
02/2020 Medlemsblad for Norsk TollerforbundMedlemsblad for No

DIN, MIN OG VÅRDIN, MIN OG VÅR
OMORGANISERING!OMORGANISERING!

SIDE 8-25



 side 2

Norsk Tollblad nr. 2-2020

Norsk Tollerforbund

https://twitter.com/NorskTollblad

re
d.
an
m

Steinar MK
 side 3

tollblad@online.no

www.norsktollerforbund.no

Status fra lønnsutvalget side 34
Dette er et nytt utvalg, og de har hatt sitt første møte
Divisjonsnytt side 36-39
Siste nytt fra NTs divisjonstillitsvalgte i Grense- og Varedivisjonene
Min Forening SNT side 46-51
Harmonisering av lønn - en gordisk knute?
Min Forening PiT side 52-57
Hjemmekontor ingen hindring for PiT
Min Forening VNT side 58-59
En uvirkelig situasjon
Min Forening MNT side 60-61
Søkes: Nye krefter i Midt-Norge
Min Forening OAT side 62-65
Dårlig gjennomførnig i Oslo-området

Reportasjer

Meninger

Faste Spalter

Fordelene du har som medlem

Som du kan lese flere steder i dette bladet, har 
vi lansert flere nye medlemsfordler i det siste.

Advokattjenester er siste tilskudd på hva vi i NT kaller merverdi 
i medlemskapet. Ordinære medlemmer (medlemmer som har 
et ansettelsesforhold i Tolletaten) har tilgang til gratis juridisk 
rådgivning i inntill 15 timer i året. Lurer du på hvordan du skal 
fordele arv, har du en disputt med naboen, krangel om bolig- 
eller bilkjøp eller andre behov for advokat er nå terskelen så lav 
den kan bli for å be om juridisk hjelp.

Mange kvier seg naturlig nok til å kontakte en advokat. Vi vet 
at salærene som brukes i bransjen er skyhøye og er en utgift vi 
helst ikke vil ha. Kanskje er vi usikre på om vi har en sak også 
og vil ikke kaste bort pengene på noe vi ikke vet om lønner seg. 
Vel nå lønner det seg!

Verdien av 15 timer advokatbistand kan være mellom 30-60.000 
kroner bare i honorarer, men det kan bety så mye mer om du får 
løst den saken du trenger hjelp til. Og å ha tilgang til advokat om 
du trenger det er en trygghet og en forsikring. 

Vi mener denne avtalen er så god at vi også vil tilby den til 
våre fordelsmedlemmer og livstidsmedlemmer. Selv om de to 
sistnevnte må betale et abonnement pr måned, vil de kunne ha 
avtalen i flere år for hva det koster å engasjere en advokat for bare 
èn time! Gå inn på www.norsktollerforbund.no/advokattjenester 
og bestill ditt abonnement i dag!

NT har også et partnerskap med Gjensidige Forsikring som tilbyr 
gode vilkår og konkurransedyktige priser til NTs medlemmer. 
Følg med utover sommeren for flere kampanjer som vil dukke 
opp. Blant annet har vi nå halv pris på innboforsikring for nye 
medlemmer (også nye fordelsmedlemmer). 

Norde Direct og Rørosbanken har også satt ned rentene denne 
våren. Førstnevnte er blant de beste i landet på rente, mens i 
Rørosbanken er det ofte bedre vilkår for unge i etableringsfasen 
og andre som har behov for mer personlig oppfølging i banken.

Gjennom YS Fordel har du som medlem i NT 
tilgang til en rekke andre gode fordeler. Sist ut er 
karriereveiviseren som hjelper deg med å kartlegge 
deg selv for å kunne stå sterkere på arbeidsmarkedet, 
men du finner også hotellavtaler (i tilegg til NTs egen 
med Vestlia Resort) , leiebil, bensin, strøm, tannhelse 
og billige reiser med Color Line og DFDS.

