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VIKTIGERE ENN NOEN GANG

Denne omorganiseringen har bevisst at det 
å være organisert i Norsk Tollerforbund har 
betydd veldig mye for veldig mange.

Henvendelser fra medlemmer, som igjen har fått bistand 
fra NT enten lokalt og/eller sentralt, har vært rekordmange 
det siste året. Vi er stolte av å kunne si at de aller, aller 
fleste sakene har endt godt, eller i alle fall bedre enn hva 
det ellers kunne ha gått, for våre medlemmer.

Mange skulle sikkert ønsket enda bedre løsninger, men 
uønskede endringer for noen er vanskelig å unngå når hele 
etaten omorganiseres og mange flyttes på. NT har i stor 
grad sørget for at spillereglene er fulgt, og at hver sak er 
behandlet rettferdig, og at individuelle hensyn er tatt der 
dette har vårt påkrevd.

I tillegg har NT under hele prosessen hatt godt innsyn, og 
påvirket for endringer i prosessen, til medlemmenes (og 
etatens!) beste. Vi har hatt med oss en av landets beste 
arbeidsrett-advokater på laget gjennom det meste av 
prosessen, noe som har skapt trygghet for at rettighetene i 
det store har vært ivaretatt.

Hvorfor dette selvskrytet? Jo, mange medlemmer har nå fått 
føle på den ”forsikringen” et medlemskap i en fagforening  
er. Man vet aldri når ”uhellet” kan treff e en selv, forhåpentlig 
skjer det aldri, men man har vært forberedt gjennom å være 
medlem i en sterk fagforening med mange gode tillitsvalgte 
rundt omkring i landet. Det er et av våre største argument 
for at alle som en organiserer seg. Du skal aldri måtte stå 
alene i vanskelige tider, vi skal stå sammen og jo flere vi er 
jo bedre rustet er vi i forhold til arbeidsgiver på den andre 
siden av bordet.

Vi håper NTs daglige arbeid er en av hovedgrunnene til at 
så mange av dere velger å være medlem hos oss. Men vi vil 

gjerne samle flere! Vi trenger dere fornøyde medlemmer 
til å være ambassadører og ververe ovenfor alle 
de nye som har begynt i etaten. Det være seg de 
nye aspirantene som nå undervises på TKS, eller 
alle de nyansatte som har blitt ansatt i Tolletaten 
i forbindelse med omorganiseringen. Mange av 
disse er ledere og bør være ekstra interessert i 

NT nå som en nye lederforening er på trappene 
- det er vil gi oss en helt ny mulighet til å 
ivareta deres behov på en like god måte 
som alle andre medlemmer! Design og layout: Steinar Myhre Knutsen
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OG FOR ØVRIG... ...LØNNA 

Fredrik Støtvig

Jeg er fullstendig klar over at flere 
medlemmer har harselert litt rundt 
vårt lønnskampopprop, og kanskje 

er det på sin plass også.

Det er mange år siden vi 
utarbeidet en strategi om å få 
opp lønnsnivået i Tolletaten, og 

jeg skal ikke legge skjul på at veien er 
svingete, humpete og lang.

Det er alltid klokt å forsøke å kartlegge 
situasjonen og forsøke å finne ut av 
årsaken til at ting er som det er, i motsatt 
fall vil det være vanskelig å få til endring 
som igjen fører til resultater.

Slik jeg ser det så er det 
to hovedårsaker til at de 
tollfaglige stillingene ligger i 

det nedre lønnsjiktet i staten, nemlig 
etatsutdanningen og utsettsordningen. 
Noen vil hevde at dette er to sider av 
samme sak, noe som er delvis riktig.

Vi har i en årrekke hatt en felles utdanning 
som har medført at arbeidsgiver har 
benyttet seg av å flytte mannskap 
på tvers av avdelinger, seksjoner og 
arbeidsoppgaver.  Det skal være kjent i 
medlemsmassen at dette er en ordning 
som NT har kjempet mot i mange år, da vi 
mener at store deler av denne praksisen 
utfordrer lov- og avtaleverk i staten. 
Resultatet av ordningen har medført at 
stillinger ikke lyses ut noe som medfører 
at det ikke konkurreres om stillinger.

Denne praksisen, og det faktum av at 
utdanningen vår ikke gir en formell grad 
resulterer i at man holder de ansatte 
lønnsmessig nede.

Det er altså ikke de sentrale 
lønnsoppgjørene som har skylden 
i at vi ligger lønnsmessig der vi 

gjør. Det er ingen statlige virksomheter 
eller yrkesgrupper som stikker av med 
en større lønnsandel enn andre.

Et betimelig spørsmål er likevel om 
vi har vært gode nok i de lokale 
lønnsforhandlingene? Det må 

selvsagt andre bedømme, men vi har 
siden 2016 prioritert de store tollfaglige 
gruppene, samtidig som vi har ivaretatt 
individuelle krav. Når det gjelder 
gruppekravene så er disse kostbare 
og den fremforhandlede potten blir 
fort brukt opp når store grupper blir 
tilgodesett med ett, to eller tre lønnstrinn.

Grunnet stramme budsjetter har 
arbeidsgiver heller ikke de senere år 
vært villig til å legge penger i potten. En 
suksess mener jeg har vært at vi har fått 
tollinspektøren opp i begynnerlønn, det er 
med på å heve det generelle nivået noe. 
Det vi uansett med sikkerhet kan si er 
at disse grepene har gitt så å si alle våre 
medlemmer en reallønnsvekst de siste 
årene.

Selv om vi kan vise til en 
reallønnsvekst så er lønnsnivået 
for lavt og vi ser at lønnsforskjellene 

i etaten vokser. I forbindelse med 

ansettelse av nye ledere så er de stort 
sett plassert lønnsmessig høyere enn 
ledere på samme nivå og som har vært 
ledere i lang tid. Lønnsgapet mellom 
ledere og ansatte i førstelinjen har 
også økt betraktelig de senere år. Dette 
skaper selvsagt misnøye og det er lett å 
forstå at flere føler seg mindre verdsatt 
i jobben.

Mye ligger likevel til rette for at 
lønnsnivået i fremtiden skal kunne 
ligge på et mer anstendig nivå. 
Ny tollfaglig utdanning som gir 
formalkompetanse og ikke minst det 
faktum at utsettsordningen nå er lagt 
død er to viktige faktorer for å dette til.

I skrivende stund har lønnsoppgjøret 
i staten gått til mekling og 
pandemisituasjonen har gitt 

oss som nasjon noen økonomiske 
utfordringer, men etaten har penger!  
Investeringer i teknologi, digitalisering, 
materiell, lokasjoner er viktig - 
organisasjonsendringer likeså, men 
til syvende og sist er virksomhetens 
viktigste ressurs de ansatte. Nå er det 
på høy tid at arbeidsgiver investerer i 
sitt personell og starter opp et arbeid 
med å tette lønnsgap og 
utjevne ubegrunnede 
lønnsforskjeller.

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

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

Norsk Tollerforbunds sentralstyre:
Forbundsleder: Fredrik Støtvig
1. nestleder: Karin Tanderø Schaug
2. nestleder: Ingunn Skogheim
Styremedlemmer:

Rune Gundersen
Pål Otto Sørensen
Vigdis Jaavall
Stein Norgård

1. vara:
Irene Skancke Bratteberg

Kontakt:
post@norsktollerforbund.no
medlemsservice@norsktollerforbund.no

Administrasjon:
Kommunikasjonsrådgiver: Steinar M. Knutsen
steinar.myhre.knutsen@norsktollerforbund.no / 90 59 16 18
Kasserer: Hans Helge Fredriksen
hans.helge.fredriksen@toll.no / 92 06 37 34
Politisk rådgiver: Stein Borvik
stein.borvik@norsktollerforbund.no / 45 60 09 85

SKAL OPP!
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fra forbundskontoret

ENORMT STORT 
OU i Tolletaten

innlegg fra :

forbundskontoret
v/Fredrik Støtvig, forbundsleder

EN SOMMERFERIE I COVID- 19 ÅND ER FORBI, 
OG HENVENDELSENE TIL FORBUNDSKONTORET 
HAR I DET SISTE EKSPLODERT. DETTE HANDLER 
I HOVEDSAK OM MANGELFULL INFORMASJON 

OG AVKLARINGER I FORBINDELSE MED 
NY ORGANISERING AV ETATEN.

TOLLETATEN

INFORMASJONSBEHOV

I skrivende stund er det 8 
virkedager igjen til 1. oktober og 
våre tillitsvalgte og medlemmer 
har i den forbindelse etterlyst 
svar på en rekke saker.

Det er alt fra helt essensielle avklaringer 
som hva en skal jobbe med, da det fortsatt 
er ukjent for en del. Det er spørsmål 
om arbeidsplaner og turnuser. Det er 
spørsmål om hvordan de forskjellige 
fagområdene skal jobbe på tvers, og det 
er spørsmål om kontorplasser m.m.

HAR IKKE INFORMERT GODT NOK
Etter min mening har man kommet 
for sent i gang med den praktiske 
planleggingen og det kan sikkert være 
grunner til det, eksempelvis pandemien. 
Arbeidsgiver må likevel tåle kritikk for at 

man i denne viktige fasen helt tydelig 
ikke har lykkes med å få informert godt 
nok ut til de ansatte.

HAR INGEN Å HENVENDE SEG TIL
Tilbakemeldinger vi får fra våre 
lokalforeninger er at det er minimalt 
med involvering og medvirkning i lokale 
prosesser. Flere av våre lokale tillitsvalgte 
gir tilbakemelding om at de ikke har 
noen konkrete å henvende seg til og at 
lokal arbeidsgiver er til dels fraværende. 

Hovedårsaken slik jeg ser det er at 
man i de nyetablerte divisjonene 
ikke har et klart mandat mht 
informasjon, drøfting og generell 
medbestemmelse på arbeidsplassen. 
Disse problemstillingene har vi 
tatt opp på sentralt nivå og vi fikk i 
tillegg i stand et teams-møte med 
tolldirektør Børmer, avdelingsdirektør 
Guldhav, divisjonsdirektør Vildskog og 

divisjonsdirektør Sletten. Her møtte de 
store deler av tillitsvalgts-apparatet i NT 
som hadde flere innspill og spørsmål til 
toppledelsen.

Jeg vil betrakte møte som godt og 
arbeidsgiver på sin side kunne love at 
informasjon ville komme fortløpende i 
dagene som kommer. De presiserte likevel 
at alt ikke ville være klart til den 1. oktober.

ARBEIDSAVTALE
NT har også fått flere henvendelser 
om arbeidsavtalen som har blitt sendt 
ut til alle ansatte. Denne er drøftet på 
sentralt nivå, og jeg vil understreke at 
dette er en standard arbeidsavtale i 
Staten. Vi engasjerte advokat Benson til 
å gjennomgå denne før vi satte oss ned 
med arbeidsgiver.

Flere av våre medlemmer har gitt uttrykk 
for at vi har gjort en dårlig jobb. Vi har 
også hørt at enkelte ledere skal ha uttalt 
til sine medarbeidere at NT har gått 
god for avtalen og satt sitt stempel på. 
Tilbakemeldinger som har kommet direkte 
til oss er at medlemmer har reagert på 
ordlyd som ”at arbeidstaker inntil videre 
skal tjenestegjøre i divisjon X, seksjon X 
og at arbeidssted er for tiden i XX”.

