID

NYE

LØNNSSTIGER
Det som er en god nyhet er at lønnssystem
i staten nå er endret.
– Dette har vært et ønske i flere år og er
avgjørende fordi lønnsrammene som mange
av NTs medlemmer er i har utspilt sin rolle.
De fleste "stanger i taket", og for de av våre
medlemmer som er på ramme i dag vil dette
få betydning fremover. Nøyaktig hvem det
treffer og hvordan er fortsatt noe ukjent da
det når skal gjøres et stort stykke arbeid
med å definere hvor de enkelte stillingene
skal settes, men alle vil beholde sin lønn
fra i dag som utgangspunkt - så vil mange
kunne oppleve en bedre lønnsplassering
enn i dag - og også en bedre lønnsutvikling.
Dette nye og moderniserte lønnssystemet
- lønnsstigesystemet - er en av de viktigste
endringene
i
hele
hovedtariffavtalen,
avslutter Karin Tanderø Schaug etter årets
lønnsoppgjør i staten.
Hvordan dette slår ut i mer detalj kan du
lese mer om lenger ned i denne saken.

HOVEDOPPGJØR
Dette har vært et hovedoppgjør og med
det er det gjort en rekke større og mindre
endringer i selve avtalen. Noen av dem kan
du lese her, og resten finner du ved å laste
ned Riksmeklerens møtebok (utkast til ny
hovedavtale) på www.jegerstatsansatt.no.
Neste år er det et mellomoppgjør og da vil det
kun bli forhandlet om økonomi (dvs sentrale
tillegg og avsetning til lokale forhandlinger).

SENTRALE

TILLEGG
Av rammen blir 70% fordelt nå som
generelt tillegg til alle statsansatte, med
tilbakebetaling til 1. mai. Dette utgjør kroner
10.000 i årslønnsvekst for ansatte med
lønnstrinn 19-64, mens de med høyere
lønnstrinn får 1,7% i økt årslønn.
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LØNN OG AVTALER

Lønnsoppgjør

LØNNSOPPGJØRET I STATEN - NYTT

Alle med stillinger som førstekonsulenter
får i tillegg også opprykk med et lønnstrinn.

den reguleringen av lønn som skjer i det
sentral og lokale oppgjøret i staten.

LOKALE

Dagens hovedlønnstabell beholde og skal
være utgangspunkt for minstelønn og
startlønn. Tidligere har ansienniteten avgjort
hvor man ble innplassert i den aktuelle
lønnsrammen, nå blir det ansiennitet i
den enkelte stilling i stedet. Det betyr at
ansienniteten den enkelte har ved tilsetning
avgjør startlønnstrinnet man får. Ved
ansettelse i ny stilling, og ved endring av
stillingskode, innplasseres arbeidstakeren på
ansiennitet 0 i stigen. På den måten starter
man på ny med automatiske opprykk i lønn.

FORHANDLINGER
Det er satt av 30% av potten til lokale
forhandlinger som skal være ferdige innen
31. oktober 2022. Dette utgjør 0,85% av
rammen (total ramme på 3,84%) med
virkning fra 1. mai her også. Fordelen er at
overhenget (den delen av årslønnen som
allerede har steget i år på grunn av tillegg
du fikk i fjor) inn i 2023 blir langt mindre. Da
er også mindre av neste års ramme "brukt
opp" før man har starter å forhandle om
fordeling av mellomoppgjøret neste år

NYTT

LØNNSSTIGESYSTEM
Det er utarbeidet et modernisert og
forenklet lønnssystem i staten. Dette nye
lønnsstigesystemet vil medføre at flere
arbeidstakere i staten får ta del i faste
ansiennitetsopprykk, og det er etablert
et system for fremtiden, i motsetning til
det forhenværende lønnrammesystemet
som over tid har utviklet seg til å ikke
fungere etter hensikten med automatiserte
lønnstrinnsopprykk.
Manglende "vedlikehold" av systemet gjorde
lønnsrammesystemet utdatert, og som
konsekvens er stadig flere er direkteplassert
(på "lønnsspenn") noe som ikke var den
opprinnelige intensjonen. Alle partene har
lenge vært enige om å fremforhandle ett nytt
system, et arbeid som har pågått siden 2014.
Det nye lønnssystemet innebærer at
dagens lønnsrammer erstattes med to nye
lønnsstiger på henholdsvis 10 og 16 år. I det
nye lønnsplanheftet vises hvilke stillinger
som skal plasseres i kort eller lang stige.
Lønnen vil hvert år stige med 1,1% pr år i den
korte lønnsstigen. Det samme skjer de første
10 årene i den lange stigen, deretter 0,55%
de siste seks årene i den stigen. Dette årlige
ansiennitetsopprykket kommer i tillegg til

Her
er
det
også
beskrevet
godskrivningsregler, sikringsbestemmelser
og minstelønn i det nye lønnsplanheftet
(selve hefter er ikke klart for distribusjon pr
idag - det legges ut på www.jegerstatsansatt.
no så for det er ferdigstilt fra KDD).
YS Stat er av den oppfatning av dette
nye systemet er en forbedring av dagens
system.

LØNNSSYSTEM PÅ TRAPPENE

Det er også gjort andre mindre endringer:
Permisjoner
som
ikke
avbryter
stillingsansienniteten
(§6):
stillingsansiennitet
beskrevet
med
tjenesteansiennitet.
• Lønn ved overgang til annen stilling
(§10):
Dokumenterte helsemessige
årsaker som er knyttet til krav i stillingen
eller ansettelsesvilkårene likestilles med
sykdom om arbeidstaker må gå over i
lavere lønnet stilling eller deltid (pkt 4)
• Stedfortredertjeneste (§12): Presisering
at man skal ha lønnen til den man
tjenestegjør for, og at utbetalingen er
uavhengig av antall oppmøter, men
tidsrommet må være minst fem virkedager
• Omsorg for barn og pleie av nærstående
i hjemmet (§20): Økt rett til sykedager
ved flere enn ett barn
• Ytelser ved dødsfall - Gruppelivsordning
(§23): Justeringer av antall G som
utbetales ved arbeidstakers død (ektefelle,
registrert partner, samboer 14G, barn
under 25 år 5G, tillegg for barn dersom
arbeidstaker er uten ektefelle, registrert
partner, samboer 2G). Oppgjør til dødsbo
uten etterlatte er oppjustert til 4G.
•

Det er også gjort andre mindre tekstlige
justeringer og enkelte protokolltilførsler.
Les mer om disse endringene og hele den
nye hovedtariffavtalen i Riksmeklerens
møtebok (forslag til ny hovetariffavtale) på
www.jegerstatsansatt.no.

Fakta om lønnsoppgjøret i staten 2022
Ramme på 3,84%
Overheng fra 2021: 1,5%
Beregnet glidning i 2022: 0,4%
Lokal avsetning (fra 1. mai): 0,85% på dato
Generelt tillegg ltr 19-64: 10.000,- kroner pr år
Generelt tillegg ltr 65-101: 1,7% pr år
Skumringstillegg (+10 kroner): 25,- kroner pr time
Helgetillegg (+ 10 kroner): 65,- kroner pr time
Overtidstimer etter nattevakt: 100% tillagt til timelønn
Stillingskode Førstekonsulent: 1 lønnstrinn

PS. mellom 60 og 70 medlemmer i NT har denne våren vært
forberedt på at de skulle ut i streik dersom det ble brudd i
forhandlingene. Forbundsledelsen vil benytte anledningen til
å takke alle som har stått klare til å ta belastningen ved å gå i
streik og alle tillitsvalgte som har bidratt under forberedelsene
både til denne første fasen og til de senere fasene som var på
trappene til å bli varslet dersom streiken hadde blitt et faktum.

FELLESBESTEMMELSER
Økonomiske endringer gjelder spesielt
skumringstillegget og helgetillegget som
begge gjør det mer lønnsomt med turnus samt
en etterlengtet endring gjeldende overtid.
Begge tilleggene er økt med kroner 10,- pr
time noe som bringer skumringstillegget opp
til kroner 25 og helgetillegget til kroner 65,.
Som eksempel vil en statlig turnusarbeider
i treskifts turnus i lønnstrinn 46 få en ekstra
årlig lønnsøkning på 0,61% og 0,68%. I kroner
utgjør dette i samme eksempel henholdsvis
kroner 2.665,- og 2.933,- som et ekstra
lønnstillegg.
En annen viktig endring har kommet med når
det gjelder overtid som påbegynnes direkte i
etterkant av en nattevakt. Denne er nå hevet
til timelønn tillagt 100% (dvs 200%) pr time.
https://www.norsktollerforbund.no/karriereveiviser
p
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LØNN OG AVTALER

Lokal lønnspolitikk

HEVER LØNNA TIL 413 INSPEKTØRER

Tidligere i vinter sendte Norsk
Tollerforbund inn ett gruppekrav
på alle tollinspektørene. På
forhandlingsmøtet i dag la
arbeidsgiver frem sitt forslag.
– Dette er veldig gode signaler fra arbeidsgiver
og er et viktig steg på veien for gjøre noe
med den store flukten av ansatte vi opplever
for tiden, sier forbundsleder Karin Tanderø
Schaug.