Vi har også fått tilgang til flere nettkurs, blant 
annet om KI og mental trening som er gjort 
tilgjengelig for NTs medlemmer.
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VENNLIGST SNAKK MED MIN 

Fredrik Støtvig

Det er en stor glede å kunne 
tilby våre medlemmer en ny 
stor medlemsfordel som nå er 

inkludert i medlemskapet for alle ordinære 
medlemmer og æresmedlemmer av Norsk 
Tollerforbund. Vi har inngått en kontrakt 
med advokatfirmaet Norman & Co som er 
et anerkjent firma med fokus på arbeidsliv 
og erstatning, men leverer også juridiske 
tjenester på alle fagområder.

Dette er en meget konkurranse-
dyktig medlemsfordel der våre 
medlemmer kan benytte seg 

av juridisk rådgivning innenfor det 
privatrettslige feltet i inntil 15 timer i 
året.  Du vil da som medlem få råd og 
bistand innenfor områder som, familie- 
og arverett, tinglysning, forsikring, 
erstatning, oppgjør, skader, kjøpsrett, 
bilsalg, identitetstyveri, kontrakter, 
eiendomsrett, juridiske avtaler, skjemaer 
m.m. Avtalen gjelder også ektefelle/
samboer og hjemmeboende barn til 
de fyller 21 år. De få begrensningene 
som gjelder er straff erett, egen 
næringsvirksomhet eller saker etter 
utlendingsloven. Det gis heller ikke 
bistand etter utenlandsk rådgivning.

Når du som medlem ber om juridisk 
rådgivning så vil du bli tildelt den 
advokaten som har kompetanse 

og passer din sak best. For å kontakte 
advokaten går du bare enkelt inn på 
www.norsktollerforbund.no/advokattjenester.

NTs forbundskontor har i den 
senere tid registrert flere 
henvendelser med forespørsel om 

advokattjenester på det privatrettslige 
området. Vi har derfor vurdert dette som 
en veldig relevant medlemsfordel og har 
jobbet en god stund for å få dette på 
plass. Flere andre fagforbund tilbyr også 
tjenester på dette feltet, men de fleste 
tilbyr kun 1-3 timer gratis. Vi føler oss 
rimelig sikre på at Norman & Co har god 
kompetanse og vil være serviceinnstilte 
overfor våre medlemmer. Vår referanse er 
BFO (Befalets Fellesorganisasjon) som 
har hatt avtale med dem i en del år og 
som melder om at de er veldig fornøyd. 
Avtalen løper fra 01.06 2020 frem til 31/12 
2021. Intensjonen er å videreføre avtalen 
etter evaluering av første periode.

En slik avtale er selvfølgelig 
ikke gratis, men vi har likevel 
besluttet at det skal gå inn i det 

ordinære medlemskapet uten at vi øker 

kontingenten. Vi har oppsparte midler fra 
Gjensidige kundeutbytte og det er veldig 
bra at disse midlene nå kan gå tilbake til 
medlemmene med en god medlemsfordel.  
Dere som er fordelsmedlemmer eller 
livstidsmedlemmer (pensjonister fra 
før 1. januar 2016) kan også få tilgang 
til advokattjenestene gjennom et 
abonnement til kun kroner 67 pr måned. 
Dette er en meget konkurransedyktig 
pris som jeg håper mange velger å 
benytte seg av.

Når det gjelder advokatbistand 
som omhandler arbeidsforholdet 
har vi også inngått en avtale 

med Norman & Co. For å få bistand i 
arbeidsrelaterte saker må medlemmene 
kontakte de lokale tillitsvalgte eller 
forbundskontoret. Det vil som tidligere 
være NTs sentralstyre som avgjør om ett 
eller flere medlemmer skal få fremmet sin 
sak juridisk, men hovedregelen vil være 
at saken er av prinsipiell art. NT vil som 
tidligere søke å løse saken internt før vi 
eventuelt benytter oss av juridisk bistand, 
men vi ser at vi har et økende behov 
for juridiske tjenester som omhandler 
arbeidsrelaterte saker. Vi er derfor glad 
for at vi har fått i stand en avtale til en 
god pris med et velrennomert firma.