VERN I ANSETTELSESFORHOLDET
I drøftingene ønsket NT at ordlyden 
”inntil videre og for tiden” skulle fjernes, 
da vi forutså at dette ville kunne skape 
reaksjoner. Dette ønsket imidlertid 
ikke arbeidsgiver, da statsansatte må 
kunne regne med mindre endringer i 
arbeidsforholdet over tid. Det betyr ikke 
at arbeidsgiver kan flytte medarbeidere 
dit de ønsker, eller sette dem til andre 

arbeidsoppgaver som ligger utenfor 
styringsretten. Dette skal i så fall være saklig 
begrunnet (eksempelvis omorganisering), 
og er regulert i lov- og avtaleverk som er 
referert i punkt 10 i avtalen. Hele dette 
punktet gir dere det vernet som er viktig 
og som skaper trygghet og forutsigbarhet 
i ansettelsesforholdet.

Jeg kan nevne at NT ønsket at det skulle 
framkomme av arbeidsavtalen hva slags 
oppgaver de ansatte har. I første utkast 
som var forelagt oss var det kun nevnt 
hvilken divisjon og hvilket arbeidssted 
den ansatte tilhørte. Dette sa veldig lite 
om hva slags oppgaver den ansatte har. 

Eksempelvis var ordlyden: tjenestegjøre 
i grensedivisjonen, Moss. Vi fikk i 
drøftingene gjennomslag for å få det helt 
ned på seksjonsnivå - da dette forteller i 
langt større grad hva slags oppgaver en 
ansatt har.

Og dere: UTSETTSORDNINGEN er 
avlivet! Hva det eksakt betyr for den 
enkelte kommer vi tilbake til, da vi om 
ikke lenge skal drøfte retningslinjer 
for ansettelser og endringer i 
arbeidsforhold. Det er elementer av 
den gamle utsettsordningen som ligger 
innenfor arbeidsgivers styringsrett, 
men mye gjør ikke det.

FOR Å OPPSUMMERE:
Arbeidsavtalen er en standard avtale i 
Staten. Arbeidsgiver kan ikke uten saklig 
grunn skalte og valte med deg (les: flytte 
på deg utenfor rimelighetens grense, gi 
deg arbeidsoppgaver som ligger utenfor 
styringsretten).

Fredrik
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til fagforeningenes rolle i arbeidslivet 
og samfunnet. Denne økningen har 
pågått helt siden 2009, til tross for 
at antallet medlemmer har gått ned i 
samme periode.

Det som er spesielt for årets undersøkelse 
er at flere enn foregående år kan tenke 
seg å bli medlem i fagforening og at hele 
en av tre medlemmer kan tenke seg å 
påta seg et verv.

46% av de uorganiserte uttaler at de kan 
tenke seg å bli medlem.

Om disse tallene er representative for 
vår etat, eksisterer det et potensiale for å 
rekruttere mellom 60- 80 nye medlemmer 
av Norsk Tollerforbund, da ca 150 av 
etatens ansatte er uorganiserte.

Oppslutningen om fagforeningenes 
rolle under lønnsforhandlingene øker 
også, selv i privat sektor hvor bare 
50% av de ansatte har tariff avtaler.  I 
det off entlige har så godt som samtlige 
ansatte (100%) tariff avtale.

TRYGGHET I ARBEIDSLIVET
De aller fleste av norske arbeidstakere er 
ikke bekymret for å miste jobben (90%).  
Svarene mellom de ulike bransjene er 
imidlertid ikke entydige og synliggjør helt 
tydelig at noen er særlig utsatt grunnet 
pandemien. I virksomheter som har eller 
har hatt mange permitteringer er mange 
mer bekymret for å miste jobben eller å 
bli utsatt for dårligere arbeidsforhold.

Likevel forventer over halvparten at de 
om fem år vil være i samme jobb som i 

dag. I overkant 10 % av arbeidstakerne 
oppgir at de vil redusere sin 
arbeidsinnsats de neste årene grunnet 
egen helsetilstand.

ARBEIDSVILKÅR
Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser 
er generelt god, og denne situasjonen har 
vært stabilt god i mange år. Dette gjelder 
også når det omhandler opplevelse av 
stress og egen mestringsfølelse.

Fysiske arbeidsforhold er generelt 
gode og få blir utsatt for opplevd risiko 
for skader i arbeidshverdagen. I 2020 
har norske arbeidstakere blitt utsatt 
noe mindre tidspress enn tidligere 
og de føler seg sjeldnere utslitt når 
arbeidsdagen er slutt.

Flere enn før uttrykker også at 
arbeidsoppgavene er meningsfulle og 
nyttige og at de blir pålagt nye oppgaver 
og utfordringer som passer deres eget 
mestringsnivå.

Balansen mellom arbeid og fritid/ 
familieliv har blitt bedre.

LIKESTILLING
Oppgaver hjemme som husarbeid 
og omsorgsoppgaver kan begrense 
arbeidstakeres muligheter til deltakelse 
i arbeidslivet. Flere enn foregående år 
både kvinner og menn, svarer at de 
deler på oppgaver hjemme likeverdig 
med sin partner.

68% av alle menn mener at de delte 
omsorgsoppgaver for barn likeverdig 

YS OG ANDRE ORGANISASJONER

FLERE ER BEKYMRET 
YS Arbeidslivsbarometer

FOR Å MISTE JOBBEN

innlegg fra:

forbundskontoret
v/Stein Borvik, politisk rådgiver

Dette barometeret er en 
årlig undersøkelse som YS 
gjennomfører i samarbeid med 
arbeidsforskningsinstituttet 
(AFI- Oslo Met).

I år det den 12. gangen at undersøkelsen 
blir foretatt. 3000 ansatte har i år svart 
på en undersøkelse fra TNS Gallup.

VIL IKKE FLYTTE
Selv i årets spesielle situasjon er det et 
fåtall arbeidstakere som vil være villig til 

å flytte til et annet sted i landet om de 
skulle bli arbeidsløse. Over 60% av de 
spurte ville heller foretrukket å gå ned i 
lønn eller ta videreutdanning, framfor å 
flytte til et annet sted i landet.

Dette er en holdning som også vi i 
NT er kjent med at ganske utbredt i 
toller-Norge. Både under DUP-en og 
i nåværende omorganisering, er det 
svært få av de ansatte som uttaler at de 
ønsker å flytte.

ØKT OPPSLUTNING
Arbeidstakerne har blitt mer positive 

...fortsetter på neste side

YS ARBEIDSLIVSBAROMETER FOR 2020 ER 
OFFENTLIGGJORT I DISSE DAGER. EN AV OVERSKRIFTENE 
PÅ ÅRETS BAROMETER ER AT MANGE ANSATTE I 
SERVICEYRKER SOM REISELIV, HANDEL OG MEDIA ER 
BEKYMRET FOR Å MISTE JOBBEN. DETTE GJELDER OGSÅ 

MANGE I INDUSTRIEN OG BYGG/ANLEGG.
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FLOYD, COVID-19 OG FREMTIDEN

TOLLETATENYS Arbeidslivsbarometer

...fortsetter fra forrige side

med sin partner. Tilsvarende tall for 
kvinner er 43%.

Når det gjelder status for egen jobb 
mener halvparten av alle ansatte, både 
kvinner og menn, at deres egen jobb 
har minst likeverdig status som sin 
parters jobb.

36% av de ansatte opplever at kravene 
på jobben går utover familielivet.

KUNNSKAP OG KOMPETANSE
Digitalisering av arbeidsoppgaver og 
behovet for ny kompetanse hos de 
ansatte har økt og vil øke ytterligere 
i årene som kommer. De ansattes 
opplevde vilkår for læring og ny 
kompetanse og hva de forventer å ha 
behov for måles i undersøkelsen.

UTSETT OG FAST STILLING

Jeg tør til og med påstå at 
arbeidsgiver lurer på dette 
innimellom.

For medlemmene våre er kanskje et 
enda viktigere spørsmål: - Hvorfor mener 
Norsk Tollerforbund at utsett bryter 
regelverket og hvilke konsekvenser 
har utsett hatt for oss.  Hvorfor har de 
kjempet i så mange år for å «skrinlegge» 
utsett?

DÅRLIG LØNNSUTVIKLING
Vi har skrevet mye om dette tidligere der 
vi blant annet kommer inn på etatens 
lønnsutvikling og lønnsnivå som en av 
de mest negative konsekvensene av 
utsett. Dette har for øvrig fått et motsvar 
av tidligere regiondirektør Odd Arne 
Kristiansen noe som settes pris på. En 
sak har alltid flere sider, utsett er på 

HVA ER FORSKJELL PÅ UTSETT OG FAST STILLING? 
FOR OSS SOM HAR JOBBET I TOLLETATEN ER 

ÅRREKKE (SELV HAR JEG VÆRT HER SIDEN 1995), 
ER DETTE ET SPØRSMÅL MANGE STILLER.

innlegg fra:

forbundskontoret
v/Karin Tanderø Schaug, 1. nestleder

ingen måte ensidig negativ og vi må 
velge å tro at en arbeidsgiverpolitikk fra 
90-tallet og til nå, ikke har hatt som mål 
å holde oss nede verken lønnsmessig 
eller karrieremessig. Men jeg håper 
arbeidsgiver også nå ser at politikken har 
vist seg å bidra til dårlig lønnsutvikling 
og at utsett ikke har bidratt nevneverdig 
positivt til de ansatte.

HVA SIER SPILLEREGLENE?
Uansett hvilken side man står på i denne 
saken så er det uomtvistelig at Tolletaten 
må forholde seg til spillereglene i 
arbeidslivet, herav lover og regelverk.  
Og i ansettelsesforholdet er det først og 
fremst Statsansatteloven som regulerer 
hvilke rettigheter og plikter både den 
ansatte og arbeidsgiver har. Hvor langt 
strekker arbeidsgivers styringsrett 
seg er helt klart det mest avgjørende 
spørsmålet, samtidig som det er et 
spørsmål en forening og arbeidsgiver 
aldri vil enes 100% om.

...fortsetter på neste side

I 2020 mener 58% av de spurte at deres 
jobb ikke kan digitaliseres. Tilsvarende 
tall for 2016 var 68%. 72% mener de må 
skaff e seg mer digital kompetanse.

Ansatte med høyere utdanning er 
mer bevisst enn andre på å øke egen 
kompetanse for å møte morgendagens 
arbeidsliv.

Stein

Utgivelse Materiellfrist
Norsk Tollblad 01-2020 14. februar
Norsk Tollblad 02-2020 06. mai
Norsk Tollblad 03-2020 14. august
Norsk Tollblad 04-2020 23. oktober

Innsendingsfrister Norsk Tollblad 2020

Over står de gjeldende fristene for å sende inn artikler, leserbrev, bilder og annet 
materiale til bruk i Norsk Tollblad i 2020.

Ta kontakt med redaksjonen på post@norsktollerforbund.no for å avtale 
andre innleveringstider. Artikler i bladet kan også bli benyttet på NT Nett og NTs 
Facebooksider om ikke annet er avtalt på forhånd.
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TOLLETATENLov, Instruks og reglement

UTEN BEGRUNNELSE
Vi har også eksemplene der man må 
søke på egen jobb hvert andre eller femte 
år. Eller uten forvarsel få beskjed om 
at du ikke lenger får jobbe i kontrollen, 
men om 14 dager overføres til dagtid 
og helt andre oppgaver, da uten annen 
begrunnelse enn at man er på utsett. 
Heldigvis har disse eksemplene blitt 
mindre og mindre av de siste årene.