OG FØRSTETOLLINSPEKTØRER

HVEM

FÅR? OG HVOR MYE?
Det er tre grupper som får økt grunnlønna
med denne endringen.

Tollbetjentene:
Ved opprykk til Tollinspektør i GD vil 30
tollbetjenter (samtlige) få fire lønnstrinn mer
enn i dagens modell. I stedet for å starte
i lønnstrinn 40-44 vil de som nå går ut av
interrimskullet ved TKS starte i lønnstrinn
44-48. Det betyr fra 429 600 til 456 800 i
stedet for 406 900 til 429 600.

Tollinspektørene:

– Forslaget til arbeidsgiver omfatter i sum
like mye som det 2.5.3-kravet NT leverte, men
har en litt annen fordeling. Alt i alt er vi veldig
fornøyd med at det nå brukes av budsjettet for
å begynne å gjøre noe med både lønnsnivå
og skjevheter. Det er en historisk endring og
nye signaler fra arbeidsgiver! Og vi er særlig
fornøyd med at dette treffer mange av dem
som idag har dårligst lønnsnivå, sier Schaug.

Av de 365 tollinspektørene som er i GD får
alle minimum ett lønnstrinn. De med laveste
lønn i lønnstrinn 42 får fire trinn opp til ny
minstelønn i lønnstrinn 46. Det er et hopp fra
417 900 til 441 900 kroner. De i lønnstrinn
43 får tre lønnstrinn opp til lønnstrinn 46,
mens de som er i lønnstrinn 44-46 får to
lønnstrinn opp fra mellom 429 600-441 900
til 441 900-456 800.

– Så er det selvsagt langt mer som må
jobbes med fremover, ikke alle grupper er
løftet i denne forhandlingen, men vi sier ikke
nei takk til gode forslag som treffer mange
av våre medlemmer. Problemene i etaten er
ikke løst og lønnsnivået er langt fra der det
skal være, men dette er med på å få oss dit,
sier hun.

Øvrige tollinspektører som i dag ligger
mellom lønnstrinn 47-54 får alle ett
lønnstrinn.

har lønnstrinn 49-53 får alle ett lønnstinn.
Førstetollinspektører som i dag har fra
54 og oppover får ingen endring i denne
omgangen.
– Når vi legger sammen lønnsøkningen
som kommer av denne endringen sammen

Førstetollinspektørene:
De lavest lønnede førstetollinspektører
i lønnstrinn 48 får to lønnstrinn med ny
lønn fra 456 800 til 471 300. De som idag
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med det sentrale tillegget og økningen i
turnustillegg gjennom statsoppgjøret i går
så er det mange av NTs medlemmer som
nå får et solid lønnsløft. Og fortsatt har vi
flere krav vi skal stille, og det er nye lokale
lønnsforhandlinger til høsten, avslutter
forbundsleder Karin Tanderø Schaug.
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ADMINISTRASJON

Lønnsutvalget

ER

VI

LAVTLØNNEDE

Før årets lønnsoppgjør i
staten ble man enige om en
definisjon
på
lavtlønnede:
de som tjener mindre enn
90%
av
gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn, inkludert
alle tillegg unntatt overtid.
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn var i
2021 på 524.500 kr i årslønn. 90% av dette
er 472.050 kr.
Du må altså ha mindre enn 472. 050 kr
i årslønn for å komme innunder denne
definisjonen som lavtlønnet. Merk at denne
summen inkluderer alle tillegg, som for
eksempel hundeførertillegg, smusstillegg,
turnustillegg, helligdagstillegg m.m. Overtid
skal derimot ikke medtas.

LAVTLØNNEDE I TOLLETATEN?
Pr. 1. januar 2022 var det 671 ansatte i
etaten som jobbet turnus. I snitt hadde
disse 71.606 kr i ulike tillegg i løpet av 2021.
Det vil si de må ha tjent mindre enn 400.444
kr (Definisjonen på 472.050 kr minus 71.606
kr) i grunnlønn for å komme under grensa.
I praksis vil det si at ingen som jobber
turnus i grensekontrollen er definert som
lavtlønnede. Nå skal det sies at det alltid
er noen som har mindre tillegg enn andre,
og enkelte med lave tillegg vil selvfølgelig
komme innunder definisjonen likevel.
Av de øvrige ansatte i etaten som jobber
dagtid har 84 personer LT 52 eller lavere.
Lønnstrinn 52 utgjør før årets oppgjør
466.500 kr og disse 84 er lavtlønnede
etter nevnte definisjon. Vi finner de
i
mange
stillingskoder;
tollinspektør,
førstetollinspektør,
tolloverinspektør,
konsulenter, rådgivere osv. Betjenter er

I

ikke medtatt da de bare midlertidig er i
stillingskoden under utdanning.

TOLLETATEN?

Men hva er så en toller, en politibetjent og
en fengselsbetjent ifølge SSB? Jo;

EGEN

DEFINISJON
Jeg og flere med meg mener egentlig at
alle som tjener under 500.000 kr i året er
lavtlønnede. Gjør vi regnestykket på nytt
med det som utgangspunkt, vil ytterligere
132 ansatte i turnus og 80 ansatte i
dagtidsstillinger være i denne kategorien
etter at tillegg er medregnet. Altså vil
nærmere 300 ansatte, eller 20%, i Tolletaten
være lavtlønnede etter denne definisjonen.

STATISTISK

SENTRALBYRÅ

–

IKKE

NØYAKTIG VITENSKAP?
Hvert år kommer SSB med lister over hvilke
yrker som i snitt tjener mest og minst i dette
landet. Som regel til stor frustrasjon blant
medlemmene våre, da mange føler de ligger
under snittet for hva en «toller» tjener. Og
ikke minst, en politibetjent eller andre vi
liker å sammenligne oss med ligger enda
høyere! Vi havner langt ned på lista over de
dårligst betalte yrkene, faktisk på 220. plass
av 360 yrker.
Jeg har gjort det før, men har igjen lyst til
å komme med litt oppklaringer rundt hva
som ligger i SSB sin statistikk. Som med
lavtlønns-definisjonen er også her tatt med
alle tillegg unntatt overtid. En som jobber
døgnturnus og kanskje er hundefører i
tillegg vil jo da ha betydelig høyere årslønn
enn en person på dagtid.

For vår egen del er nok de tre første historiske
stillingskoder. Fortoller er det ingen som er.
Grensekontrollørene jobber jo i politiet. Og
hva med de som ikke er med? Hvorfor er
konsulent med, men ikke førstekonsulent?
Hva med tollrevisorer, er ikke de tollere? Jeg
er ikke enig i SSB sin definisjon på hva en
toller er.

ELLER IKKE?
Lønnsutvalget jobber derfor i størst grad
med å utarbeide statistikk basert på uttrekk
fra SAP. Det er fakta. Ifølge SSB er pr.
definisjon ikke Toller et lavtlønnsyrke, men
ser vi på vår egen statistikk har vi definitivt
lavtlønnede hos oss. Vår egen statistikk vil
derfor bli brukt aktivt i årets lønnsoppgjør.

Politibetjentene
har
ca.
10.000
kr
mer i måneden. Men inkludert i deres
stillingskoder er hele tre lederstillinger, som
for eksempel lensmann. Når det for yrket
tollere ikke er tatt med lederstillinger, så blir
dette litt som å sammenligne epler og pærer.
Jeg mener derfor at SSB sin statistikk ikke
er nevneverdig god til å vise fakta og faktisk
sammenligne yrker.

Irene

LEDER LØNNSUTVALGET

Ifølge SSB tjente vi i snitt dette i fjor:

LØNNSUTVALGET
•
•
•
•
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LAVTLØNNET

BESTÅR AV:

Irene Skancke Bratteberg, forbundsstyret og NT-V
Stein Nordgård, forbundsstyret og NT-D
Lise Arntzen (vara) NT-M
Geir Arild Tønnessen (vara) NT-O
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Fordeler ved å være kunde i Nordea
Spar penger på boliglånet
Bolig er den største utgiften for folk flest, og det kan være mange
tusen kroner å spare ved å søke om boliglån eller flytte lånet til Nordea.
Medlemskapet ditt gir deg nemlig en av markedets aller laveste
boliglånsrenter – både nå og over tid.
Det er ingen etableringsgebyr ved flytting av boliglånet, og søknaden du
sender oss, er helt uforpliktende.
Priseks.: Boliglån 50 % 2 mill., o/25 år, nom. rente 2,04 %, eff. rente 2,11 %, tot.: 2 569 826,-.
Pris pr. dato 20.04.2022 for nye lån og kan bli endret.

Så mye kan du spare ved å flytte lånet
til medlemsbanken
Lånesum

Medlemsfordelene
dine i Nordea
Velkommen til et av markedets
beste banktilbud

Ved 0,5
prosentpoeng
lavere rente

Ved 0,25
prosentpoeng
lavere rente

4 mill. kroner i lån

20 000 kr/år

10 000 kr/år

2 mill. kroner i lån

10 000 kr/år

5 000 kr/år

På nordea.no kan du enkelt fylle ut søknadsskjema for boliglån – det er
fort gjort. Og gir du oss ditt samtykke, innhenter vi opplysninger om inntekt
og gjeld direkte fra Skatteetaten, slik at du slipper å laste opp lønnsslipper og
skattemelding. Velger du å flytte boliglånet ditt, tar vi oss av alt det
praktiske med overføring av lånet fra banken du har i dag.