For begge avtalene har vi to 
kontaktpersoner, Oddvar 
Lindbekk og Kjetil Sandnes. 

Oddvar har møterett for Høyesterett og 
har blant annet ført arbeidsrettssaker 
i Høyesterett, Arbeidsretten og 
jobbet som kommisjonæradvokat for 
Regjeringsadvokaten. Oddvar er medlem 
av Advokatforeningens lovutvalg for 
arbeidsrett og er topp tre i kategorien Up 
& coming i arbeidsrett i Finansavisens 
advokatundersøkelse 2020.

Kjetil har omfattende erfaring 
med tvisteløsning og har ført 
over 50 sivile saker i tingrett, 

lagmannsrett og Høyesterett. I hovedsak 
arbeider Kjetil med problemstillinger 
knyttet til arbeidsliv og erstatning. Han 
har hatt en rekke prosessoppdrag 
for staten som kommisjonæradvokat 
for Regjeringsadvokaten. Kjetil er 
medforfatter av boken Tariff avtaletolkning.

I skrivende stund har medlemmer 
av NT allerede benyttet seg av 
medlemsfordelen. De tilbakemeldingene 

vi har fått er at de har fått meget kjapp 
respons og god oppfølging.

Gratulerer med en ny 
medlemsfordel og 
med det ønsker jeg 

alle en riktig god sommer 
i en noe annerledes tid.

Ta vare på 

hverandre, 
men ikke 
ta på 
hverandre!
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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

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

ADVOKAT!
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fra forbundskontoret

NÆRMER OSS SLUTTEN 
OU i Tolletaten

innlegg fra :

forbundskontoret
v/Fredrik Støtvig, forbundsleder

VI KAN VEL EGENTLIG SI AT ETATENS OU-
PROSESS BEGYNTE DA TOLL-SKATT PROSESSEN 
VAR AVSLUTTET. DET STARTET MED NYE TOLL 
FASE I OG FASE II, COLBJØRNSENSUTVALGET 

OG NÅ ETATENS OU-PROSESS.

TOLLETATEN

PÅ BEGYNNELSEN...

I denne perioden har også 
enkelte ansatte opplevd bortfall 
eller endrede arbeidsoppgaver.

Lønn og regnskap og oppgaver knyttet 
til fellestjenester og anskaff elser (SAFT) 
er eksempler på dette.

UVISSHET OG USIKKERHET
Vi har helt fra 2016 vært klar over at 
etaten sto overfor store endringer, og det 
har på mange måter vært en langdryg 
prosess. Det har for mange vært en tid 
med uvisshet og usikkerhet om egen 
fremtid i en ny tid for Tolletaten.

Etatens OU-prosess har vært en 
krevende og omfattende prosess, også 
for tillitsvalgte i Norsk Tollerforbund. 

Tidlig i prosessen var det enighet i 
landsstyret å hilse endringer velkommen, 
men selvsagt ikke for enhver pris.

Det var et ønske om en større grad av 
likebehandling uavhengig av hvor en 
var ansatt i landet, samtidig var det en 
erkjennelse av at etaten hang bakpå når 
det gjaldt anskaff else og bruk av data og 
ny teknologi.

STORT FOKUS PÅ MEDLEMMENE
Prosessen er på ingen måte over, men 
vi kan si at vi nærmer oss slutten på 
begynnelsen. Vi har nå kommet til en viktig 
milepæl ettersom samtlige ansatte har fått 
varsel om foreløpig innplassering. Nå løper 
det en innsigelsesperiode frem til den 18. 
juni og etter sommeren vil tolldirektøren 
beslutte endelig innplassering.