HVA ER SÅ STILLING, OG HVORFOR 
ER DET BEDRE OG TRYGGERE?
Hovedregelen i staten er at alle skal 
ansettes i fast stilling og at denne skal 
lyses ut. Ansettelsesprosessen skal 
følge reglene i statsansatteloven og den 
best kvalifiserte skal innstilles. Det vil 
råde liten tvil om stillingsvernet til den 
enkelte og lønn og tittel blir gjeldende 
fra første dag.

Nå har vi et stillingsvern uansett om 
man er på utsett eller ikke. Arbeidsgiver 
kan ikke uten saklig grunn flytte eller 
tildele nye oppgaver, men vår erfaring og 
oppfattelse er at Tolletaten har strukket 
styringsretten altfor langt i enkelte 
tilfeller. Etter vårt syn har arbeidsgiver 
altfor sjeldent kunnet vise saklig grunn, 
de har ikke kunnet vise til prosess og 
eneste begrunnelse har vært at vi har 
vært på utsett.

ER UTSETTSORDNINGEN ”DØD”?
Vi går inn i en ny tid på flere måter enn ny 
organisasjonsmodell og nye oppgaver. 
Tolldirektøren har besluttet at alle 
tilsettes i stilling, ingen av oss er på 
utsett. Bare ordene «tolldirektøren 

har besluttet at alle tilsettes i stilling 
i ny organisering» er musikk i ørene 
våre. I tillegg orienterer arbeidsgiver 
om at de siden 2018 har jobbet med 
«Retningslinjer for ansettelse og 
endringer i ansettelsesforholdet». Dette 
dokumentet vil ta inn over seg alle sider 
av ansettelsesforholdet, både stilling, 
funksjoner, arbeidsgiver mulighet til 
å endre oppgaver eller flytte ansatte, 
omdisponeringer, vikariater osv osv. 
Dette ønsker vi selvfølgelig også 
velkommen.

EN VIKTIG SAK FOR NTS MEDLEMMER
Per dags dato har ikke NT fått 
dokumentet til drøfting, men vi ser 
virkelig frem til å dypdukke i det. Vi 
sendte en omfattende henvendelse 
til TOD september 2018 der vi nok en 
gang redegjorde for vårt syn og viste til 
utallige interne utlysninger. Vi var i dette 
brevet tydelige på at dersom etaten 
ikke endret praksis ville vi gå videre til 
sivilombudsmannen.

Vi er derfor spente. Etaten har brukt to 
år på problemstillingen. Ny ledelse har 
brukt tid på å sette seg inn «utsett» og 
til å forstå omfanget av alle praksisene 
i regionene. Nå nærmer arbeidet seg 
slutten og vi håper virkelig at når 
tolldirektøren sier at utsett er historie, så 
mener han det!

Karin

FOR OSS SOM ER VOKST OPP MED 
UTSETT, HVA ER DET EGENTLIG?
Det er først og fremst tollfaglige grupper 
som har vært på «utsett». I Oslo vokste 
jeg opp med den lille røde som kom ut 
en eller to ganger i året og som viste 
hvor den enkelte var på «utsett» den 
kommende perioden. Mange av oss var 
spente og gruet oss til neste «utsett» da 
vi kjente mange kollegaer som ble flyttet 
på mot deres vilje fra et utsett til et annet.

Det var vel spesielt i kontrollen dette 
var krevende og der endringene ikke 
var ønsket. For min egen del var dette 
så usikkert og jeg endte med aldri å 
ønske meg til kontrollen da jeg opplevde 
vareførselskontorene som «tryggere». 

Det likevel viktig å nevne her at den 
positive siden ved utsett var at mange 
også fikk endret oppgaver etter eget 
ønske, for eksempel dersom man ikke 
trivdes eller ønsket nye oppgaver. Det var 
sjeldent noe problem. Det har likevel vært 
en gjengs oppfatning at utsett ikke var noe 
man ønsket seg. Man ønsket seg trygghet 
der man var, om det var kontrollen eller på 
drift (som det het i gamle dager).

MANGEL PÅ UTLYSNINGER
Andre elementer i utsett har vært at 
utlysninger av stillinger var mangelvare, 
vi tok på oss (og tar fortsatt på oss) 
store og nye oppgaver uten verken 
lønn eller tittel fra dag en. Og det hele 
ender med en liste lang som et vondt 
år til lokale lønnsforhandlinger. Vi er 
mange som har gode begrunnelser for 
våre krav, men potten er aldri stor nok. 
Vårt kroneksempel som viser galskapen 

med å være på utsett er jo følgende: 
Si meg en leder som er villig til å ta på 
seg oppgaver og ansvar som leder uten 
å få lønn og tittel fra første arbeidsdag. 
Jeg tør påstå at det tallet er null. Mens 
vi «på gulvet» tar på oss hundefører 
rollen, vaktleder, fagansvarlig, 
etteretningskoordinater, spaningsleder, 
båtførere, operasjonsledere osv uten 
noen som helst lovnad om lønn.

Du får vite av lederen din «Jeg har krevd på 
deg» eller» fra foreningen «vi har jobbet 
for deg, men fikk ikke gjennomslag» 
Mange av våre medlemmer blir forbanna 
eller skuff et når resultatene er klare og 
facebookgruppen vår står i fyr.

GIR IKKE RETT LØNN FRA STARTEN AV
Det har derfor vært utrolig frustrerende å 
sitte i disse forhandlingene, se gjennom 
navnene til våre dyktige kollegaer som 
har helt rettmessige krav, og ikke få 
gjennomslag fordi potten aldri er stor 
nok. Noe som igjen igjen kommer av at 
vi har en arbeidsgiver som ikke gir riktig 
lønn med en gang.

Potten er ikke i nærheten av å dekke 
kravene som skapes gjennom året ved 
at arbeidsgiver setter oss til nye, tyngre 
og mer ansvarsfulle oppgaver. Og da 
har vi ikke begynt på alle oss andre som 
sitter og gjør en fordømt god jobb der 
vi er. Noe som i seg selv kvitterer ut 
samtlige punkter i lønnspolitikken. Vi blir 
alle lidende av en slik lønnspolitikk.

Nok om konsekvenser for lønn 
(som jeg sikkert kunne skrevet en 
masteroppgave på.)

...fortsetter fra forrige side

UTSETT OG FAST STILLING
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ADMINISTRASJON

Etter hvert lønnsoppgjør er det 
alltid medlemmer som hevder 
de har hatt reallønnsnedgang. 
De fleste av oss har nok en 
tendens til å føle at vi er for lavt 
lønnet, men har vi faktisk en 
reallønnsnedgang?

TEKST: IRENE SKANCKE BRATTEBERG

Lønnsutvalget i NT har hatt et ønske om 
å kartlegge dette og har derfor dykket 
ned i statistikken for å finne ut av om 
dette faktisk er tilfelle. 

KONSUMPRISINDEKS (KPI)
Reallønnsutvikling vil si at man har 
fått større lønnsøkning enn økningen 
i konsumprisindeksen (KPI) i samme 
periode. KPI vil si endringer i prisen 

REALLØNNSNEDGANG?
Lønnsutvalget

på varer og tjenester som kjøpes av 
husholdninger. Har brød og melk blitt 
dyrere skal lønnen din minimum ha gått 
opp tilsvarende for å kunne si at du ikke 
har hatt en nedgang i reallønn.

KALKULATOR
For å kartlegge reallønnsutviklingen 
har utvalget innhentet lønnsstatistikk 
fra arbeidsgiver for årene 2010 og frem 
til i dag for alle i vår etat som hører 
under hovedtariff avtalen mellom staten 
og YS. Dette er i all hovedsak våre 
medlemmer, men også de uorganiserte 
og for eksempel medlemmer av NTL. 
Sammen med opplysninger om KPI fra 
tilsvarende år har dette gitt oss grunnlag 
for en reallønnskalkulator der vi nå kan 
se den faktiske reallønnsutviklingen for 
den enkelte i forhold til den generelle 
prisstigningen i samfunnet.

Vi snakker her grunnlønn for hver enkelt 
de siste årene. De ulike tilleggene er ikke 
med da vi hverken har opplysninger om 
dette og det er utviklingen i grunnlønn 

som er interessant. 
En ansatt kan jo for 
eksempel ha gått ut og 
inn av turnus eller hatt 
tillegg som hundefører 
noen år. Slutter man 
som hundefører eller 
går fra turnus til 
dagtid kan man jo ikke 
hevde å ha hatt en 
reallønnsnedgang. Det 
er altså utelukkende 
utviklingen av den 
enkeltes grunnlønn vi 
har sett på.

Tallene for KPI og faktisk oppsett av 
kalkulator er kvalitetssikret av Statistisk 
Sentralbyrå.

OG HVA BLE FASITEN?
Om vi ser hele perioden under ett, fra 
2010 og frem til i dag, er der kun seks 
personer som har hatt reallønnsnedgang. 
De er alle rådgivere eller seniorrådgivere, 
og er høyt lønnet i utgangspunktet med 
lønnstrinn 69 i snitt. Flere er ikke våre 
medlemmer. Det finnes en forklaring på 
enkelte, da de tidligere har hatt stillinger 
med mye ansvar, mens de nå har tatt et 
steg ned og gjør oppgaver på et lavere 
nivå. Noen er i realiteten ute av etaten 
etter lengre permisjon.

Alle andre har de siste ti årene hatt 
større lønnsutvikling enn den generelle 
prisstigningen i samfunnet. Og det er jo 
bra, noe annet hadde vært trist.

NYANSER
Ser man statistikken over enn kortere 
periode enn ti år, er bildet noe mer 
nyansert. For eksempel kan en 
seksjonssjef ha fått et kraftig lønnshopp 
i 2015, for så å kun ha fått det generelle 
lønnstillegget flere år på rad. Når man 
da ser på reallønnsutvikling fra 2016 
til nå, vil vedkommende faktisk ha en 
reallønnsnedgang. Men, ser vi tilbake til 
2010 vil vedkommende totalt sett ha hatt 
en utvikling godt over KPI. Det er derfor 
litt viktig å kunne heve blikket og se på 
utviklingen over tid, og ikke låse seg på 
et par år der man for eksempel vet man 
ikke ble tilgodesett i et lokalt oppgjør.

Noen har hatt meget god utvikling, mens 
andre ligger så vidt over KPI. Dette er 
forholdsvis lett å se ut ifra de regnearkene 
vi har utarbeidet, da vi har prosentvis 
utvikling på alle. Historien endrer seg 
ikke, så ved et fremtidig lokalt oppgjør 
vil denne statistikken kunne være til 
god hjelp for våre tillitsvalgte som skal i 
forhandlinger med arbeidsgiver.

VI HAR SETT NÆRMERE PÅ ENKELTE 
STILLINGER
Hvordan ser det ut om vi dypdykker ned 
i de ulike stillingskategoriene? Er det 
noen som skiller seg ut med dårligere 
utvikling enn andre? Vi har sett på det, og 
da kun tatt med de ansatte som faktisk 
har vært ansatt siden før 1. januar 2010, 
da det er disse vi har muligheten til å se 
utviklingen på over en 10-års periode.

Konklusjonen er at absolutt 
alle stillingskategorier har hatt 
reallønnsutvikling! Men det er 
selvfølgelig individuelle forskjeller og 
noen kommer bedre ut enn andre. 
Tollrevisoren og spesialrevisoren er de 
som klart skiller seg ut med dårligst 
utvikling. Selv om også de har hatt en 
positiv reallønnsutvikling de siste 10 år, 
er det enkelte revisorer som har hatt 
reallønnsnedgang om man ser isolert på 
perioden fra 2016. 