Enkel betaling
Som kunde i Nordea kan du betale med mobilen din overalt, enten med
Apple Pay eller Google Pay. Vi har også lansert smarttilbehør – en ny og enkel
betalingsmåte med ring, nøkkelring eller armbånd. Betal enkelt, smart og
trygt overalt.

Spar og invester fra mobilen

Velkommen til oss

Hos oss kan du velge mellom aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond.
Nordea har også en rekke fond med fokus på bærekraft. Få full visuell oversikt
over sparingen din i mobilbanken. Kjøp og selg fond, følg med på utviklingen
over tid og endre månedlig sparebeløp direkte i appen.

Det er enkelt å være kunde i Nordea. Du kan
gjøre det meste selv på nett, og mobilbanken har
du med deg overalt.

Medlemsfordeler på pensjon
Som medlem får du svært gode pensjonsbetingelser gjennom YS pensjon.
Du kan samle pensjonen din fra ulike innskuddsordninger på ett sted og få full
oversikt i mobilløsningen, Nordea Boost.

Du får gode tjenester til hele familien, og
kundesenteret vårt hjelper deg når du trenger
det.
Som medlem av et YS-forbund kan du være
trygg på at du har tilgang til en av markedets
beste bankavtaler i mange år fremover

En av markedets beste priser på billån
Skal du kjøpe ny eller brukt bil, får du betingelser på billån som er blant de
aller beste i markedet. Hos oss får du inntil 100 % ﬁnansiering og inntil 10 års
nedbetalingstid. Medlemstilbudet gjelder når du søker billån på nett.
Gå inn på nordea.no og send oss en søknad.
Låneeksempel:
Ved lånebeløp kr 150.000 med 65 % ﬁnansiering og nedbetaling over 5 år.Etableringsgebyr kr 2 000 og
termingebyr kr 60, nominell rente 3,10 % per år gir effektiv rente 4,62 % per år.
Totalt kr 167.880.Pris pr. dato 13.05.2022 for nye lån og kan bli endret

Visste du at du også får medlemspris på forsikringer hos
Gjensidige? Sjekk www.gjensidige.no/ys
Lurer du på noe mer? Gå inn på Nordea.no, chat med oss eller ring 23 20 60 70

KURSVIRKSOMHETEN

Diverse

GODT IGANG MED

KURSVIRKSOMHETEN IGJEN!

Våren 2022 kunne vi endelig
møtes til fysiske kurs igjen, noe
som har vært etterlengtet.

FAGSAMLING I TØNSBERG
Norsk Tollerforbund er omorganisert
for å tilpasse vår organisasjon til slik
Tolletaten ser ut etter OU. Etter at lokale
årsmøter var avholdt i vår, fikk vi mange
nye styremedlemmer rundt om i landet. Vi
ønsket derfor å samle alle de lokale styrene
til en felles fagsamling, og 2-4. mai møttes
vi på Quality Hotel Tønsberg, både for å
bli bedre kjent, og i tillegg gi styrene faglig
ballast.

TEKST OG FOTO:
IRENE SKANCKE BRATTEBERG, KURSANSVARLIG

Selv om vi under pandemien har hatt en
del digitale kurs, er det ikke tvil om at det
å møtes fysisk gir et helt annet utbytte for
deltagerne. Det å knytte kontakter og ikke
minst diskutere store og små utfordringer i
pauser eller rundt lunsjbordet er både nyttig
og kjekt.

KURS

I

TURNUS

OG

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER
29. mars samlet vi 33 lokale tillitsvalgte
på Gardermoen til kurs i turnus og
arbeidstidsbestemmelser. Målgruppen var
i hovedsak tillitsvalgte rundt om i landet
som er med og drøfter lokale turnuser med
arbeidsgiver.
Foredragsholdere
var
seniorrådgiver
Thomas
Lind
(bildet
under)
fra
Kriminalomsorgens
Yrkesforbund
som

jevnlig holder lignende kurs for egne, samt
spesialrådgiver Tore Leirfall fra YS-Stat som
kan regelverket på området ut og inn. Han
har gjerne sittet rundt bordet når avtaler
ble fremforhandlet, og vet med det også
intensjonen bak bestemmelsene.
Kurset tok blant annet for seg de viktigste
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og
Hovedtariffavtalen. I ettertid ser vi at
temaet er så omfattende at vi gjerne kunne
hatt enda bedre tid, og vil vurdere å ha en
samling over flere dager neste gang!

GRUNNKURS

FOR TILLITSVALGTE
Siste uke i april samlet vi 20 engasjerte
tillitsvalgte på Geilo til Trinn I av vår egen
tillitsvalgtopplæring. Vi har en meget god
hotellavtale med Vestlia Resort, som er
et fint sted å ha samlinger som går over
noen dager. Denne gangen kom deltagerne
fra hele landet, fra Kristiansand i sør til
Kivilompolo i nord. Yngste deltager var
betjent og eldste har hatt et langt arbeidsliv
i Tolletaten. Alle lokale avdelinger i GD samt
VD var representert, og den ulike ballasten
ga gode diskusjoner og refleksjoner
underveis.
Det ble ei fin uke med kursing i
kommunikasjon, etiske retningslinjer, NT sin
plass i YS og YS-Stat, Hovedavtalen med

Trinn I: 20 deltakere på tillitsvalgtutdanning i NT klare til
kursstart.

Tolletatens tilpasningsavtale, og sist, men
ikke minst; informasjon fra forbundskontoret
ved forbundsleder Karin Tanderø Schaug.
Så engasjerte var gjengen at vi nesten ikke
kom oss gjennom oppsatt program, meget
bra!
Det sosiale under en slik samling er viktig, og
vi hadde blant annet en intens bowlingkveld
med stor innsats, og en hyggelig festmiddag
siste kveld! Nå gleder vi oss stort til å møte
gjengen igjen på Trinn II i november.

Forbundsleder informerte om pågående saker sentralt,
som ga gode diskusjoner med problemstillinger sett fra
ulikt ståsted landet rundt.

På agendaen var blant annet NTs
organisasjon, fagpolitisk plattform og
styrende dokumenter. I tillegg fikk vi besøk
av selveste fenriken som ga oss både
inspirasjon og gode refleksjoner. Definitivt
over norm!

Kursholder Stein Borvik og Ron Erling Pedersen med
Hovedavtalen med etatens egen Tilpasningsavtale.

Uka
ble
avsluttet
med
formelt
forbundsstyremøte, der vi blant annet fikk
besøk av Kriminalomsorgens Yrkesforbund
...fortsetter på neste side
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KURSVIRKSOMHETEN

Diverse

GODT IGANG MED KURSVIRKSOMHETEN IGJEN!

...fortsetter fra forrige side

kurs de arrangerer. Denne våren har vi hatt
deltagere på følgende kurs:
• Konflikthåndtering, kommunikasjon og
juss
• Presentasjon på videomøte
• Forhandlingsteknikk Stat
• Bli
en
medspiller
–
praktisk
organisasjonsarbeid
• Retorikk
• Ansettelsesråd Stat
Dette samarbeidet skal evalueres i juni, og
vi ønsker å kunne tilby ulike kurs for både
medlemmer og tillitsvalgte i fremtiden. Parat
sitt tilbud kan slik sett være et supplement
til våre egne samlinger.

Lokale styrer fra hele landet var samlet i Tønsberg

ved leder Tor Erik Larsen. Vi er to forbund
med mange av de samme utfordringene, og
kan absolutt dra nytte av hverandre.
At alle styrene kunne møtes på en slik måte
ble satt stor pris av deltagerne, og NT har
på planen å avholde slike fagsamlinger årlig
fremover.

PARAT
Selv om vi er godt i gang med egne kurs
og samlinger, har vi fortsatt samarbeidet
med Parat, som også er et YS-forbund.
I praksis vil det si at vi får 2-3 plasser på

Besøk av hele Norges fenrik, Geir Aker, ble et høydepunkt
under uka. Over norm!

Gode diskusjoner med leder
Yrkesforbund, Tor Erik Larsen.

i

Kriminalomsorgens

OG

HVORDAN

VI

til

Vi i forbundet er allerede godt i gang med
planlegging av høstens samlinger, enn så
lenge ønsker jeg dere alle en riktig god
sommer, med påfyll av helt andre ting enn
det faglige!