Vi har i denne prosessen forsøkt å påvirke 
til det beste for Tolletaten som helhet. 
Samtidig som vi har hatt stort fokus 
på medlemmene. Vi har jobbet ganske 
så iherdig for at de personalmessige 
konsekvensene skulle bli så minimale 
som mulig.  Vi har hele tiden vært av den 
klare oppfatning av at man fint kan nå 
målene med omorganiseringen uten at 
veldig mange fysisk må flytte på seg.

MAKROTALLENE ER BRA
Når vi nå ser resultatet av den foreløpige 
innplasseringen, må vi kunne si at vi 
har landet med begge beina. Samtlige 
ansatte har mer eller mindre vært i 
spill og for mange har den geografiske 
lokasjonen man skal innplasseres i vært 
det viktigste. 87% av medarbeiderne 
er innplassert på den samme 
geografiske lokasjonen, 9% innenfor 
dagpendleravstand og 4% utenfor.

Når det gjelder ledere er 85% innplassert 
på samme geografiske lokasjon, 12% 

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. november

Innsendingsfrister Norsk Tollblad 2020

Over er de gjeldende fristene for å sende inn artikler, leserbrev, bilder og an-
net materiale til bruk i Norsk Tollblad i 2020.

Ta kontakt med redaksjonen på norsktollblad@norsktollerforbund.no for å av-
tale andre innleveringstider. Artikler i bladet kan også bli benyttet på NT Nett og 

NTs Facebooksider om ikke annet er avtalt på forhånd.

innenfor dagpendleravstand og 3% 
utenfor. En kan si at makrotallene er 
bra, og jeg er av den oppfatning av at 
innplasseringsteamene har gjort en bra 
jobb.

Samtidig skal en være klar over at det 
er enkelte som ikke er fornøyd med 
egen situasjon. Enten fordi en må flytte 
med oppgavene eller at man har fått 
tildelt nye oppgaver som kanskje ikke er 
drømmeoppgavene. NT vil jobbe videre 
med OU- prosessen og vi både håper og 
tror at det fremover vil være muligheter 
for justeringer og tilpasninger. En 
organisasjon er som tidligere nevnt ikke 
statisk, den vil være i bevegelse og nye 
muligheter vil kunne åpne seg for flere.

Vi som er tillitsvalgte i NT har sagt og 
skrevet mye om etatens OU-prosess 
og fremmet våre synspunkter og 
meninger. På de neste sidene kan du 
lese hva enkeltmedlemmer, deltakere 
fra prosjektet og personer fra ledelsen 
erfarer fra prosessen



 side 8
Norsk Tollblad nr. 2-2020 https://twitter.com/NorskTollblad

 side 9
tollblad@online.nowww.facebook.com/norsktollerforbund

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
I forhold til 
informasjon:
– Veldig varierende, 
i lange perioder er 
det lite eller ingen 
informasjon, før det 
plutselig kommer noe og 
da med korte svarfrister. 

– Den generelle informasjonen 
har vært lagt ut på intranett, og man har 
hatt mulighet til å sende spørsmål via mail 
til OU.

– Personlig har jeg i denne prosessen 
savnet en arena hos arbeidsgiver hvor 
man hadde fått mulighet til kommunisere 
muntlig med noen, enten i form av allmøter 
eller at noen fra prosjektet hadde reist 
rundt i vårt langstrakte land.

I forhold til 
forståelse av hva 
o m s t i l l i n g e n 
innebar:
– OU har vært en 
langdryg prosess, 

som berører veldig 
mange ansatte 
på ulike måter. I 

begynnelsen, når 
man ikke hørte så 

mye, var vi nok ikke klar 
over hvor omfattende OU 

kom til å bli. Etter hvert når 
divisjonene ble etablert, og man fikk info 

om at ulike funksjoner skulle samles på få 
plasser, gikk nok alvoret opp for mange, 
Påkjenningen og usikkerheten som 
mange har vært gjennom i den senere tid, 
vil nok de fleste ha vært foruten.