Avdelingslederen kommer best ut i vår 
oversikt. Av de tollfaglige stillingene 
er det tollinspektøren som har hatt 
best utvikling. Det er jo også den 
gruppen som NT har jobbet mest med 
å heve i lønnsoppgjørene for å øke selve 
grunnlønna i etaten.

Konsumprisindeksen har økt med 22,44 % fra 1. januar 2010 til 1. januar 2020.
...fortsetter på neste side
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REALLØNNSNEDGANG?
Lønnsutvalget

Til info har vi også regnet på andre 
stillingskategorier som konsulenter, 
rådgivere osv., men de plasserer seg 
i midtsjiktet og utgjør hverken topp 
eller bunn. Av de ikke-tollfaglige 
har konsulenten svakest prosentvis 
utvikling.

Om dere ser på tabellen under viser den 
tykke røde streken viser utviklingen i KPI 
i samfunnet generelt. De andre strekene 
er fargekodet ut fra stillingene ramset opp 
under tabellen. Y-aksen viser prosentvis 
utvikling sammenlignet med KPI, når alle 
starter på samme nullpunkt 1. januar 2010.

For å bruke tollrevisoren igjen til å 
illustrere; de lander etter 10 år på 
X-aksen på en utvikling på 128 som vi si 
28 % lønnsøkning mot 22,4 som er KPI 
for samme periode.

Vi må gjøre oppmerksom på et annet 
forhold; grafen tar utgangspunkt i de 
personene som innehar stillingene i 
dag. Enkelte har kanskje ikke vært 
tolloverinspektør eller avdelingsleder 
hele perioden, og man vil normalt sett ha 
fått et lønnshopp i det man fikk stillingen.

Lønnsutvalget har bedt arbeidsgiver om 
oversikt over dato for når vi alle er blitt 
ansatt i våre nåværende stillinger, da dette 
er viktig informasjon når vi kartlegger 
lønn. Det er naturlig nok en forskjell i om 
man har hatt en overordnet stilling i to år 
eller 20 år. Denne informasjonen finnes 
på hver enkelt i DFØ, men må pr. i dag 
hentes ut manuelt av arbeidsgiver.

En liten skryt til arbeidsgiver her; de har hele 
veien vært imøtekommende og positive til 
at NT har satt ned et lønnsutvalg, og jobbet 

med å fremskaff e den statistikken vi trenger. 
Når de siste datoene er kvalitetssikret vil vi 
se mer på de ulike stillingene og utviklingen 
innen disse.

VI FÅR DET SAMME SOM ALLE ANDRE
Selv om det viser seg at våre medlemmer 
i stor grad har hatt reallønnsutvikling, 
er det ikke det samme som at vi er 
fornøyde med det generelle lønnsnivået 
i etaten. Her har vi fortsatt en vei å gå, 
og det viktigste for å endre dette er 
etatens egen lønnspolitikk. Heldigvis 
er utsettsordningen begravd under en 
stein, og vi må jobbe for at økt ansvar 
også fører med seg stilling og lønn for 
den enkelte.

Når det gjelder selve hovedoppgjøret 
i Staten er jo fakta at vi får akkurat 
den samme prosenten som de andre 
statlige etatene. Både vi, Skatteetatens 
Landsforbund, Kriminalomsorgens 
Yrkesforbund, Befalets Felles-
organisasjon osv. blir forhandlet av YS i 
en felles hovedtariff avtale som gir samme 
prosent i lønnspotten. Nå varerier det 
naturlig nok fra etat til etat hvordan man 
løser fordelingen internt, for eksempel 
med bruk av lokalt oppgjør. Men vi får 
hverken mer eller mindre enn de andre, 

så en stor del av lønnsutviklingen i de 
ulike etatene skyldes intern lønnspolitikk. 

Dersom arbeidsgiver lyser ut en stilling 
og plasserer de ansatte høyt i lønnstrinn, 
vil dette naturlig nok være med på å dra 
opp lønnsnivået. Det samme gjelder 
ved regelmessig bruk av 2.5.3. der 
arbeidsgiver kan bruke av egne midler 
til å gi lønnsmidler til enkeltpersoner på 
særlig grunnlag.

I skrivende stund er ikke årets oppgjør 
landet for vår del, men tross den spesielle 
situasjonen landet og næringslivet er 
i grunnet den pågående pandemien vil 
målet vårt også i år være reallønnsvekst 
for våre medlemmer!

Irene Skancke Bratteberg 
Leder lønnsutvalget

LØNNSUTVALGET BESTÅR AV:
• Irene Skancke Bratteberg, sentralstyret (VNT)
• Stein Nordgård, sentralstyret (NNT)
• Anne Beate Riegels, ØNT
• Jarle Trandum, MNT
• David Tino Pokorra, OAT
• Øystein Gaundal, SNT
• Anita Taring, PIT

...fortsetter fra forrige side

ADMINISTRASJON
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Når vi hører på 
tilbakemeldingene vi får fra 
lokale tillitsvalgte, er det lett 
å stille seg tvilende til dette 
spørsmålet, men bildet er nok 
litt mer sammensatt enn som 
så.

En ting som er veldig viktig for ansatte 
er informasjon, og da særlig i en 
omstillingsprosess.

HVA SKAL HVERDAGEN BESTÅ AV?
Vi opplever nå bare uker før en ny 

DIVISJONSNYTT 
ORGANISASJON

HVA ER STATUS NÅ DA?
I SKRIVENDE STUND ER DET TO UKER TIL VI GÅR OVER TIL 

NY ORGANISERING, MEN ER VI FORBEREDT PÅ DET?

- FRA GRENSEDIVISJONEN
Grensedivisjon

skrevet av:

Ron Erling Pedersen
Divisjonstillitsvalgt Grense

organisasjon skal begynne å rulle at 
et stort antall ansatte sitter der ute 
med veldig mange spørsmål om hva 
hverdagen skal bestå i etter første 
oktober. Spørsmål som man har stilt til 
sine ledere, uten å få noe svar på dette. 

Vi har ingen problemer med å skjønne 
den frustrasjonen dette fører til, da 
det faktisk er viktig for de fleste å 
ha en viss form for forutsigbarhet på 
hvilke arbeidsoppgaver man skal drive 
med utover høsten. Det har det siste 
året blitt tegnet og forklart hvordan 
ledelsen ser for seg at en operativ 
og velfungerende grensedivisjon skal 
se ut, uten at de som jobber der ute i 
kontrollen har merket noe til oppstarten 
av disse endringene.

ER DET SÅNN AT ALLE ENDRINGENE 
KOMMER FØRSTE DAGEN I OKTOBER?
Vi skulle gå over til ny organisasjon 
i mai, deretter ble det forskjøvet til 
september før det til slutt kom en 
endelig avgjørelse som satte oppstart 
til oktober. Som årsaker til dette ble 
det pekt på lang behandlingstid av 
omorganiseringen i departementet, 
stor ressursbruk i forbindelse med 
Covid-19 pandemien og hensynet til 
en forsvarlig ferieavvikling. Alt dette 
er helt reelle årsaker til å utsette en 
oppstart av ny organisasjon, men det 
er nok ikke kun på grunn av dette at 
oppstarten ble utsatt. Kanskje burde 
man ha utsatt det enda litt mer?

HAR IKKE KLART Å HOLDE FOKUS PÅ 
DEN LOKALE DRIFTEN
Vi opplever at det jobbes enormt i 
stabene i divisjonen for å komme i mål 
med så mange prosjekter som mulig 
før oppstart, noe som ikke merkes i det 
daglige hos ansatte ute lokalt. Dette 
arbeidstrykket sentralt i divisjonene har 
nok også ført til at man ikke har klart å 
holde nok fokus på den lokale driften, 
det som faktisk er hverdagen til de 
fleste ansatte i divisjonen. Både ledere 
og ansatte har følt at man er «i tåka» 
og sånne følelser utvikler seg fort til 
en skepsis som er veldig ødeleggende 
for å få til en god omorganisering. For 
vi må jo forvente at omorganiseringen 
også skal merkes «der ute», og ikke kun 
i stabene i divisjonen…

Arbeidsgiver hadde hatt alt å vinne 
på å være mye mer tydelig på at 
dette kommer til å ta tid, langt forbi 

iverksettingsdatoen som ble satt. 
Dette er ikke fordi noen jobber dårlig 
og bruker for lang tid, men fordi veien til 
den nye organisasjonen som er tegnet 
opp nok er mye lenger enn man hadde 
sett for seg for litt over et år siden. 
Ingen er sånn sett å klandre for at vi nå 
i lengre tid har følt oss som i et vakuum, 
men en åpen realisme fra arbeidsgiver 
hadde faktisk hjulpet mye.

PÅ BEDRINGENS VEI
Jeg har tidligere gitt uttrykk for at det 
har vært et manglende samarbeid 
og en mangel på medbestemmelse 
i divisjonen, men nå som stabene i 
divisjonen er på plass, ser vi allerede 
bare i løpet av de siste ukene at dette er 
et område som arbeidsgiver nå jobber 
med å forbedre. Det har kommet på 
plass en god dialog og håpet nå er at 
vi faktisk blir sett på som en viktig part 
i mange av de avgjørelser som skal 
fattes i divisjonen, både vi sentrale 
tillitsvalgte og tillitsvalgte lokalt. De 
ansatte har tross alt krav på å bli hørt.

Ron
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Det er godt å endelig ha kommet 
hit i OU-prosessen.

Mange av usikkerhetsmomentene er på 
plass og de fleste kan forhåpentligvis gå 
videre med godt mot.

DET TAR TID Å SETTE EN NY ETAT
Vår nye etat har akkurat kommet i gang 
og det vil fremdeles være skjær i sjøen og 
utfordringer for mange. Det tar tid å sette 
en ny etat. Mange har vært igjennom 
tunge tak, men jeg håper det løser seg 
til det beste for både tjenestefolkene 
og etaten. Vi har fremdeles mange 
utfordringer å henge fingrene i.

Vi skal også finne gode 
samarbeidsmetoder og praksis mellom 
divisjonene. Det er viktig at divisjonene 
kan samarbeide godt. Det har kommet 
frem flere momenter som viser at 
divisjonene gjør forskjellige varianter 
av samme sak. Det mener jeg er svært 
uheldig da etaten bør fremstå enhetlig. 

Vi får virkelig håpe at dette kommer på 
plass og at endringene blir reelle samt 
at et godt samarbeid mellom divisjonene 
vil fungere.

HJEMMEKONTOR
Det ser ut til at det fortsatt blir en del 
hjemmekontor for enkelte. Større 
steder, og områder der evt smitte øker 
vil noen kunne oppleve å måtte jobbe 
hjemmefra en god stund til. Her kan 
det bli individuelle vurderinger opp mot 
risiko og mulighetene for tilfredsstillende 
smittevern. Muligheter for deling 
av dager på kontorene kan være et 
alternativ slik at man til en viss grad får 
møte og samhandle med kolleger.

NYE LEDERE
Med unntak av èn seksjon har nå alle 
avdelinger og seksjoner i VD fått sine 
ledere tilsatt. Disse finner man presentert 
på intranett. Alle tiltrer i sine stillinger 1. 
oktober. De har en stor oppgave foran 

seg. Det kreves et godt lederskap for at 
dette skal bli optimalt og bra.

Enkelte steder opplever noe mager 
bemanning etter at innplasseringene er 
ferdig. Dette er noe divisjonen vil se opp 
imot fremtidige rammer for rekruttering. 
Vi håper og forventer at det ansettes 
nok for å kunne håndtere oppgavene 
slik de er planlagt og i henhold til OU 
sine bemanningsplaner.