Irene

FOR

MOROA?
Vi får jevnlig spørsmål om hvordan
samlingene
våre
finansieres.
Norsk
Tollerforbund har to hovedinntektskilder;
kontingent og OU-midler. All kursvirksomhet
dekkes av OU-midler, som er et årlig tilskudd
fra YS til å drive organisasjonsutvikling.
Denne summen ligger normalt på ca. 1,6
millioner, og er øremerket kursing.
Disse midlene kan ikke omdisponeres til
ordinære driftsutgifter, og er helt essensielle
for at vi kan ha en aktiv kursplan og få
dekket utgiftene ved fysiske samlinger. Det
er Statens Personalhåndbok som regulerer
dette; punkt 9.14.1 Avtale om OU-midler
§1, sier at «Formålet er gjennomføring
eller
støtte
til
opplæringstiltak
for
organisasjonenes tillitsvalgte i staten i
bl.a. organisasjons- og tillitsmannsarbeid,
miljøog
vernearbeid,
sykefravær,
medbestemmelse,
personalpolitiske
spørsmål, omstilling, effektivisering og
samfunnsøkonomi m.m.»
Har du som medlem eller tillitsvalgt et kurs
du kunne tenkt deg at Norsk Tollerforbund
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BETALER

tilbød? Send gjerne inn forslag
kursansvarlig@norsktollerforbund.no.
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ADMINISTRASJON

Divisjonstillitsvalgte

DIVISJONSNYTT

FLAT STRUKTUR OG SIDESTILTE DIVISJONER VAR DET VI
SKULLE FÅ, MEN ER DET DET VI HAR FÅTT?

skrevet av:

- FRA GRENSEDIVISJONEN

sitte i førersetet på «alt» som skjer. La meg
presisere at når jeg skriver AD så mener jeg
ikke hele divisjonen med alle som jobber
der, men at det heller er et ledelsesproblem
og mangel på tillit til at det finnes stor grad
av kompetanse også utenfor egen divisjon.
Nå jobber jo jeg opp mot GD og vet sånn
sett ikke noe om hvilket forhold de andre
divisjonene har til AD, men min opplevelse
som divisjonstillitsvalgt i GD er at her er det
rusk i maskineriet og det ser ut som rusket
kommer nettopp fra AD.

Ron Erling Pedersen
Divisjonstillitsvalgt Grense

Min påstand er at det har vi ikke,
og om vi ikke er enda lenger
unna enn da vi startet for snart
tre år siden, så er det samme
røra som før, om ikke verre.

FORSKJELLER

MELLOM REGIONENE
Da vi var Regioner så hadde vi et direktorat
som hadde fagansvaret og også på en måte
styrte alt som hadde med det overordnete
administrative. Den gangen var alle regionene
veldig selvstendige, ja så selvstendige at
de ofte ignorerte nye endringer og føringer
som kom fra direktoratet. Dette var nok til
stor irritasjon sikkert for begge parter, men
mest irriterende var det nok for de ansatte
som hele tiden lurte på hvem de skulle
høre på, nærmeste leder eller direktoratet.
Dette gjorde at man hadde store forskjeller
i måten å løse oppgavene til etaten på, og
vi så vel alle at forskjellene var for store og
urimelige.

AD

Da omorganiseringen var et faktum
og det lå an til at man skulle gå for to
divisjoner nemlig Grensedivisjonen og
Vareførselsdivisjonen (heretter kalt GD og
VD), eller indre og ytre tjeneste om du vil,
fikk Norsk Tollerforbund besøk av både
Tolldirektøren og de to divisjonsdirektørene
på vårt Landsstyremøte høsten 2019. Her
var det ikke måte på hvor selvstendige de to
divisjonene skulle være og inntrykket etter
dette møtet var at divisjonene stort sett skulle
være selvgående og at administrasjonen i
direktoratet mer eller mindre skulle være et
støtteelement for disse, noe som jo hørtes
veldig bra og fornuftig ut.

EN

DIVISJON OVER DIVISJONENE
Så ble det bestemt at man skulle dele opp
direktoratet i divisjoner, og at disse skulle
sidestilles de to divisjonene som allerede
var der og at alle divisjonene skulle inngå
i en flat struktur. Min påstand er altså
at det motsatte har skjedd. Vi har en
Administrasjonsdivisjon (heretter kalt AD)
som er livredde for å ikke ha full kontroll og
styring på det som skjer, og derfor ønsker å

STOPPER PROSESSER I GD
Jeg har mistet litt oversikten over hvor
mange ganger jeg har fått til svar at – AD
ville ikke at det skulle være sånn, så vi
kommer tilbake til saken etter hvert. Ikke
alltid, men ofte blir saken lagt på is «i
påvente av andre avgjørelser» som det så
fint heter. Med dette tempoet er jeg redd
for at vi har omorganisert oss både en og
to ganger, uten de store endringene i GD.
Endringer vi har hørt om nå i tre år, uten at
vi har sett så mye til dem.
Innenfor noen områder er jeg helt innforstått
med at man kanskje føler for å gi noen
sterke anbefalinger, ja sågar føringer fordi
det er saker som har med og kan kommer til
å omfatte hele etaten. Men det er så mange
saker som gjelder KUN for GD og som ikke
vil gi presedens for resten av etaten at dette
må jo GD eie som den eneste divisjonen
som er berørt av dette. Vi tillitsvalgte i GD
blir tatt med i prosesser som pågår, men
som sagt, alt for mange saker stopper opp
eller strander fordi AD har klort seg fast.

HAUK

ELLER HØNE?
Her mener jeg at AD også kan være en
bidragsyter til å gjøre hverdagen litt enklere,
både for GD, men også for seg selv. Jeg får
ofte høre at «AD har så utrolig mye å gjøre»,
og det er ikke så rart tenker jeg. De gaper
over alt for mye og stoler ikke på at det er
høyt kompetente ansatte i GD som kan ta
mange avgjørelser uten at AD må se på alt
med lupe for å sikre seg at det ikke blir gjort
noen feil. Dette handler om tillit, men det
er kanskje vanskelig å ha denne tilliten når
man ikke har den ringeste anelse om hva
slags jobb som gjøres utenfor Tollbugata 1a.
Så igjen, jeg ber om at AD ikke henger seg
opp i trivialiteter, men heller konsentrerer
seg om de store tingene som har å gjøre
med hele etaten, hvis ikke frykter jeg for
utviklingen. Visjonen som vi har hørt så
mange ganger er hauken som flyr høyt og
slår til når man minst venter det, men med
dette tempoet frykter jeg at vi kan ende opp
som høna som ikke engang kommer seg
over gjerdet.

Betraktninger fra
Grensedivisjonen.

divisjonstillitsvalgt

i

Ron

GAPER AD

OVER ALT FOR MYE?
Mannskapsmangel
er
selvfølgelig
et
problem når man skal stille opp med en
slagkraftig grensekontroll, men dette er jo
en varslet situasjon fra Norsk Tollerforbund
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gjennom mange år. At arbeidsgiver har
valgt å ikke høre på oss får stå for deres
regning, for at de kunne gjort noe med den
situasjonen vi nå har havnet opp i er det
ingen tvil om. Nå er vi der vi er og vi får alle
nå prøve å bidra til at framtiden blir så bra
som den kan bli, med de forutsetningene
som ligger der.
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ADMINISTRASJON

Divisjonstillitsvalgte

DIVISJONSNYTT

HVOR TOLLETATEN ER PÅ VEI NÅR DET GJELDER
KARRIEREVEIER OG STILLINGER HAR ALLE ANSATTE LURT
PÅ I LANG TID, JEG VIL SI I ÅREVIS.

skrevet av:

Stine Bråten

Divisjonstillitsvalgt Vare

I siste halvdel av mai ble ansatte
i Tolletaten introdusert for
KARIUS på et fellesmøte.
Et spennende og etterlyst helhetlig
karriereutviklingssystem,
noe
Norsk
Tollerforbund har jobbet for i årevis.
Tolldirektøren
har
tørket
støv
av
forbundets forslag, heldigvis. Men akk,
hvor
er
Vareførselsdivisjonens
(VD)
kompetansedrevne karriereløp? KARIUS
er forbeholdt Grensedivisjonen (GD), så
«helhetlig» vil jeg ikke si at det er. Jeg vil
kalle det pennestrøkmetoden for VD sin
del, og nok et tegn på skott-bygging. Men
applaus og oppriktig glede for at det endelig
skjer noe i den operative delen vår.

MOTIVERE

ANSATTE

MED

KARRIEREVEIER
Det var rart å høre at det i starten av
møtet ble sagt at målet fram mot 2030 er
å «motivere ansatte» ved å «skape tydelige
og utviklende karriereveier», når det i neste

åndedrag fortelles at det i VD ikke finnes
spesialistfunksjoner og karriereveier. Vi i
VD kan dog søke på stillinger, tollfaglige og
andre, og kompetansekravene framkommer
i stillingsutlysningen.
Selv om det lyses ut flere stillinger i VD,
er ofte kvalifikasjonskravene «far away»
for dagens tollere. På noen områder er
dette naturlig, for vi har ikke den riktige
bakgrunnen og er ikke kvalifisert til alt. På
andre områder derimot, blir jeg overrasket
over at vi «skvises ut» til fordel for
formalkompetanse. Det FINNES stillinger
der det åpnes for at tollfaglige er kvalifisert
for å søke sammen med de som har en
master og kommer utenfra. Det finnes også
stillinger hvor kun tollfaglige kan søke, men
det gjelder bare fem utlysninger i VD det
siste året, hvor de heldigvis noen ganger
skulle besette mer enn én stilling.
Hvor ble det av å skulle «motivere ansatte»
og alle mulighetene? Er det å «styrke en
livsfaseorientert personalpolitikk», som
også står i strategiplanen, å ikke ha noe
særlig å tilby i det interne arbeidsmarkedet?