I forhold til oppfølging fra ledelse og 
forening:
– Nærmeste leder har forsøkt å være til 
hjelp og støtte, men har ikke nødvendigvis 
hatt tilgang til noe mer informasjon enn 

hva man selv har hatt, og da har det 
vært vanskelig å få svar på de utallige 
spørsmål og bekymringer man har. 
I tillegg har leder samtidig også 
vært i en egen omstillingsprosess, 
og sikkert hatt minst like mange 
ubesvarte spørsmål selv.

– Jeg er veldig takknemlig for den 
jobben som NT har gjort for oss 
medlemmer i denne prosessen, ikke 
minst i form av  omstillingskurset vi fikk 

deltatt på.

– Selv har jeg også valgt å ta med meg 
lokalforeningsleder Joakim i min prosess, 

og jeg er evig takknemlig for at han har 
vært min moralske støtte underveis. 
Samtidig har jeg også vært så heldig 
at jeg har hatt gode kollegaer på ulike 
lokasjoner, som oppriktig har støttet meg 
i denne prosessen.

HVORDAN ENDTE INNPLASSERINGEN 
FOR DEG - ER DU FORNØYD MED DET?
– Som ansvarlig for NCTS område Nord, 
har jeg vært åpen på at det ikke er noe 
alternativ for meg å følge stillingen til 
Oslo. Neste skritt var da å skulle ønske 
en passende stilling fra oversikten på 
intranett, men utfordringen da var at det 
ikke fantes noe annet passende som var 
nærmere enn en dagsreise unna. Gleden 
var derfor stor når mailen om innplassering 
i Seksjon Vest-Finnmark kom. Så ja, jeg er 
veldig fornøyd med at jeg ikke trenger å 
flytte fra Hammerfest for å fortsatt kunne 
jobbe i etaten. Samtidig er det ingen som 
i skrivende stund som kan si noe om 
hvilke arbeidsoppgaver stillingen som 
«medarbeider» innebærer, så akkurat 
det vil fortsatt være et spenningsmoment 
framover.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– For min del har OU prosessen vært 
som en uendelig berg og dalbane, 
og har påvirket meg både på jobb og 
privat. Å stå i en situasjon hvor man fra 
hjemmekontor måtte si fra seg rettskravet 
på egen stilling som ble flyttet til motsatt 
del av landet, samtidig som man ikke 
visste hva alternativet var, opplevdes som 
helt absurd – spesielt siden svarfristen 

var få dager etter at verden sto på hodet 
grunnet Korona.

– Personalmessig er det nok  flere ting som 
arbeidsgiver kunne ha gjort annerledes, 
slik at de ansatte hadde følt seg bedre 
ivaretatt i prosessen, f.eks. invitert alle 
til et informasjonsmøte på lik linje med 
det NT arrangerte. Faren er at man i en 
OU-prosess mister mange dedikerte 
medarbeidere som føler på usikkerheten 
over egen framtid, og det betyr at etaten 
taper verdifull kompetanse underveis. 

– Sentralisering av oppgaver medfører 
tap av lokalkunnskap og det er det jo synd 
da vi har så store geografisk forskjeller. 
Håper samtidig at vi etter 1.oktober ikke 
står i en situasjon hvor vi opplever hull 
i oppgaveløsningen, slik vi opplevde i 
overgangen Toll/Skatt. En omstilling er 
vanskelig på mange måter, og framover 
bør nok arbeidsgiver fokusere på hvordan 
man kan skape motivasjon blant de 
ansatte, slik at ansatte i etaten opplever 
en ny giv etter å lenge har driftet i et 
vakuum.

– Når det er sagt, så er det bare å se 
framover på hva framtidens tolletat 
bringer. Det er som kjent i motbakke det 
går oppover.