Vi som har vært lenge i etaten har vært 
igjennom mange tøff e runder. Jeg håper 
man nå i noen år kan få litt ro, uten nye, 
store og krevende OU prosjekter på våre 
skuldre…

I OU prosessen har det vært sagt fra 
etatens ledelse at de tillitsvalgte har 
vært en krevende part med konstruktiv 
tone og gjensidig respekt noe som har 
gitt organiseringen og gjennomføringen 
en god balanse. - Det jobbes iherdig 
fra NT mot det beste for etaten og 
medlemmene!

Ønsker dere alle lykke til i ny organisering 
og måtte fornuft og redelighet råde!

Lise

ORGANISASJON

SOMMEREN HAR LAGT SEG BAK OSS OG EN FOR MANGE 
HEKTISK HØST ER GODT I GANG. NOEN HAR AKKURAT STARTET 
MED NYE OPPGAVER OG NOEN HAR FÅTT «NYE» KOLLEGER.

skrevet av:

Lise Vibeke Arntzen
Divisjonstillitsvalgt Vare

DIVISJONSNYTT - FRA VAREDIVISJONEN
Varedivisjon

https://norsktollerforbund.no/advokattjenester
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Jeg har som tillitsvalgt i 
Kristiansand og nestleder i 
SNT, diskutert økonomi og 
prioriteringer med den tidligere 
i administrasjonen i TSN ved 
utallige anledninger.

Når de store innsparingene i turnuser 
over det ganske land har blitt foretatt, har 
heller ikke Kristiansand blitt skjermet.

INNSPARINGER
Sparekniven ble tatt frem tidlig i 2018. Vi 
lokale tillitsvalgte ble innkalt for å hjelpe 
de lokale ledere med å skjære ned 
utgiftene til vakttillegg i turnusen. Det 

var mye diskusjoner og frem og tilbake, 
men ordren fra oven var klar: Konkrete 
beløp skulle spares inn!

Rød-dagene for 2018 skulle kun 
bemannes med ressurser for at 
brennevinsfortolling og godsekspedisjon 
skulle kunne utføres. All kontroll måtte 
opphøre som følge av innsparingene.

Men dette var ikke godt nok. Sparekniven 
ble også brukt på den generelle turnusen 
og arbeidsplaner. Ressurser ble flyttet 
fra kveld og natt til dag.

Jeg skal ikke dvele særlig ved den 
økonomiske situasjonen i 2018. Jeg er 
klar over at mine kolleger de fleste steder 
i landet kjente på vel så mye frustrasjon 
som det vi i Kristiansand gjorde i denne 
perioden. Følelsen av og ikke få gjort 
jobben vi var satt til, var lammende og 
demotiverende for de fleste.

ARBEIDSPLANENE ER IKKE JUSTERT 
TILBAKE I SØR
Det som er poenget mitt med dette 

innlegget, er at i motsetning til hva jeg 
opplever skjedde mot slutten av 2018 
og i løpet av 2019, og videre i år, er at 
sparekniven ellers i landet ikke har blitt 
benyttet så hardt i det siste. Jeg forstår 
at de fleste er tilbake til arbeidsplanene 
som gjaldt før 2018 og at hverdagen for 
de fleste har gått seg til igjen. Jeg har 
til og med hørt at de har fått råd til nye 
dekk på tjenestebilene i øst, og det må 
da virkelig signalisere noe.

Det er derfor med stor frustrasjon vi nå 
har sittet i to år og sett på at det samme 
ikke har skjedd hos oss her i sør. Vi har 
sett at kontroll på rød-dager har fått 
noe mer oppmerksomhet, og at det har 
vært enkelte helligdager hvor det også 
har vært tollkontroll på fergeterminalen i 
Kristiansand.

Det som derimot ikke har skjedd, er at 
arbeidsplanene har blitt justert tilbake 
til der vi var. Våren 2018 ble flere 
kveldsvakter flyttet til dagvakter som 
følge av sparingen. Dette medførte mindre 
ressurser på ettermiddag og kveld, og 
opphoping av ressurser på dagtid. Det er 
her økonomi og risiko kommer inn.

UFORSTÅELIG RISKIKOVURDERING
Gjennom flere år har risikovurderingen 
vært knyttet til ferger og faste ankomster. 
Beslag og resultater er unektelig knyttet 
til disse. Det er derfor helt uforståelig 
for meg at vi derfor skal fortsette med 
en turnus som prioriterer tjenestemenn 
på dagtid, hvor gjøremålene er langt 
færre, og mulighet for treff  og beslag 
tilsvarende reduserte.

Dette er et tema som nærmest kommer 
opp daglig blant mine kollegaer. Vi som 
tillitsvalgte har tatt dette opp med lokal 
ledelse og områdeledelse gjennom hele 
2019, og frem til nå, uten å bli hørt. Jeg 
opplever at lokale ledere i stor grad er 
enige med meg at prioritering er ganske 
uforståelig, men at det har stoppet opp 
lenger opp i systemet.

Jeg setter min lit til at nytilsatt ledelse 
i Oslofjordområdet er mer foroverlente 
og at vi også snarest ser endrede 
prioriteringer.

Rune

ØKONOMI-, ELLER 

Artikkelforfatteren, Rune 
Gundersen, jobber i 
Kristiansand og er inne 
i sin andre periode som 
sentralstyremedlem. 
Han jobber ved 
Kristiansand tollsted.

Rune Gundersen

RISIKOBASERT TURNUS?
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DET ER URO I VALUTA- OG 

Jeg lider av å ha alt for mange 
sære interesser som ingen 
gidder å bry seg med.

En av dem er å følge med når det er 
store svingninger i gullprisen. Og i det 
siste har prisene gått i taket. I august 
2019 var prisen på 1 500 amerikanske 
dollar pr troy ounce. Mens den i august 
passerte 2 000 USD pr t oz . Det gir en 

AKSJEMARKEDENE
OG GULLPRISEN NÅR REKORDNIVÅER

Personalforeningen i TOD
Stian Aasetre, lokalforeningsleder

massiv prisøkning på 33% på ett år og 
ny prisrekord.

HVOR KJØPER MAN GULL?
Men som nordmenn flest har vi bare 
norske kroner å handle for og der har 
gått på en smell i det siste. Kronekursen 
har rast og dersom man kjøpte gull 
i august 2019 til 12 848 NOK per t oz 
og solgte det i august 2020 for 18 246 
NOK pr t oz ville det ha gitt en massiv 
fortjeneste på 42% på ett år.

Nå kommer spørsmålet hvor bør man 
kjøpe gullet når det stiger? Det er mange 
muligheter. Man kan kjøpe gullsertifikater, 
aksjer i gullgruver eller fysisk gull. 
Jeg valgte å se på fysisk gull i form av 
gullmynter som er eller har vært gyldige 
betalingsmiddel. Hvor i Norge kan man 
kjøpe dette? Jeg fant at det enten kan det 
handles «nytt» hos gullforhandlere som 
selger moderne gullmynter basert på vekt 
og som har kontinuerlig oppdaterte priser. 
Eller man kan kjøpe brukte mynter hos 
diverse mynthandlere og bruktbutikker.

Etter å ha sjekket litt på nettet fant jeg at 
mange bruktforhandlere ikke følger med 
når gullprisen stiger brått. Det kan gi en 
mulighet for å kjøpe gull til en mye lavere 
pris enn hos de som har kontinuerlig 
oppdaterte priser.

HVA MED TOLLETATENS 
GULLBEHOLDNING?
Men hva har alt dette babbelet om gull 
som Stian skriver om med foreningsarbeid 
lurer du kanskje på? Kompetansen som 
ansatte i en bedrift besitter omtales 
gjerne som bedriftens gull. Men det 
er ikke alltid lett å beholde gullet som 
besittes av de ansatte når de slutter. Jeg 

vil derfor påstå at det 
er de ansatte selv som 
er bedriftens gull.

Men hvordan behandler 
tolletaten sine ansatte, 
er de brukthandleren 
som ikke oppdaterer 
markedsprisen eller er 
de forhandleren med 
nytt gull med oppdaterte 
markedspriser? Jeg 
tør påstå at tolletaten 
er brukthandleren. 
«Gullet» i Tolletaten 
prissettes i hovedsak 
ved nyansettelse. 
Noen få ansatte søker 
på eksterne jobber og 
bruker jobbtilbud for å 
forhandle lønna si opp 
etter HTA 2.5.3.

Men det er min erfaring 
at det sjeldent skjer at 
ansatte får oppdatert 
sin «markedspris» på 
denne måten. Det er 
ikke fordi arbeidsgiver 
bestrider kravene, 
men fordi den ansatte 
heller velger å slutte i 
etaten fordi man i prosessen med å søke 
ny jobb finner andre goder som kommer 
i tillegg til høyere lønn. Noen ganger er 
etaten heldig og får interne søkere på 
eksternt utlyste stillinger. Disse vil også 
få oppdatert lønn for jobben de gjør.

FOR LAV MARKEDSPRIS
I disse tider med mange utlysninger blant 
annet på nye lederstillinger, viser tydelig 
at markedsprisen på ansatte i etaten er, 
som for gammelt gull, satt altfor lavt. Dette 

viser at de årlige lønnsforhandlingene og 
forhandlinger på særskilt grunnlag som 
vi har i dag ikke følger markedet. Vi får 
håpe andre etater, bedrifter og tidligere 
ansatte benytter dette for å rekruttere 
våre kompetente medarbeidere.

DE TALENTLØSE
Noen vil kanskje tenke at det er bare 
de talentløse som blir igjen og at dette 
er bevist ved at de blir igjen trass lav 
lønn. Men forskning viser at det faktisk 
ikke er slik. Årsaken er at lønn ikke er 

...fortsetter på neste side
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hovedårsaken til at ansatte slutter. Det 
er professor Anderes Dysvik ved BI som 
hevder dette.

Spesielt trivsel på jobben har mye å 
si. Det at man er glad i jobben og trygg 
på arbeidsoppgavene er viktig. Faglig 
kontinuerlig utvikling og bra forhold til 
sjefen/kollegaer/arbeidsmiljø er også 
gode grunner. Mange er redde for å miste 
fellesskapet. Det er slik at jo lenger man har 
vært ansatt i en jobb dess mindre tenker 
man på å slutte. Det finnes dessuten 
risikoaverse som foretrekker sikkerhet og 
lav lønn istedenfor risiko med å bytte jobb.

Dersom arbeidsgivere er bekymret for 
at arbeidsstyrken begynner å trekke på 
årene, har de heller ingen grunn til det. 
Erfarne arbeidstakere som har vært 
lenge i bedriften, er like produktive som 
unge ansatte, ifølge forskning.

– Som oftest tar det også en stund før 
nyansatte kommer ordentlig inn i jobben 
og kan bidra eff ektivt, påpeker Dysvik.

TOLLETATEN MÅ OPPDATERE SEG
Men å ikke følge opp lønn for de 
eksisterende ansatte er ikke bra. Det 

kan torpedere det gode arbeidsmiljøet 
vi har i etaten i dag. Det sender signaler 
om at jobben man gjør ikke er så viktig 
lenger og kan senke arbeidsmoralen. 
Tolletaten har mange lojale ansatte, men 
med økende lønnsforskjeller på de som 
tilsynelatende gjør samme jobb, vil kunne 
gi grobunn for et dårligere arbeidsmiljø 
med lav motivasjon.