- FRA VAREFØRSELDIVISJONEN

KARRIEREVEIEN

VÅR ER DØD
Vi har hatt én uttalt karrierevei for tollfaglige
i Tolletaten i alle år fram til nå – tollrevisor.
Den lå i VD, men er en saga blott, fordi
1. Vi fikk i fellesmøtet høre at tollrevisor
ikke er en del av det interne
karriereutviklingssystemet
KARIUS,
selv om tollrevisor står oppført under
etatsstillinger i Hovedtariffavtalen. Det
er årevis siden vi fikk nye revisorer.
Reaksjonene fra de som jobber på dette
fagområdet lot ikke vente på seg. De
føler seg «strøket av kartet». Jeg håper
også at den operative delen ser at dette
er et tap for sin del.
2. Tollfaglige er ikke lenger kvalifisert
til å søke seg til revisoroppgaver (for
oppgavene finnes selv om tittelen dør ut)
ELLER mange andre kontrolloppgaver i
VD, som vi er utdannet til. Døren er så å
si lukket i VD for de som ønsker seg en
ny stilling der, enten man kommer fra VD
eller GD og er fostret opp til kontroll.
Av stillingsutlysningene i VD, ikke bare
kontrollstillingene, går det fram at det
er master eller bachelor som teller og
man tilsettes som seniorrådgiver eller
rådgiver. Vit at vi tillitsvalgte kjemper for at
tollfaglige skal være kvalifisert for å søke
på fagstillinger, og for at tolltitlene ikke skal
dø ut på lik linje med karriereveien. Vi som
har vært her et helt arbeidsliv og har vært
stolte av å ha fagutdanning som toller, vi
opplever ikke lenger å være kvalifisert eller
særlig ønsket i egen etat. Her spiller både
manglende muligheter og dårlig lønn inn.

BACHELOR I TOLL
Jeg er spent på om noen tollfaglige i VD vil bli
plukket ut til å ta en bachelor i Toll, vareførsel
og grensekontroll, eller om også denne er
forbeholdt ansatte i GD. Det vil tiden vise. Vi
i VD trenger i alle fall denne utdanningen for
å nå opp i det interne arbeidsmarkedet i VD,
og i Tolletaten generelt, sykt men sant. De
søknadene som kommer fra VD er derfor
helt klart kompetansedrevet, noe som var
alfa omega i KARIUS. Men så var vi jo
utestengt fra KARIUS da… Blir vi utestengt
fra arbeidsgivers mål om å «Videreutvikle
kompetanse og kunnskap» også, som
sammen med å «Motivere ansatte», er et
langsiktig mål i strategiplanen?

Stine

MÅL

MED OMORGANISERINGEN
Har arbeidsgiver glemt at et mål med
omorganiseringen i 2020 var å slå sammen
ressursene på deklarasjonskontroll og
etterkontroll, sånn at man skulle kunne
jobbe tettere og på sikt bygge opp et
sterkere fagmiljø? Nå er det «No way,
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Jose» for dette perspektivet, for de nevnte
ressursene (ansatte) kan ikke søke på
jobber på kryss av akkurat det de gjør i
dag. I stedet satses det på å få inn de med
fem års skolegang, såkalt master, eller
Gud. Misforstå meg rett, utdanning er bra,
men ikke det eneste saliggjørende i en etat
hvor intern fagskole har vært den største
styrken, og hvor kompetansen i dag er
enorm. «Satsing» etter omorganiseringen
er for mange i kontrollen i VD bare et ord
uten særlig innhold…
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YOU’RE MY HEART – YOU’RE MY
Jeg var så heldig å bli invitert
til
årsmøtet
i
Tollernes
Seniorforening
Oslo
og
Akershus, og det mener jeg
virkelig, for det var en kveld som
ga meg mye. Møtet ble avholdt i
ærverdige Tollbugata 1a.
TEKST:
STINE BRÅTEN, AVDELINGSTILLITSVALGT NT VD-OSLO

Jeg er veldig glad for at Tolletaten har
beholdt og bevart den gamle tollboden i
Oslo, og at lokalene også kan benyttes av
de som ikke lenger har fast arbeidssted
i etaten. Man kan sågar melde seg inn i
seniorforeningen lenge før man går av med
pensjon også, allerede det året man fyller
60. På medlemmenes vegne er jeg glad for
at de fortsatt kan opprettholde kontakten i
«regi» av Tolletaten. Det samholdet og de
aktivitetene som finnes i den fine gjengen,
er gull verdt. Kvelden jeg fikk sammen med
dem varmet mer enn jeg trodde på forhånd…

KOM

HJEM
En torsdag i april var ettermiddagen jeg
vil huske. Det var mitt første møte med
seniorforeningen, da jeg som gjest på grunn
av mitt tillitsverv, inntok lokalene jeg selv
entret første gang for 30 år siden. Forsiktig
gikk jeg inn i kantina. «Er det noen kjente
her?» Allerede da møtet åpnet var stemningen
god. Et overblikk gjorde meg varm og trygg.
Jeg var brått tilbake til tidlig 90-tallet og til min
egen spede begynnelse. Jeg kjente at jeg var
kommet «hjem» igjen. Ettermiddagen kretset
så klart ikke rundt meg, men jeg var tilbake
til der alt startet, til min egen «krybbe». Her
var jeg omkranset av all den glede, energi,
kunnskap og varme som en gang hadde tatt
meg imot og formet meg til den jeg er i dag.

MYE

ER GLEMT
Her var det både kjente og ukjente
mennesker fulle av liv. Selv de ukjente føltes
som kjente, for de var min «tollerfamilie». Jeg
fant igjen mine egne «røtter». Det er utrolig
å tenke på mengden kunnskap, erfaring,
klokhet og bra mennesker som var rundt
meg den ettermiddagen. Levende leksikon
som er forsvunnet fra Tolletaten. Jeg vet at
det finnes mange igjen og at mye av det
gamle fortsatt er her, men jeg opplever
også at vi har hatt en altfor hurtig fornying.
Det er det moderne som gjelder nå, nye
tolkninger av regelverk, nye lover og krav
om juridikum. Vi snakker sjelden sedvane,
TTIB og tollerskjønn lenger. Vi skal visstnok
ha blitt mer spesialisert, men spesialisten
med både dybde- og breddekompetanse,
ekspertisen, er snart borte. Mye er glemt
i Tolletaten, historien forsvinner (sammen
med tollmuseet) og kulturen er forandret.
Jeg kjenner meg ikke helt igjen på egen
arbeidsplass.

SOUL…
BLI

MED
Dessverre var leder Finn forhindret fra å
komme, men nestleder Maien og sekretær
Per Eirik tok seg av gjestene på en mesterlig
måte. Sammen med de andre tok de meg
med på en fantastisk indre reise. Nå står
jeg utenfor porten, og her må jeg vente i
10 år før jeg slipper inn. Til deg som ennå
ikke har tatt steget, men er gammel nok,
vit at årsmøtet kun er ett av mange møter,
samlinger og turer med bra innhold som

…I’ll be holding you forever
Stay with you together

Stine

Kort referat fra årsmøtet i seniorforeningen i Oslo
Tollernes Seniorforening, Oslo/
Akershus, avholdt sitt årsmøte
den 7. april 2022 i kantinen i
Steinpakkhuset.

Komitéer mv:
Arrangementskomité:
Anne Slåttsveen
Bente-Marie Jacobsen
Rune Westernes
Kirsten Ofverlind (ny)
Steinar Langseth

VÅR

SJEL
Lokomotivet har sust av gårde. Denne
ettermiddagen hadde det stoppet opp et lite
øyeblikk. Det gamle Tollvesenets hjerte og
sjel var her, tilbake i Tollbugata. Jeg kjente
det i hele meg, og jeg gleder meg til jeg kan
få lov å bli en del av dette fellesskapet, og
beholde noe av det som en gang var. Jeg er
vel nostalgisk da.
Møtet ble etterfulgt av middag med godt
drikke. Stemningen i det flotte, nye, men
likevel så gamle lokalet, var altså for meg
som en tidsreise. Det var kjente ansiktstrekk,
stemmer og smil, dog med noen nye
rynker etter «tidens tann», men «spiriten»
og gleden var den samme. De var mine
mentorer, nesten alle som en, uten sikkert å
ha visst det selv. Det var disse menneskene
som fra jeg var 21 år lærte meg opp, støttet
meg og viste meg veien inn i verdens beste
arbeidsplass.

Det var 40 medlemmer til stede på selve
årsmøtet, og over 60 personer på den
etterfølgende årsmøtemiddagen.
På dette møtet ble vedtatt protokoll fra
digitalt årsmøte-2021, styrets årsberetning
2021/2022,
regnskapet
for
2021,
kontingenten og sammensetning av nytt
styre mv iht valgkomiteens forslag.
Nytt styre og komiteer har etter dette
følgende sammensetning:

Styret:
Leder:
Finn Fredriksen
Nestleder: Maien Nordsveen
Kasserer:
Jørn Nyhus (ny)
Sekretær:
Per Eirik Ask Johannessen
Styremedlem: Oddvar Sæther
Varamedlem: Kari Hval
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du får oppleve i denne foreningen. Ikke nøl
med å melde deg inn om du fortsatt ønsker
å oppleve mye fint med verdens beste
kollegaer. Takk for en minnerik kveld!