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Ganske grei 
informasjon, selv 
om det har vært 
frister som har hoppet 
både hit og dit. Følte 
vel at det var VD/GD 
som var bestemmende 
«myndighet»/premissgiver 
og vi i direktoratet måtte bare 
dilte etter.

Jeg hadde én kartleggingssamtale der 
jeg sa til sjefen min: Plasser meg hvor du 
vil. Dette var vel mest pga. alder og at jeg 
nok skal takle eventuelle utfordringer. Tok 
forbehold i sted. Og vi ble fort enige.

HVORDAN ENDTE 
INNPLASSERINGEN 
FOR DEG - ER DU 

FORNØYD MED 
DET?
– OK. Rett og plikt, 

pga. at jeg som den 
«poteten» jeg er, har 
vært med på mye 
utvikling de senere 

årene. Skal være i 
samme hus (Tollbugata). 

Det er fremdeles litt uklart 
for meg hva jeg konkret skal 

arbeide i den nye avdelingen, men jeg 
håper og tror det blir interessant og at jeg 
fremdeles kan bruke min lange erfaring 
med tolltariff en.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Mange har og har hatt tunge dager. Jeg 
har merket mye frustrasjon i direktoratet 
ifm OU. Medbestemmelse i de forskjellige 
faser har vært noe mange føler at VD/GD 
har deltatt på, men ikke vi i direktoratet.

– Manglende/dårlig seniorpolitikk. 
Skulle vært tatt med i den opprinnelige 
omstillingsavtalen. Og de over 60/62 
burde ikke tvinges til å flytte/slutte.

– Å fylle opp i GD/VDs mange seksjoner 
burde være et fem-årsprosjekt, ikke pr. 
1. jan 2021

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Jeg har vel ikke så 
veldig mye positivt å 
si om min opplevelse 
av OU- prosessen. Jeg 
så at det ble gjort grep 
for å prøve å inkludere 
medarbeiderne og gi 
oss en kanal til å sende 
forespørsler og innspill til, 
og det er bra at det jevnlig 
ble publisert informasjon på 
intranett. Men prosessen virket rotete, 
det var endringer underveis, misvisende 
informasjon som ble publisert, og signaler 
som ble gitt om ting som ikke stemte i det 
hele tatt.

– Jeg hadde litt inntrykk av at veien ble 
litt til underveis i OU- prosessen, og det 
er ikke bra for oss som ble berørt av den. 
Særlig var det for meg personlig (og nok 
også for mange andre) uheldig hvor lenge 
vi ble holdt i limbo mellom at vi fikk vite at 
vi ikke var innplassert og til vi fikk beskjed 
om hvor vi skulle arbeide.

HVORDAN ENDTE INNPLASSERINGEN 
FOR DEG - ER DU FORNØYD MED DET?
– Utfallet av OU prosessen ble vel for 
meg til å leve med. Jeg trives godt 
med både oppgaver og kollegaer i 
vareførselsseksjonen og hadde ikke 
noe ønske om å bli flyttet derfra. Men 
jeg vet at det er bra folk og interessante 
oppgaver å løse i vakta, og tror jeg 
kommer til å trives godt der og.

– Det viktigste for meg var uansett å 

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN
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ikke bli flyttet ut 
av byen. Det er 
her jeg har livet 
mitt og jeg vil 
nødig måtte ta 
valget mellom 
å flytte eller bli 
a r b e i d s l e d i g , 

særlig sånn 
arbeidsmarkedet 

er nå.

ER DET NOE ANNET 
DU ØNSKER Å FÅ FREM 

VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Jeg kan se at det har vært et visst behov 
for omstilling i etaten og at det kan være 
noe å hente på det. Det er greit. Men jeg 
synes OU-prosessen har gjort det på litt feil 
måte. Prosessen har fått store personlige 
konsekvenser for en del kollegaer, da 
tenker jeg spesielt på de som har fått 
flyttet arbeidsstedet sitt til en annen kant 
av landet eller som kanskje nå blir nødt til 
å gå turnus med små barn hjemme. Den 
type utfall tror jeg er ganske drepende for 
motivasjon og arbeidsmoral, og det kan 
føre til at dyktige kollegaer med verdifull 
kompetanse forsvinner ut av etaten.