Jeg mener at tolletaten bør opptre 
mer som forhandlerne av nytt 
«gull». Markedsprisen for de ansatte 
må oppdateres kontinuerlig sett i 
sammenheng med arbeidsmarkedet 
og nye utlysninger. Dersom prisen for 
kompetanse stiger, må etaten finne måter 
å kompenseres sine ansatte for dette.

Den enkelte ansatte har også et ansvar 
for å følge med. Dersom man ligger 
etter, må man ta dette med lederen i 
lønnsamtalen. Og hvis ikke dette hjelper 
kan man ta kontakt med foreningen og 
se om vi kan bistå.

Jeg har ingen løsning for hvordan vi kan 
sette kontinuerlig markedspris på våre 
ansatte, men en ting er sikkert vi kan 
ikke belage oss til å bare bruke av 2.5.1 
midlene til dette. Da det vil kunne hindre 
lønnsutvikling for de nyansatte og det er 
heller ikke riktig.

LITT MER OM EKTE GULL
Visste du at forfedrene i Norge, Sverige 
og Danmark var svært fremtidsrettede 
med tanke på handel mellom landene? 
På midten av 1800-tallet var europeiske 
nasjonaløkonomer og politikere 
opptatt å fremme frihandel, og derfor 
lette de etter virkemidler innenfor 
pengepolitikken som kunne bidra til å 
lette verdenshandelen.

Tre viktige eksempler på slike 
virkemidler var å opprette myntunioner 
og endre grunnlaget for regnesystem og 
metallstandard. Fra 1875 til 1914 var alle 
de skandinaviske landene medlem i en 
felles monetær union med felles valuta 
basert på gullstandarden. Myntunionen 
innebar faste vekslingskurser mellom 
landene og hver av de tre valutaene var 
gyldig betalingsmiddel i alle tre land. 
0,403 gram gull var verd en krone. Noe å 
tenke på for de som ikke ønsker å innføre 
en felles valuta som Euro i Norge.

Men Euro og gull er problematisk for det 
enkelte land fordi det medfører at landene 
enkeltvis ikke kan benytte pengepolitiske 
virkemidler for å bekjempe nedgangstider 
eller overopphetet økonomi. Ett av 
virkemidlene depresjonen i 30-åra var å 
forlate gullstandarden. Det siste landet 
som gav opp gullstandarden var Sveits i 
1999.

Hvis ønsker å se hvordan gull motvirker 
inflasjonen, kan man for eksempel se 
på en norsk gullmynt med pålydende 
20 kr fra 1875 (vekt er 8.9606 g 90% 
gull som gir 8.0645 g rent gull) og ser 
på priskalkulatoren til Norges bank. 
Dersom vi velger perioden fra 1875 
til 2019, ser vi at den er verd 1268 kr i 
dagens kroneverdi justert for inflasjon. 
Men dersom man ser på gullverdien ser 
vi at denne er 4471 kr.

IKKE HØR PÅ MEG
For ordens skyld vil jeg ikke anbefale 
noen å kjøpe gull. Eller å ta imot 
investeringstips fra en tulling i tollbladet. 
Det er mange andre kanskje bedre 
investeringsmuligheter. Noen har lav 
risiko og andre har høy. Jeg foretrekker 

DET ER URO I VALUTA- OG AKSJEMARKEDENE
OG GULLPRISEN NÅR REKORDNIVÅER

lav risiko som å betale ned på lån og 
innimellom bruke penger jeg har råd til å 
tape på aksjer/indeksfond som historisk 
sett har gitt mye bedre avkastning enn 
gull/sølv og bankinnskudd over tid. 
Dessuten ser det ut til at gullprisen 
har nådd sin topp og at mange tar ut 
gevinsten. Trolig vil prisen synke etter 
hvert som Korona-viruset slipper taket 
på samfunnet.

Stian

...fortsetter fra forrige side
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...fortsetter på neste side

Før jeg kommer til saken jeg 
tenker på mest nå om dagen, 
skal jeg fortelle litt om hva har 
skjedd i NNT etter at Korona-
bomben smalt i Norge.

Som følge av at man ikke skulle være så 
mange på arbeid samtidig så ble en del 
tjenestemenn satt på hjemmekontor

TROMSØ LUFTHAVN

Dette gjaldt for det meste for de som 
arbeidet på kontor til vanlig, men også 
enkelte tjenestemenn som jobbet i 
turnus ble bedt om å holde seg hjemme 
i enkelte vakter der det var nok folk på 
jobb. Turnusen ble også endret på kort 
varsel på enkelt tjenestesteder for å 
kunne håndtere samfunnsoppdraget vi 
er gitt, samt at smittevern ble økt ved at 
man var færre på jobb samtidig.

TEAMS
På grunn av COVID-19 ble all 
reisevirksomhet avlyst. Dette betydde 
at man ble veldig flink til å bruke Teams. 
Lokalforeningene og NT hadde møter 
to ganger i uken, hvor all vesentlig info 
ble delt. Også Landsstyremøtet gikk på 
Teams. Man ble positivt overrasket over 
hvor bra Teams-møtene faktisk fungerte.

ÅRSMØTE OG STYRET
Årsmøtet i NNT skulle etter planen 
være i Alta i midten av april, men måtte 
avlyses. Så skulle man prøve å ha møtet 
på Teams, men så kom beskjeden om 
maks antall samlet på et sted. Da gikk 
den planen også i dass. Nå er neste plan 
å avholde årsmøtet i Teams eller telefon 
ut på høsten en gang, forhåpentligvis før 
en eventuell bølge nummer to kommer.

Siden man ikke fikk avholdt årsmøtet i 
april, valgte styret i NNT om å organisere 
seg på annen måte en tidligere innad i 
styret. Dette resulterte i at Aina Smuk 
Rolstad tok over nestleder rollen og Geir 
Eriksen ble kasserer. Det nye styret vil 
fungere fram til valget på årsmøtet 2020 
(en gang ut på høsten).

TROMSØ LUFTHAVN
Da kommer jeg til saken jeg tenker på nå 
om dagen etter som Koronapandemien 
har roet seg ned litt, Tromsø lufthavn. Eller 
bedre sagt den nye utenlandsterminalen 
på Tromsø lufthavn.

Helt siden jeg begynte i Tromsø høsten 
2011, så har det vært snakk om å bygge 

ny utenlandsterminal på flyplassen og 
det er ikke så rart når bygget er fra 1977, 
og mye har skjedd med flytrafikken og 
folks reisevaner siden den tid med ditto 
økt trafikk.

I 1998 ble det faktisk bygget 
en ny innenlandsterminal, men 
utenlandsterminalen på den gamle delen 
ble det ikke gjort noe med. Tror nok 
dette hadde stort sett med det faktumet 
å gjøre at utenlandstrafikken ikke var så 
stort på denne tiden. Men denne har bare 
gått opp og opp siden den gang. Nå har 
vi fly fra Krakow, Gdansk, Stockholm, 
København, Helsinki, London, Frankfurt, 
München, Brüssel, Svalbard osv.

FOR DÅRLIGE ARBEIDSVILKÅR
For oss tjenestemenn som skal utføre 
kontroll på flyplassen er situasjonen 
overhodet ikke optimalt. Det er smalt og 
trangt på både rød og grønn sone, på 
grønn sone er det ikke engang plass til en 
bagasjeskanner, så denne måtte vi avstå 
fra når vi fikk tildelt den for ca 10 år siden. 
Pacto har vi i et bøttekott bak et teknisk 
rom og det er ikke en pacto med skyllekar, 
for det er det ikke plass til – nei vi har en 
«god» gammel pacto fra 80-tallet.

Nord-Norge Tollerforening
Joakium Parvikoski, lokalforeningsleder

Dagens inngang til rød og grønn sone på Tromsø Luft-
havn.

Ankomst utland på Tromsø Lufthavn.
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TROMSØ LUFTHAVN

Slik skal det jo ikke være i 2020! Vi skal 
ha gode fasiliteter for å utføre jobber vår. 
Men når det nå er sagt så er vi i Nord 
vant til at sånn er nå ting og det er bare å 
gjøre det beste ut av det, Polmak tollsted 
er et godt eksempel på det eller for å ikke 
snakke om «kontrollgarasjen» på Neiden.

Nå har det gått så mange år etter den første 
gangen jeg hørte at det var snakk om ny 
utenlandsterminal at jeg bare har begynt 
å si «jeg tror det når jeg ser det». Det er 
rett og slett på grunn av at prosessen har 
begynt mange ganger, men så har den 
bare stoppet opp hver gang.

VENTER I SPENNING
Men i år så det ut som at det kanskje 
skulle bli en realitet. Jeg begynte å se 
optimistisk på det. Turismen og utenlands 
lufttrafikk har skutt til værs i de siste 
årene i Tromsø, og man har sett at man 
må bygge noe nytt og bedre for å ta unna 
all denne trafikken. Detaljeringsplanene 
var gått igjennom og vedtatt.

Tromsø tollsted hadde vært med igjennom 
hele prosessen og fått endret på ting slik 

at det skulle bli best mulig for tjenesten. 
Alt fikk man ikke igjennom på grunn av 
plass mangelen, men uansett mye bedre 
en dagens fasiliteter skulle det bli.

Men så kom Korona og ting har stoppet 
opp igjen. Det er jo i og for seg ikke 
så rart. Avinor har lidt store inntekts 
tap på grunn av Korona. Derfor er det 
veldig positivt at Avinor sier at dette 
skal fortsatt gjennomføres og at dette 
har høy prioritet. Vi er kjempeglade for 
det, men hva skjer hvis/når Koronabølge 
nummer to kommer? Er det da midler 
igjen for å gjennomføre dette? Eller må 
jeg gå tilbake og si «jeg tror det når jeg 
ser det»? Det er vel ikke mye annet å 
gjøre enn å vente i spenning...

Joakim

...fortsetter fra forrige side

Dagens utgang fra rød og grønn sone på Tromsø Luft-
havn.

Øst-Norge Tollerforening
Karl-Martin Husebæk, lokalforeningsleder

På grunn av en over snittet 
interesse for biler har jeg alltid 
fulgt litt ekstra med på biler og 
etatens valg knyttet til dette.

Merke, stor eller liten, høy eller lav, 
kjøpe eller leie/lease, uniformert eller 
sivil. Ja, spørsmålene er mange, og det 
er vel ikke alle valgene etaten har gjort 
på de 15 årene jeg har vært her jeg er 
like stor fan av.

OU - EN NY RETNING FOR ETATEN
Endringene står i kø i disse tider, 
etaten stables om (igjen), vi skal bli 
mer eff ektive og løse oppdragene 
våre bedre. Divisjoner, TES, ANPR, 
«innsatsgrupper», blålys, pepperspray… 
men bil har jeg ikke hørt noe om - har vi 
ikke noe å hente her?

På bil gjør vi litt som før, vi kjøper «et lass» 
med biler som skal gjøre jobben (ja, jeg 
vet det er noen «regionale» forskjeller 
fra tiden som regioner). Innkjøpet blir 
en form gjennomsnitt – det skal funke 
på Svinesund, det skal funke på Østby, 
det skal funke i Junkerdalen og det skal 
funke i Bergen og i Kirkenes.

Altså lander vi på et gjennomsnitt, en 
bil(type) som kan klare det meste av 
dette. Det slår veldig forskjellig ut. For 
noen av oss blir det tipp topp, for andre 
blir det «ja, det går, men ikke bestandig».
Jeg har alltid stilt meg undrende til denne 
lista (innkjøpsavtalen, sammen med NRK 
og Hjemmesykepleien) vi skal hente biler 
fra. Vi må forholde oss til A, og skrive 
lange avhandlinger og dokumentere 
behov for B eller C – og til slutt er det 
økonomi som trumfer det meste og vi 
blir gående i det samme – biler som 

stort sett funker for tjenestemennene 
og stedet den skal rulle, men langt fra 
bestandig og ikke alltid ideelt.