Revisorer:
Helge Lindrup
Nils Anders Ask (ny)
Martin Nydal, varamedlem (ny)

Valgkomité:
Steinar Langseth
Nina Johansen Bullock (ny)
Ivar Martin Olsen, varamedlem (ny)
Etter to år med digitale årsmøter, og tross
noe korona i medlemsmassen, var det igjen
mulig med et etterlengtet fysisk årsmøte.
Medlemmene satte stor pris på dette, og
etter et godt måltid varte festen med prat og
dans utover kvelden. Takk til Servicetorget
for hjelp med utstyr samt individuell innslipp
og utslipp.

Per Eirik

SEKRETÆR SENIORFORENINGEN I OSLO
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Du kan spare mye
ved å bruke medlemsfordelene
Disse forsikringene er spesielt lavt priset for medlemmer
i YS-forbundene, og bygger på Gjensidiges beste forsikringer.

YS Innbo – nå med
veihjelp til sykkel og elsykkel
YS Innbo er en av markedets beste
innboforsikringer.
Du kan velge mellom en ubegrenset innbosum
eller 500 000 kroner. Forsikringen gir
økonomisk erstatning og bistand ved blant
annet brann-, tyveri-, vann- og uhellskader,
i tillegg til
•
•
•
•

ID-tyveri
tyveri av sykkel og el-sykkel
(inntil 30 000 kroner)
veihjelp til sykkel og elsykkel
reparasjon av knust mobilskjerm

Les mer om alle fordelene ved YS Innbo
på gjensidige.no/ys.

Medlemsfordeler
hos Gjensidige 2022

Online Trygghet er inkludert i YS Innbo
Havner personopplysninger om deg i feil hender,
kan det få store konsekvenser – større enn ved
innbrudd. Derfor er tjenesten Online Trygghet
inkludert i YS Innbo. Har du familie, kan Online
Trygghet brukes av inntil fem familiemedlemmer, i
tillegg til deg. Tjenesten leveres av Tenerity.

Priser 2022
Forsikringssum
500 000 kroner
Ubegrenset

Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3
994

808

773

1 856

1 486

1 413

Distrikt 1: Oslo. Distrikt 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen,
Kristiansand, Lillestrøm, Lørenskog, Nesodden, Nordre Follo,
Stavanger, Tromsø , Trondheim.
Distrikt 3: Landets øvrige kommuner.

Er du under 30 år, får du 30 % rabatt på
den delen av premien som ikke settes av
til naturskader. Nye medlemmer får 50 %
rabatt på YS Innbo første året.

YS Hytteinnbo – samme lave pris

6 av 10 medlemmer
bruker fordelene

YS Hytteinnbo er lik Innbo Pluss, og gir dekning
for inntil 1 million kroner.

Bare
465 kroner for
YS Hytteinnbo

Prisen for YS Hytteinnbo i 2022 er 465 kroner.

YS Livsforsikring
Alle som er forsørgere bør ha en livsforsikring.
Den kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på over 3 millioner kroner, som
for eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld.
Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/
samboeren din også kjøpe forsikringen til
YS-pris.
Selv om du allerede har en livsforsikring
gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er
stor nok til å dekke behovet ditt. Dessuten er
den knyttet til arbeidsforholdet.

Du kan kjøpe forsikringen frem til du er
70 år, og den varer ut det året du fyller 75 år.
Forsikringen trappes gradvis ned fra du fyller
50 år. Forsikringen forutsetter medlemskap
i folketrygden og godkjent helseerklæring.
Du kan velge mellom ﬁre forsikringssummer:
•
•
•
•

12 G som i 2022 er 1 276 788 kroner
18 G som i 2022 er 1 915 182 kroner
24 G som i 2022 er 2 553 576 kroner
30 G som i 2022 er 3 191 970 kroner

G er folketrygdens grunnbeløp. G-en som
gjelder i 2022 for YS er 106 399 kroner.

YS Livsforsikring 2022 – pris i kroner per år
Alder

YS Uføreforsikring Pluss

YS Familieulykkesforsikring

Enten du er forsørger eller ikke, bør du ha en
uføreforsikring. YS Uføreforsikring Pluss er svært
prisgunstig og gir månedlige utbetalinger når
du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør
1 % av forsikringssummen hvis du er 100 % ufør,
og reduseres tilsvarende ved lavere uføregrad.
Ved varig uførhet vil YS Uføreforsikring Pluss
kunne gi en engangsutbetaling som tilsvarer
forsikringssummen minus det du eventuelt
har fått i forskudd.

Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet
som følge av ulykke for deg, ektefelle/samboer/
partner, og barn under 20 år som er registrert på
samme folkeregistrerte adresse som deg.

Forsikringen kan kjøpes frem til du fyller 50 år,
og forutsetter medlemskap i folketrygden og
godkjent helseerklæring. Forsikringssummene
trappes ned fra du fyller 50 år. Forsikringen
opphører når du fyller 55 år.
Selv om du har forsikring gjennom arbeidsgiver,
vil uførhet gi en betydelig nedgang i inntekt.
YS Uføreforsikring Pluss vil gi deg en ekstra
økonomisk støtte, helt skattefritt.

I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil
50 000 kroner. Utbetalt erstatning avhenger av
invaliditetsgrad og familiesammensetning på
skadetidspunktet.
Prisen i 2022 er 1 083 kroner for hele året. Du kan
også velge halve summer i tabellen nedenfor, og
da koster YS Familieulykkesforsikring 611 kroner
i året.

Maksutbetaling
til partner

Familiesammensetning

Maksutbetaling
til medlem

Enslige

38 G
4 043 162

Enslige
med barn

18 G
1 915 182

Par

18 G
1 915 182

18 G
1 915 182

Par
med barn

12 G
1 276 788

12 G
1 276 788

Pris 12 G

Pris 18 G

Pris 24 G

Pris 30 G

18–35 år

322

505

644

827

36–40 år

567

878

1 134

1 445

41–45 år

910

1 402

1 820

2 312

46–50 år

1 390

2 133

2 780

3 523

51–55 år

1 778

2 726

3 556

4 504

56–60 år

2 123

3 253

4 246

5 376

61–65 år

2 231

3 418

4 462

5 649

66–70 år

2 799

4 286

5 598

7 085

71–75 år

4 499

6 888

8 998

11 387

Maksutbetaling
til barn

Lav YS-pris på Alvorlig sykdom
24 G
2 553 576

18 G
1 915 182

Forsikringen passer for deg som ønsker ekstra
økonomisk trygghet hvis du skulle bli rammet
av en alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom kan for
eksempel være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag,
MS eller alvorlig leddgikt.

Forsikringen gir en engangsutbetaling som du
kan bruke som du vil, enten til å nedbetale gjeld,
eller dekke ekstra utgifter – og eventuelt
inntektstap – som du eller dine pårørende får på
grunn av sykdommen.
Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/
samboeren din også kjøpe forsikringen til lav
YS-pris.

Andre YS-fordeler
Som YS-medlem får du også svært gode priser på andre
Gjensidige-forsikringer, og på pensjonsprodukter.

Spareeksempler
Kundeutbytte
tolv år på rad

Prissammenligningen er gjort per januar
2022. En del forsikringer er individuelt

Bilforsikring med inntil 32 %
YS-rabatt
Bil Kasko er Norges mest kjøpte bilforsikring.
Som medlem får du inntil 32 % rabatt på
bilforsikring.

Husforsikring med svært lav
YS-pris
Nyhet: Du og familien din får inkludert fri bruk
av videokonsultasjoner med psykolog og lege
hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er, 24/7
hele året.

Reiseforsikring med 28 %
YS-rabatt
Uansett hvor du skal, enten det er en sykkeltur
i nabolaget eller en biltur i nord, gjelder
reiseforsikringen vår fra du drar hjemmefra.

YS Egen Bedrift
Er du selvstendig næringsdrivende, kan du få
YS-rabatter på næringslivsrelaterte forsikringer.

Fordeler i Gjensidige
Pensjonsforsikring
Som medlem i et YS-forbund får du rabatt på
administrasjons- og/eller forvaltningskostnaden
på disse pensjonsproduktene:
•
•
•
•
•

Som medlem får du 20 % avtalerabatt på andre
private individuelle skadeforsikringer også, som
for eksempel på hytte-, båt- og hundeforsikring.

Fondskonto
Individuell pensjonssparing (IPS)
Uførepensjon
Pensjonskapitalbevis
Fondspensjon (IPA)

Vi har autoriserte ﬁnansielle rådgivere som
hjelper deg med
•
•
•

Andre YS-rabatter på
skadeforsikringer

priset, så regnestykkene viser eksempler.

å sette opp en spare- og pensjonsplan
tilpasset ditt og familiens behov
rådgivning om pensjon og ulike former
for fondssparing
personlig oppfølging når du ønsker det

Velger du sparing og pensjon hos Gjensidige,
får du en leverandør med topp avkastning,
bransjens beste omdømme, og de mest tilfredse
kundene.
Se fordelene dine på gjensidige.no/ys-pensjon.

YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Dødsfallsforsikring,
YS Uføreforsikring og YS Familieulykkesforsikring er allerede svært lavt priset. Det er
derfor ikke avtalerabatt på disse. Det er heller
ikke rabatt på individuelle personforsikringer.

Singel kvinne, 28 år, med leilighet i Oslo

YS-pris

Pris fordelskunde
i Gjensidige

YS-medlemmet
sparer

YS Innbo med 30 % ungrabatt (0,5 mill.)

706

1 548

842

YS Uføreforsikring Pluss på 10 G (5 G + 5 G)

4 768

5 432

664

Reiseforsikring med 28 % YS-rabatt

1 356

1 356

-

Bilforsikring til YS-pris (Nissan Leaf 2019)

8 570

9 696

1 126

Total besparelse

Gift mann, 34 år, to små barn og enebolig i Drammen

2 632

YS-pris

Pris fordelskunde
i Gjensidige

YS-medlemmet
sparer

YS Innbo (ubegrenset forsikringssum)

1 486

3 411

1 925

YS Livsforsikring 24 G for begge

1 288

6 264

4 976

11 948

13 276

1 328

1 083

2 325

1 242

10 474

12 077

1 603

Bilforsikring til YS-pris (VW Tiguan 2019)

6 996

7 919

922

Reiseforsikring for hele familien

1 549

1 763

214

Barneforsikring for barna

4 464

4 464

-

YS Uføreforsikring Pluss 10 G (5 G + 5 G)
for både seg og ektefelle, begge 34 år
YS Familieulykkesforsikring 38 G
Hus Pluss til YS-pris

Total besparelse

12 210

Få full oversikt
i Gjensidige-appen
Les mer på gjensidige.no/ys
eller ring 915 03100

Norsk Tollerforbund

www.norsktollerforbund.no

SENIORER I TOLLETATEN:

HVA SKAL TIL FOR AT FLERE

SKAL JOBBE LENGER?

å pensjonere seg eller fortsette i jobb. Det
handler både om individuelle faktorer og
hvordan det er på jobben.
Det er viktig for etaten å ha en likestilt
personalpolitikk der ingen støtes ut av
arbeidslivet på grunn av alderen sin. Det
er flere arbeidssteder som iverksetter
seniorpolitiske tiltak som skal friste de
ansatte til å stå lenger i jobb. Ofte er det
snakk om å gi de ansatte mer fritid eller
å innføre økonomiske og/eller sosiale
insentiver for å få dem til å fortsette i jobb.

Det vil i de neste årene,
være mange arbeidstakere i
Tolletaten som har oppnådd
pensjonistalder.
INNSENDT AV: TONE L. FRORUD MENTZONI

Mangelen på «ny» arbeidskraft vil gjøre
det nødvendig å holde på eldre lenger.
Kompetansen eldre har opparbeidet seg vil
være verdifull å beholde.
Arbeidstagere som begynte i tidlig åtti
årene, nærmer seg avgangsalderen. Det er
med bekymring jeg ser at vi er mange som
da kan forlate etaten og bli pensjonister.
Skal disse velge å stå lenger i arbeid, haster
det med å få satt i verk ordninger som
gjør at de vil fortsette i etaten. Dette bør
iverksettes umiddelbart.

PENSJON
VIKTIGST:

ELLER JOBBEN

–

HVA ER

Det er ikke mulig å peke på en faktor
som alene er avgjørende for å øke
arbeidsdeltagelsen blant eldre. For de
aller fleste arbeidstakere vil flere faktorer
i samspill påvirke beslutningen om enten

Vi må derfor tenke fremtid og belyse dette
temaet i årene som kommer. Og for å kunne
opprettholde en bærekraftig velferdsstat, er
det viktig å legge til rette for at yngre eldre
har muligheter til å bli værende i arbeidslivet.
Det finnes mye kunnskap om hva som
påvirker valget mellom å fortsette i arbeid
eller å bli pensjonist. Individuelle faktorer
som påvirker en slik avgjørelse kan være
helse og økonomi. Hvordan vi har det på
jobben er for mange sannsynligvis den aller
viktigste faktoren for å fortsette lenger. Helt
avgjørende for at man ønsker å jobbe til etter
62 år, er helse, at man trives på jobb og at
man føler man får økonomisk kompensasjon
for jobben man utfører.
Vi er heldige i vår etat, vi kan velge å sitte litt
i fred på et kontor, jobbe hjemme to dager
i uken, eller man kan være aktiv i en eller
annen kontroll.

ILLUSTRASJONSFOTO: ENVATO/ROSS HELEN

fornøyde med. Det er viktig å kunne bidra
med slike tilbud og ikke minst oppmuntre
også de eldre til å delta på dette. Forskning
viser at det er sunt å tilegne seg ny kunnskap,
på lik linje med trening forøvrig.

Enkelte kan av helsemessige årsaker ha
problemer med å være fysisk på jobb, men
kan utføre en fullgod jobb fra hjemmekontor.
Dette kan gjøre at det blir lettere å stå flere
år i jobb.

Behovet for å føle seg nyttig i organisasjonen,
kan derfor være å gi den enkelte mer læring
som igjen vil gi mer mestring.

Fremtidig middel for å beholde eldre
arbeidskraft vil i de fleste tilfelle være
belønningstiltak. Det skal «lønne» seg å
være i arbeid, og ikke minst skal man må
føle seg verdsatt som arbeidstager.

LEGGING OG BELØNNINGSTILTAK :
Det jeg mener etaten må vektlegge for
at eldre skal fortsette i jobb, er f. eks
kompetansepåfyll, intern jobbskifte og
belønningstiltak.

Senkarriereplaner satt i system, f.eks
interne jobbskifter skal være enkelt å få til
i etaten. Ønsker noen å jobbe i VD i stedet
for GD, eller vise versa, bør det være første
prioritet for å kunne bytte til et egnet, ønsket
sted som vil gjøre hverdagen lettere for
vedkommende. Det bør i størst mulig grad
kunne la seg gjennomføre interne bytter
som et lokkemiddel.

Tolletaten
har
hatt
mange
tilbud
om
etterutdanning
og
tilbud
om
kompetanseheving, som vi skal være veldig

Mulighet for å jobbe hjemme i større grad
bør også inngås i fremtidig plan for eldre
arbeidstagere.

KOMPETANEPÅFYLL,

TILRETTE-
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Man skal dermed føle at man er til nytte og
vil ha litt igjen for å bidra videre i sitt arbeid.
Videre diskusjon bør derfor være belønning
for å stå videre.
Belønningstiltak som å kunne jobbe 80%
stilling til full lønn, fra 63 år vil være et bra
tiltak for at noen ønsker og orker å jobbe
flere år.
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Fagforeninger – trenger vi dem?
forening. Det var naturlig å melde seg inn,
men det var lite tanke rundt hvorfor tror jeg.
I hvert fall for min del, man fulgte flokken
og i Tollvesenet var man organisert, sånn
var/er det! Det skal innrømmes at mye av
den tiden jeg har vært medlem så har jeg
vært likegyldig til hva som foregår der, eller
hvis det var noe som liknet på engasjement,
var det mest klaging og sutring over at
foreningen ikke gjør noe!

TILBAKE
Vår gode kollega Jan Andreassen
delte et innlegg på NT sine
sider på Facebook som het
«Fagforeningsknusing
på
norsk» skrevet av Jonas Bals.
INNSENDT AV: LARS KRISTIAN JOHNSEN,
OSLO

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke har hørt om
ham, men han skal være en autoritet på
området. Jeg leste igjennom et par ganger
og skrev en liten kommentar i tråden. Da jeg
skrev den, tenkte jeg: Hva vet jeg egentlig
om fagforeninger? Hva mener jeg egentlig
om fagforeninger?

NATURLIG

Å ORGANISERE SEG
Svaret på det første, antakelig ikke så mye,
svaret på det andre, jeg har kanskje ikke
et reflektert syn på dem og hvilken rolle
de egentlig har. Det skrives, snakkes og
høres mye om fagforeninger, så de fleste,
antakelig «alle» har hørt om dem og har et
eller annet forhold til dem. Noen er veldig
positive, andre er negative og mange bryr
seg antakelig ikke om dem i det hele tatt.
Selv har jeg vært medlem av en fagforening
i over 34 år. Det vil selvfølgelig si vår

TIL BEGYNNELSEN
For å forstå utviklingen av fagforeningene
er det viktig å se på begynnelsen. Jeg
skal ikke gå igjennom hele historien. Det
har jeg heller ikke kunnskap til. Starten
var
selvfølgelig
industrialiseringen,
eller den industrielle revolusjon, som
startet i Storbritannia på 1700-tallet med
oppfinnelsen av dampmaskinen. Folk flyttet
ifra landsbygda og inn til byene og dit det
var fabrikker. Hele samfunnsstrukturen og
arbeidslivet forandret seg da folk ble ansatt
på fabrikkene. Arbeids- og boforholdene
var elendige, og klasseskillene ble enda
tydeligere enn de var. De få beriket seg på
de mange. I utgangspunktet hadde den nye
klassen få eller ingen rettigheter og måtte
finne seg i alt det arbeidsgiver påla dem.
Det var nok av arbeidskraft, så ville ikke du,
var det alltid en annen som ville.
I Norge begynte industrialiseringen noe
senere, selvfølgelig, alt er litt senere
her. Uansett, den begynte i 1840-årene,
hovedsakelig innen tekstil, jern og metall
og forbrukerindustri. Utviklingen var den
samme her som i andre land. Folk søkte
til byer og tettsteder der industrien befant
seg. Flere og flere kom til og boforholdene
var ofte elendige, men det var store
forskjeller. Arbeidsdagen var lang, 12-14
timer eller mer og fabrikklokalene var ofte
trekkfulle, støy og forurensing, mangelfulle
sanitære forhold og arbeidsmiljøet var ofte
farlig da sikkerhetstanken ikke var særlig
fremtredende.