...fortsetter på neste side
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Jeg startet i 
Tolletaten i 1989 og 
har, med unntak av 
et opphold på 15 år 
i utlandet, opplevd 
at etaten har vært 
gjennom omstillinger 
og forandringer før, men 
ingen så drastisk som 
denne selvsagt.

– Det er en veldig god intensjon å 
få lik saksbehandling/likebehandling 
på nasjonalt nivå og at etaten nå endelig 
får innvilget store midler til digitale 
løsninger er også veldig bra, men dette 
er vel det eneste positive jeg har å si om 
selve prosessen.

– Hele denne prosessen har tatt 
skammelig lang tid og at toppledelsen har 

holdt folk i usikkerhet 
så lenge vitner om 
liten eller ingen 
forståelse for de 
involverte og 
det provoserer. 
Dette har 
selvsagt vært 

en belastning 
for mange og 
virket sterkt 
demotiverende , 

som igjen er 
ødeleggende for et 

arbeidsmiljø.

– Føringer har blitt forandret 
underveis, som har gjort det hele svært 
vanskelig og uoversiktlig å forholde seg til. 
F.eks. ble det først sagt at seksjonen vår 
på Gardermoen skulle flyttes i sin helhet 
ned til Helsfyr, men x antall måneder 
senere blir hele seksjonen pulverisert og 
spredd for alle vinder.

– Ledelsen vår på Gardermoen har virkelig 
støttet oss ‘på gulvet’ hele veien, mens 

toppledelsen har vist en arroganse i 
denne prosessen.
–Vi fikk bl.a inntrykk av å kunne ha en 
reell innflytelse på prosessen og at 
man skulle ta høyde for innspill, men 
det viste seg å bare være ord. Fornuft 
og logikk har tydeligvis måtte vike 
for prestisje og prinsippavgjørelser.

– Vår seksjon på Gardermoen hadde 
et robust fagmiljø og et meget godt 
arbeidsmiljø. Jeg opplevde at vi hadde 

et veldig godt samarbeid med GD, 
også grunnet samlokasjon, men disse 
innvendingene ble fullstendig ignorert i 
prosessen.

HVORDAN ENDTE INNPLASSERINGEN 
FOR DEG - ER DU FORNØYD MED DET?
– Jeg ble plassert ”på rett og plikt” 
på Helsfyr i Oslo. Jeg stortrives på 
Gardermoen og har etablert meg der oppe 
også privat, så nei, jeg er ikke fornøyd 
med å få en lang og kronglete reisevei 
hver dag som også vil medføre betydelig 
større reiseutgifter i måneden. 

– I tillegg gruer jeg meg til å sitte i et stort 
kontorlandskap med mye støy og større 
risiko for sykdom.

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN

DU 
U- 

i 
g 
v 
r 

vd 
ært 
ger 

men 
som 

d intensjon å 
/lik b h dli

hol
s
l
f

v
d

so
ødele

arbeids

– L
stø

to

a
et

ogs
inn
pro

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Denne prosessen nærmer seg vel snart 
slutten og det er jeg glad for. 
Jeg håper at vi ikke har mistet (for) 
mange dyktige kollegaer med verdifull 
kompetanse underveis grunnet 
frustrasjon og utmattelse. Jeg håper også 
at hverdagen ikke blir helt sånn som man 
kan ane konturene av allerede nå…nemlig 
to etater i én etat. Det var vel nettopp dette 
som var en av tingene vi skulle unngå!?

https://norsktollerforbund.no/advokattjenester
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Min opplevelse 
av OU-
prosessen har 
vært to-delt. 
Det har vært mye 
informasjon fra 
arbeidsgiver. Særlig 
i begynnelsen. Det 
er veldig positivt. Etter 
hvert har det blitt flere 
spørsmål enn svar. Det kan 
til tider være frustrerende, men jeg er 
klar over at det ikke er mulig å få alle svar 
med en gang.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at lokal 
og sentral fagforening har vært tett på 
prosessen. Jeg er sikker på at de har 
påvirket prosessen positivt.