MIN IDEELLE VERDEN
Vi har vel alle sitte med tanken – «tenk 
om..», det har jeg også. Som politiet og 
andre etater har også vi dette med å bli 

HVA MED TJENESTEBIL?

...fortsetter på neste side
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med Hardtop rigget for tjeneste langs 
grensen i Hedmark. Og slike eksempler 
har jeg sett flere av, noen har hatt en 
klar tanke på bak type bil og stedet den 
skal tjenestegjøre.

Jeg sier ikke at vi alle trenger en stor 
BMW X5 til 1,5 millioner, men kanskje 
noen av oss kunne trengt noe annet 
enn en Skoda Superb? Kanskje noen 
av oss kunne klart oss med noe mindre 
også? Kunne det vært fint om den andre 
patruljen på jobb ikke hadde identisk bil?

UNIFORMERTE BILER JAY OR NEY?
Uniformerte biler, ja det har vært et 
tema etaten har vært innom fra tid til 
annen – hvor heldige disse utkastene 
har vært, ja, det får være opp til den 

enkelt å avgjøre. I disse kornoa-tider 
har synlighet og tilstedeværelse vært 
viktig. For mange av oss er skjult tilsyn 
og jakten på organiserte smuglere blitt 
byttet ut med åpne kontroller, synlighet, 
informasjon og forebyggende aktivitet.

All den tid etaten skal være synlig, hva 
med uniform til (noen av) Superb`ene 
våre også, ikke bare til oss inni bilene?

Jeg har lenge grublet på dette med 
uniformering av våre tjenestebiler. Joda, 
før blålys var det kanskje ikke den største 
diskusjonen rundt om på kontorene i 
landet – men hvor ble det av diskusjonen 
da vi ble en blålysetat?

Selv jobber jeg på en liten seksjon 
i Hedmark, midt i skogen. Så ja, i 
utgangspunktet burde jeg kanskje ikke 

være så veldig positiv til uniformerte 
kjøretøy da dette gjør oss enda lettere å 
finne for de vi ønsker å gjemme oss litt for.

Men mye av jobben vi gjør kan like godt 
løses med et uniformert kjøretøy, mye av 
det kan til og med kanskje løses bedre.
De fleste av Tollstedene har to eller 
flere biler, ville det ikke være naturlig 
at i hvert fall en var uniformert? Type 
oppdrag/vakt bestemmer hva slags bil 
vi trenger. Åpen kontroll, synlighet = 
uniformert bil. Skjult tilsyn og metodisk 
jakt på grupperinger = sivile biler (eller 
en kombinasjon).

ET HÅP, ET ØNSKE (EN BØNN)
Så går jeg fremtiden i møte med et håp, 
et ønske (en bønn). Vil etaten komme 
seg videre da det gjelder tankene rundt 
verktøyet bil som er så sentralt for mange 
av oss. Vil vi komme dit at etaten har 
et balansert utvalg av biler i stallen når 
det gjelder administrative og operative, 
høye og lave, store og små, uniformerte 
og sivile…

Kalle

HVA MED TJENESTEBIL?

gjenkjent av våre «motspillere». Jeg har 
selv flere ganger opplevd at smuglere 
hilser på oss da de møter våre velkjente 
Skodaer. Fra tid til annen har vi også «vært 
så heldig» at tjenestebilene våre har hatt 
samme farge og registreringsnummer i 
stigende serie, dette har heldigvis blitt 
noe bedre, men vi ser tendensen enda.

DISPONERE ANNERLEDES
Men hva om vi disponerte innkjøpet litt 
annerledes, så mer til hva de enkelte 
seksjonene rundt om i landet trenger 
og diff erensierte innkjøpene deretter? 
Trenger alle Skoda Superb 4x4 Bad Road 
eller Scout? Finnes det andre behov, 
ikke bare større, men også mindre?

Politiet har tilsynelatende gjort noe i 
denne retningen, ja, det har tatt tid, 
men jeg aner konturene av en annen 
bilpolitikk.

For ikke mange dagene siden kom det 
melding fra en kompis i politiet – «Ny 
tjenestebil i garasjen, bare å glede 
seg!». Med teksten fulgte et bilde av en 
ny uniformert Nissan Navara Pick-up, 

...fortsetter fra forrige side
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Oslo & Akershus Tollerforening
Stine Bråten, lokalforeningsleder

Arbeidstakerne har en rett til 
medbestemmelse. Dette er 
nedfelt i både avtaler og lover.

Vi skal ha en reell innflytelse på 
arbeidsplassen vår. Det er enighet mellom 
partene om at medbestemmelsen best 
utøves gjennom de tillitsvalgte, OG på 
en slik måte at de tas med i utrednings- 
og beslutningsprosessen så tidlig 

ER MEDBESTEMMELSEN TRUET?

som mulig. Forholdene skal legges til 
rette for medvirkningsformer som gir 
arbeidstakerne direkte innflytelse på 
arbeidsorganisasjonen og oppgaveløsning 
innen eget arbeidsområde.

Jeg siterer nå ordrett fra Hovedavtalen 
i staten: ”I dette ligger en felles 
forståelse av at medbestemmelsen 
utøves på ALLE organisatoriske nivåer i 
virksomheten, slik at arbeidstakerne gis 
reell innflytelse på arbeidsorganisering 
og oppgaveløsning. Inn under dette ligger 
også organisasjonens personalpolitikk, 
der omforent lønnspolitikk inngår.”

VAR DET BEDRE FØR?
Mye av dette er på plass – på 
papiret. Og mye fungerer mellom 
partene på etatsnivå. Jeg spør om 
medbestemmelsen fortsatt fungerer 
lenger ned i virksomheten? Det gjorde 
den før. Vi (lokalforeningene) hadde 
kort vei til toppen (regionledelsen) før 1. 
juni 2019. Et par trapper opp, så sto vi 
ansikt til ansikt og kunne løse ting raskt 
ved behov. Og det var lett å sende en 
e-post både til regiondirektøren og de 
HR-ansatte. Vi hadde i tillegg minst fire 
årlige IDF-møter i tollregionen. Og like 
mange AMU-møter.

DET RAKNET LITT
Så kom 1. juni 2019. Jeg vil påstå at 
muligheten for påvirkning og reell 
medbestemmelse lokalt dalte etter 
denne dagen. Om medbestemmelsen 
er direkte truet, tror jeg ikke, for den er 
ivaretatt på høyeste nivå i linjen. Den 
linjen som har blitt så mye lenger. Jeg 
vil påstå at medbestemmelsen ikke 
fungerer optimalt på det nivået som 

er nærmest de ansatte på «gølvet» i 
divisjonene VD og GD.

For oss som er tillitsvalgte for dem, 
må vi nå kontakte noen andre, våre 
divisjonstillitsvalgte, for at vi skal nå 
fram til ledelsen i divisjonene. Rollen 
divisjonstillitsvalgt tvang seg frem med 
ny organisering.

«FLASKEHALSER»
Et ekstra tillitsvalgtsnivå må nå motta 
våre gjennomarbeidede saker som vi 
før kunne presentere og fremme direkte 
for arbeidsgiver, vår forhandlings- og 
drøftingspart. Et ekstra tillitsvalgtsnivå 
må nå forhandle våre gjennomarbeidede 
lønnskrav for alle i landet. Ja, Norsk 
Tollerforbund har tilpasset seg 
organisasjonen ved å opprette et 
lønnsutvalg, og godt er det!

Et ekstra tillitsvalgtsnivå må nå få forelagt 
personopplysninger om helse- og 
arbeidsforhold i såkalte «personalsaker» 
som skal løftes fra oss til HR i divisjonene. 
Min mening er dessverre at divisjonene 
oppleves som «flaskehalser» som 
har vokst seg frem med Tolletatens 
nye organisering. I vårt område har vi 
ikke hatt et eneste informasjons- eller 
drøftingsmøte etter sommeren 2019, 
foruten drøfting av turnuser – for dette 
er jo en av de få tingene som er delegert 
ned. Heller ikke møter i AU (underutvalg i 
AMU) har det vært flust av.

Vi må bare akseptere at vi ikke forhandler 
på vegne av medlemmene lenger, og at 
vi drøfter få ting, men medbestemmelsen 
skal utøves på ALLE organisatoriske nivåer 
i virksomheten, slik at arbeidstakerne gis 
reell innflytelse på arbeidsorganisering 

og oppgaveløsning! Det er nå en tyngre 
jobb å være tillitsvalgt.

MANGE KOKKER…
Tidligere ble vi involvert i så å si alt 
som omhandlet våre medlemmer. 
Nå lager divisjonene, på hver sin 
tue faktisk, både retningslinjer og 
rutinebeskrivelser som berører våre 
medlemmer, og som de vil ha oppe og 
gå. Og det uten at verken tillitsvalgte 
på «gølvet» eller divisjonstillitsvalgte er 
involvert i prosessene. Plutselig dukker 
det bare opp et dokument som skal 
hastegodkjennes. Og produktet er ikke 
alltid helt innafor heller, etter vårt syn.

Dette skjer dessuten av og til samtidig 
med at etatsledelsen jobber med lignende 
retningslinjer og rutiner felles for hele 
etaten. Det virker ikke som arbeids- 
og oppgavefordelingen er helt avklart. 
Mange nye kokker i divisjonene blir litt for 
mye krydder etter min smak. Jeg vet ikke 
helt om jeg har (smaks)sansen for det. 
Heldigvis er jeg en del av et sterkt, nært, 
dyktig og slagkraftig forbund, som tross 
forandringer i organisasjonen er «hel ved»! 

Stine
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ORGANISASJON

Så aldeles 
brått og totalt 
overaskende fikk 
vi beskjed om 
at Ivar var blitt 
alvorlig syk.

Han var hasteinnlagt 
på sykehus med 
blodforgiftning og 
organsvikt. Kun få 
dager etter kom 
meldingen vi fryktet 
men håpet vi skulle 
slippe; “ Ivar er borte!”  
Uhelbredelig leverkreft 
med spredning til 
galleveiene hadde fått 
utviklet seg sådan 
at livet ikke stod til å 
redde. Så ufattelig trist, så urettferdig! 
Bare 64 år gammel.

Gledet seg til sitt siste arbeidsår
Ivar hadde riktignok vært en del syk de 
seneste årene.  Det startet da han under 
en regodkjenningsprøve ute på Møvig 
feriehjem, luftet hunden og var meget 
uheldig og skled på et svaberg og ødela 
skulderen. Denne skaden var nok den 
utløsende faktor for at han også fikk 
problemer med hjerteflimmer og et par 
ganger måtte inn for å “restarte motoren” 
igjen. Senere ble han igjen skadet da en 
hurtigbåttur under en ferietur til USA, 
endte opp med brukket rygg.

Alt dette plaget ham i 
den daglige tjenesten, 
men ikke mer enn 
at han ønsket å 
starte opp igjen etter 
sommerferien for å 
gjennomføre siste økta 
til han ble 65 år neste 
sommer. Han gledet 
seg til å begynne og 
vi andre gledet oss til 
at han skulle komme 
tilbake. Slik gikk det 
altså ikke. Dagen før 
han skulle begynne på 
jobb igjen, døde han 
på sykehuset søndag 2 
august 2020.