Det
utviklet
seg
etter
hvert
en
arbeiderklasse som skapte seg sin identitet
og samhørighet. Ut av dette utviklet det
seg foreninger. Arbeiderbevegelsen i Norge
daterer seg fra 1880-årene. Noe av det
første det ble kjempet for var alminnelig
stemmerett og åttetimersdag. Rundt første
verdenskrig radikaliseres den norske
arbeiderbevegelsen i større grad enn i de
andre nord- eller vesteuropeiske land.
Så var det Martin Tranmæl, Komintern,
sosialisme og kommunisme, økonomiske
kriser på 1920-tallet og 1930-tallet, streiker,
Menstadslaget, kamp mot høyrekreftene,
regjeringsdannelse for Arbeiderpartiet,
trepartssamarbeidet, Hovedavtalen...
Gjennom sterke organisasjoner skulle en
presse fram avtaler om lønn og tariffavtaler.
En tariffavtale kan inneholde momenter som
arbeidstid, lønn, vaktlister, diverse tillegg, fri
med lønn osv. Det er ellers Hovedavtalen
som gir rett til å velge tillitsvalgte.

HVA

MED FAGFORENINGER I DAG?
Trenger vi så fagforeninger i et moderne
samfunn? Har de blitt en anakronisme som
det så flott heter? Noe gammelt og utdatert
i en ny tid. Vi kan mene at alt vi kan oppnå
nå er oppnådd. Vi har organisasjonsfrihet,
kortere arbeidsdager, vi har alminnelige
stemmerett , det er innført medbestemmelse,
reelle forhandlinger om lønn og andre vilkår,
lovfestet ferie, sykepenger osv.
Dette er rettigheter og plikter vi i dag tar som
en selvfølge. Antakelig tenker vi ikke så mye
på dem engang. Da må man huske på at det
som gis, kan like lett tas i fra en. Man må
være bevisst på at alle rettigheter er under
konstant press, så disse må forsvares.
Det er jo ikke sånn at alle er tilhengere av
alt som er gjennomført. I flere land er det
å organisere seg forbudt eller i beste fall
uønsket. I Norge er vi langt fra der, men…
Hva står vi så overfor i dagens og fremtidens

arbeidsliv? Hva er utfordringene? Vi ser en
økende bruk av vikarer og korttidskontrakter.
Dette setter arbeidstakere under press
siden mange bedrifter ser seg tjent med
kortidsarbeidskraft og/eller arbeidstakere
de ikke trenger å ta særlig ansvar for. Dette
kan forvitre arbeidsgiveransvaret. Min
oppfatning er at denne typen arbeidskraft i
stor grad er uorganisert, så de er lite i stand
til å stå opp mot arbeidsgiver og stå opp
for sine rettigheter. I tillegg ser man at mye
av denne arbeidskraften er utenlandsk så
deres kunnskap om hva de kan kreve kan
nok være mangelfull. De ønsker kanskje ikke
heller å ta opp kampen da de jobber i korte
perioder og lønna er «god nok». Dessuten
vil de ikke lage «bråk» da de selvfølgelig vil
ha nye arbeidsforhold.

ORGANISERT

KNUSING
Videre
vil
digitaliseringen
og
automatiseringen fortsette. Denne vil
skape nye arbeidsplasser og gjøre andre
overflødige. De nye arbeidsplassene vil
nok kreve jevnt over mer utdannelse og
det blir færre manuelle jobber. Jeg tror ikke
dette er et nullsumspill. Tror dessverre at
det blir behov for færre jobber i fremtiden,
i hvert fall for de uten utdannelse og
spesiell kunnskap. Dette føler vi til en viss
grad selv på kroppen når det gjelder krav
til bachelor og mastergrad. Dette vil også
medføre utfordringer for arbeidstakere når
det gjelder overflødighet, omorganiseringer,
oppsigelse og lønn. Når det blir færre
arbeidsplasser for enkelte grupper kan det
også betales mindre.
Disse forholdene er det «markedet» som
bestemmer og der markedet bestemmer er
det sterke krefter i sving. Da er vi tilbake til
«fagforeningsknusing». Bare det at det finnes
et begrep for dette sier i utgangspunktet
mye. Enkelte store firmaer og rikinger
bruker millioner for å knuse fagforeninger,
med utstrakt bruk av innleide konsulenter
og advokater. I Norge er det advokatfirmaer
som reklamerer med at de hadde mye
...fortsetter på neste side
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engasjerer seg for arbeidsforhold
urettferdighet internasjonalt.

og

HVA

erfaring med å gi råd til arbeidsgiver som
ikke ønsket å inngå tariffavtale.
Så det vi ser er at på området etter området
blir det sånn at det rykker advokater og
konsulenter inn med sin ”kunnskap». Denne
kunnskapen er sjelden til fordel for vanlige
ansatte da den er tilgjengelig kun for de
som kan betale for den. Uomtvistelig vil det
bli en skjevhet i arbeidslivet siden ansatte
og fagforeninger ikke har ressurser til å
imøtegå de interessene som ser seg tjent
med et svekket arbeidsliv.
Et moment i dette er konsulentbruk og
outsourcing. I tillegg bruk av vikarer,
korttidskontrakter
og
billig
importert
arbeidskraft som nevnt over. Etter hvert som
arbeidsplassene blir fylt opp av disse på
bekostning av faste ansatte vil fagforeningene
miste sitt grunnfjell. Det trengs ikke mye
fantasi for å skjønne at dette vil svekke de
ansattes innflytelse på lønn, tariffer, ferie,
pensjoner, forsikringer osv. Så kan man
argumentere med at myndighetene regulerer
dette gjennom lovverk. Joda, men da rykker
advokatstanden og lobbyistene inn! Og hva
med partene i arbeidslivet? De er da en
garantist? Tja, bare så lenge arbeidstakerne
har sterke organisasjoner. Uten disse vinner
kapitalen, og som regel gjør den det.
I
tillegg
bør
det
arbeidstakerorganisasjonen

nevnes

at
også

MED LØNN?
Det finnes sikkert flere eksempler på
utfordringer arbeidstakere står overfor nå
og i fremtiden. Uansett hva som skjer er jeg
sikker på at det lønner seg å stå sammen
for å møte det som møtes må. Og sånne
sammenslutninger har vi allerede, nemlig
fagforeningene. Det arbeidet som begynte
på 1800-tallet med å stå sammen for å kunne
kreve bedre vilkår er viktig også i moderne
tid. Det vil alltid være krefter og interesser
som står opp mot oppnådde rettigheter og
det som måtte oppstå av områder som må
reguleres videre.

kan man håpe at det gode arbeidet som
gjøres nå kan få arbeidsgiver til å komme
forbundet/oss i møte da det tross alt er de
som sitter på pengesekken.
Så til det retoriske spørsmålet jeg begynte
med. Er det behov for fagforeninger? Er vel
ikke noen bombe at jeg har skrevet meg
fram til et «ja»! Per nå er disse de beste til
å ivareta våre interesser som arbeidstakere.

Lars Kristian

Kilder:
Wikipedia
UiO- Norgeshistorie
Store norske leksikon (snl.no)
LO.no
Fellesforbundet
YS
Norsk Tollerforbund | Grupper | Facebook
Fagforeningsknusing på norsk – Dagsavisen

Så har det det da. Har det i vært lønnsomt
for oss å være organisert? Noe vi faktisk
har vært siden 1898! Vi har dermed vært
organisert gjennom store deler av den tiden
der det ble arbeidet (organisasjonslingoet
er vel «kjempet») for bedre arbeidsvilkår
og rettigheter. Uten vårt forbund og andre,
ville kanskje ikke dette vært oppnådd, eller
i hvert fall tatt lenger tid.
Også
i
dag
tilbyr
forbundet
og
hovedsammenslutningen en trygghet når
det gjelder arbeidsvilkår og at man ikke blir
utsatt for tilfeldig behandling. Det sikres
et rammeverk som gir trygghet og hjelp
hvis det trenges. Så lang er alt vel! Så er
det det evige lønnsspørsmålet! Tenk om
det kommer en dag der vi ikke trenger å
mase om den fordi vi tjener så godt at vi
er fornøyde? Vi har må vel si at vi ikke har
lyktes her.
Også på dette feltet har fagforeningene
tatt på seg ansvar for de som har valgt å
organisere seg. Dette gjennom å forhandle
lønn. Fasiten per 2022 er vi vel alle enige
om ikke viser det tallet vi ønsker! Dette er et
«godt» eksempel på at samarbeidet mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver ikke er til det
beste, i hvert fall ikke fra vårt ståsted! Så
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