Forebyggeren
Ivar startet sin 
tollerkarriere våren 

1980. Han ble tidlig en 
del av narkotikagruppen i Kristiansand 
da han meldte seg som hundefører fordi 
en hundefører ble syk og måtte erstattes. 
Hunden het “Cæsar” og den tjenestegjorde 
han med til han fikk sin andre hund “Xi”. 
Disse to hundene sammen med sin fører 
gjorde utallige små og store funn av 
narkotika ved fergeankomster fra Hirtshals.  
Mange beslag ble det også ved å bistå 
Politiet ved aksjoner. Forholdet til Politiet 
var godt og narkotikagruppene fra de to 
etatene hadde et tett og nært samarbeid. 
Ivar bidro positivt til det gode vennskapet 
som ble bygd opp gjennom flere år mellom 
tjenestemenn fra de to etatene.

Ivar var også en “forebygger”. I Utallige 

~ MINNEORD ~~ MINNEORD ~
Ivar Bergstøl Jacobsen

har gått bort 20. august 2020

foredrag for bedrifter, bedriftsledere, 
politikere, andre etater, foreninger, klubber 
og ikke minst skoleklasser, har han fortalt 
om Tollvesenets historie, arbeidsoppgaver, 
narkotikaens inntog til landet, kunnskap om 
forskjellige rusmidler osv, osv.

I mange år var han også foreleser for MOT.  
Helt sikkert er det at han har “skremt” veldig 
mange ungdommer bort fra det å prøve 
narkotika.  For det mangeårige arbeidet mot 
narkotika mottok også Ivar et stipend fra 
Norsk narkotikapolitiforening.

Hundemannen
Ivar var en hundemann. Kun avbrutt av en 
liten periode på kontor og som vaktsjef, 
har han tjenestegjort i hundetjenesten. 
Tidlig på 2000 tallet ble han en av seks 
Regioninstruktører. Sammen med de 
andre instruktørene og Rolf von Krogh, 
har han vært med på å bygge opp den 
norske hundetjenesten til noe av det 
bedre som finns i Europa. Veldig mange 
tjenestehunder er blitt trent opp av Ivar. 

Han var alltid åpen for nye innspill for 
stadig å fornye og forbedre tjenesten. Vi 
hundeførere er takknemlige for den hjelp 
og støttende ord han alltid hadde når vi 
“sleit litt”. Hans evner og lune væremåte 
førte til at kontaktnettet også strakte seg 
utenfor landets grenser, særlig må det gode 
samarbeidet med danskene her nevnes.

Tillitsmannen
Ivar ønsket også å bidra i 
tillitsmannsapparatet på jobb og var 
formann for lokalforeningen i den perioden 
hvor nye regioner skulle vedtas. Hans 
innsats, særlig opp mot politikere, var en 
sterk bidragsyter til at vi fikk regiontollstedet 
lagt her til Kristiansand. Ivar var glad i å 
prate! Telefonsamtalene ble mange og 
lange. Små detaljer kunne diskuteres opp 
og i mente. Skal du aldri bli ferdig, tenkte 
vi andre. Men det dukket stadig opp nye 
tema som måtte diskuteres og løses. Det 

samme gjaldt ute på forelesingene. Kom 
der et spørsmål på slutten, så kunne Ivar 
stå der i laaaang tid å snakke om emnet, 
mens vi andre helst verket for å komme 
tilbake til jobb for å innta vår lunsj.

Kollegaen
Ivar var utrolig sosial. Han kunne komme i 
prat med hvem som helst. Smilet og latteren 
satt løst og det var lett å like Ivar. I festlige 
lag var han en skøyer og tok seg selv ikke 
høytidelig. Han var ikke redd for å stifte nye 
bekjentskaper, men så han at du satt der 
litt ensom og forlatt, dro han deg alltid med 
seg, la armen rundt deg og presenterte deg 
for sine nye bekjentskaper med: “Hei! Vil 
dere hilse på min beste venn?”

Glad i å trene
Ivar likte å trene. Flink var han også. Han 
har drevet med både fallskjermhopping, 
brettseiling og sykling. På brettet var han 
en ener, men han ville dessverre aldri 
konkurrere, selv om han kunne gjort det 
stort i den sporten. Helt til det siste syklet 
han. På grunn av den sviktende helsen, 
skaff et han seg nettopp elsykkel og på den 
syklet han så langt og så ofte helsen tillot. 
Det må også sies at Ivar var en utstyrsfreak.  
Alltid skulle han ha det nyeste og beste på 
markedet.

I 1956 ble Ivar født. Samme året åpnet 
Kong Olav den kjente Varoddbroa over 
Topdalsfjorden nær Ivars bopel. I disse 
dager rives denne broen...

Savnet etter Ivar er stort. Våre tanker går 
først og fremst til hans kone Margreta, hans 
to barn og deres familie, broren Steinar og 
også øvrig familie. Ivar blir ikke glemt, de 
gode minnene tar vi med oss videre. Hvil i 
fred vår venn!

Tidligere og nåværende 
hundeførere i Kristiansand.
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YS har inngått et samarbeid med 
Mitt LederUnivers om digital 
lederutvikling.

Medlemstilbudet er rettet både mot 
medlemmer som allerede har ledererfaring, 
eller som søker lederoppgaver.

GRATIS FOR YS-MEDLEMMER
Mitt LederUnivers er en digital portal for 
lederutvikling. Noe innhold er gratis. Som 
YS-medlem får du dessuten 30 prosent 
rabatt på kurs, webinarer, tips, råd, osv. 
YS-medlemmer kan logge seg på gratis på 
følgende adresse ut året: mittlederunivers.
no. Husk å bruke rabattkoden «ysmedlem».

Ønsker du å bli dyktigere og få mer 
kompetanse innenfor ledelse, er Mitt 
LederUnivers en unik mulighet for deg som 
er YS-medlem. Tilbudet er utviklet for YS-
medlemmer som har lederansvar, fagansvar, 
eller er prosjektledere.

SAMARBEIDER MED NORSKE MILJØER
Mitt LederUnivers samarbeider med 

YS OG ANDRE ORGANISASJONERLØNNSOPPGJØRET 2020

JEGERSTATSANSATT

norske utdanningsinstitusjoner og 
forskningsmiljøer. Tilbudet er rettet 
mot både privatpersoner, bedrifter og 
organisasjoner og består av kurs, foredrag 
og konferanser gjennom digitale løsninger, 
fysiske kurs og kombinasjoner av disse. Alle 
kurs og foredrag er basert på ledelse ved 
målrettet kommunikasjon, relasjon og tillit.

PÅVIRKER MEDARBEIDERNE
– Alle som har vært i arbeidslivet en stund, 
har opplevd både gode og dårlige ledere. 
Gode ledere utvikler medarbeiderne, skaper 
trygge rammer i arbeidsforholdet og bidrar 
til lojalitet og produktivitet. Dårlige ledere 
skaper utrygghet, misnøye og illojalitet, sier 
Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers.

– Hvordan du utøver ditt lederskap, har stor 
påvirkning på dine medarbeiders tilfredshet, 
lojalitet og produktivitet. Ledere som utfordrer 
sin måte å lede på og stadig gir seg selv 
påfyll med lederkompetanse har definitivt en 
fordel, forklarer Slaatsveen.

– Mitt LederUnivers støtter opp under 
norsk ledelse. For oss er tillitsledelse, 
relasjonsledelse, medvirkning og 
medbestemmelse viktige retninger, 
påpeker hun.

Medlemmer i Norsk Tollerforbund som har lederroller kan nå benytte seg av dette nye tilbudet.
Susanne Slåttsveen (innfelt) i Mitt Lederunivers, sier at de legger vekt på tillitsledelse, 
medvirkning og medbestemmelse.

YS Stat bryter forhandlingene 
etter at det idag ble klart at staten 
ikke er villige til å gi statsansatte 
noen form for lønnstillegg.

Lønnsoppgjøret gikk til mekling med 
oppstart 23. september.

IKKE VILLIG TIL Å FORHANDLE
YS Stat-leder Pål N. Arnesen (bildet)  
sier han er skuff et over at staten ikke vil 
føre reelle forhandlinger og anerkjenne 
statsansattes innsats. Statsoppgjøret 
går nå til mekling med oppstart hos 
Riksmekleren 23. september.

– Vi har fremmet rimelige krav i tråd med 
frontfaget, men møter en arbeidsgiver 
som ikke er villig til å forhandle, sier YS 
Stat-lederen.

– Når staten avviser alle våre økonomiske 
krav har vi ikke noe annet valg enn å 
bryte forhandlingene. Staten må innta 
en helt annen holdning når vi møtes i 
mekling 23. september, sier Arnesen.

MODERATE KRAV
YS Stat krevde reallønnsvekst for alle 
statsansatte når årets lønnsoppgjør i 
staten startet 1. september.
• Reallønnsvekst
• Lønnstillegg gis som sentralt, generelt 

tillegg til alle
• Arbeidet med kompetanseløft for 

statsansatte videreføres

Til tross for at rammen fra frontfaget 
ble 1,7 prosent i år, mente Arnesen 

det var rom for reallønnsvekst for YS-
medlemmene i staten.

– Det er mindre å forhandle om enn det 
vi har vært vant til de siste årene, men 
jeg er optimistisk til at vi skal få til dette, 
sa Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

KUN GENERELT TILLEGG
Han sier at YS stat ikke ønsker penger til 
lokale forhandlinger i år.

– Ut fra situasjonen vi er oppe i, ønsker 
vi ikke å fordele penger ut til lokale 
forhandlinger. Både korona og rammens 
størrelse tilsier et sentralt, generelt 
lønnstillegg i år, sier Arnesen.

YS Stat er også opptatt av 
kompetanseutvikling for de ansatte.

– Det er i tidligere forhandlinger blitt 
opprettet arbeidsgrupper som har 
jobbet med dette, og dette vi forventer 
at anbefalingene fra gruppene forventer 
vi blir tema under forhandlingene. 
Det må stilles sterkere krav til 
statlige virksomheter når det gjelder 
kompetanseutvikling, sier han.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-
forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, 
Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Skatteetatens 
Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens 
Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

STATEN VILLE IKKE GI EN KRONE
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YS KARRIEREVEIVISER

Ønsker du å styrke dine muligheter 
i den jobben du har nå, eller er du 
kanskje på jakt etter en ny stilling 
eller en ny jobb?

YS Karriereveiviser kartlegger 
egenskapene og interessene dine, 
og hjelper deg å forstå hva som 
motiverer deg og hvilke styrker du 
har i arbeidslivet. 

ENKELT... OG AVANSERT

Med YS Karriereveiviser kartlegger 
du personligheten og interessene 
dine. Sannsynligvis oppdager du 
at du har kvaliteter som gir deg 
flere muligheter i arbeidslivet enn 
hva du trodde.

Norsk Tollerforbund hjelper deg 
med arbeidsforholdet ditt. Nå 

ønsker vi også å bidra til at du blir 
enda mer attraktiv på dagens og 
morgendagens arbeidsmarked, 
både internt i Tolletaten, men også 
om du velger å søke arbeid et 
annet sted.

FEM GODE GRUNNER
1. Du får kartlagt dine beste 

egenskaper.
2. Du får gode begreper for å 

beskrive deg selv og dine 
ferdigheter.

3. Du får et verktøy for å komme 
deg videre - enten i jobben du 
har eller hvis du vil bytte jobb.

4. Du får forslag til yrker som kan 
passe deg.

5. Du blir trolig positivt overrasket 
over deg selv.

Logg inn på:
www.norsktollerforbund.no/karriereveiviser

https://norsktollerforbund.no/karriereveiviser