– Innplasseringsprosessen er vel den 
del av OU-prosessen som har påvirket 

alle. Noen av mine 
kolleger har i denne 
prosessen blitt mer 
berørt enn andre. Det 
har dessverre vært 
svært krevende for 
dem, og jeg håper at 

arbeidsgiver gjør alt 
for at det blir en best 
mulig løsning for disse.

HVORDAN ENDTE 
INNPLASSERINGEN FOR DEG 

- ER DU FORNØYD MED DET?
– Jeg har fra begynnelsen vært klar 
over hva jeg skal jobbe med etter OU-
prosessen. Jeg har rett og plikt til å 
tjenestegjøre ved Operasjonssenteret i GD, 
Moss. Litt spennende at lokalene til GD i 
mosseområdet ikke er klare, så jeg håper 
at pendleravstanden ikke blir berørt. Jeg 
har vært operasjonsleder siden oppstarten 
av operasjonssentralen i Oslo i 2004. Det 
har vært veldig spennende og interessant 

å få være en del av, og sammen med 
dyktige kolleger, å bygge opp dagens 
operasjonssentral i Oslo. Jeg ser frem til 
å være med på å starte opp et nasjonalt 
operasjonssenter i GD.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER 
Å FÅ FREM VEDRØRENDE OU?

– Det er mange som har deltatt i 
OU-prosessen. Både tjenestemenn 

med fagkompetanse og lang erfaring 
og ledere, men jeg føler på at flere 
tjenestemenn kunne blitt mer involvert i 
prosessen. Særlig på eget fagfelt.

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN
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HVORDAN HAR 
DU OPPLEVD 
Å JOBBE 
MED DENNE 
O M O R G A N I -
SERINGEN?
– Å jobbe 
med denne 
omorganiseringen 
har vært både 
lærerikt og spennende, 
men samtidig også 
krevende.

HAR NOE VÆRT SPESIELT 
UTFORDRENDE?
– Det var krevende for 
innplasseringsteamene, men spesielt for 
medarbeiderne, når man i påvente av 
tilbakemelding fra FIN måtte ta pause i OU-
prosessen og arbeidet med innplassering 
av medarbeidere. Medarbeiderne måtte 
som følge av dette derfor vente lenger 
på å få avklaring på egen stilling, 
hvor de skal jobbe og hvem som blir 
deres nye leder. Dette skapte mye 
usikkerhet i organisasjonen.

HVA MENER DU ER 
EN AV STYRKENE TIL 
OMORGANISERINGEN?
– Hvis jeg skal trekke frem en av 
styrkene til omorganiseringen og 
den nye organisasjons-modellen for 
Vareførsels-divisjonen, så er det at 
man oppretter nasjonale enheter med 
større og mer robuste fagmiljø.

HVA ER DIN 
STØRSTE LÆRDOM 

I EN SÅ STOR OM-
ORGANISERING?
– Jeg har fått mye 
ny kunnskap om 

o r g a n i s a s j o n e n , 
herunder bedre innsikt 
i de ulike fagområder  

og arbeidsprosesser 
samt mer innsikt i 

kompetansen som finnes i 
etaten. Videre har samtalene 

innplasseringsteamene  har 
hatt med medarbeiderne gjennom 
innplasseringsprosessen vært svært 
nyttige og lærerike.
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Det ble større 
endringer enn jeg 
hadde forestilt 
meg i begynnelsen 
av prosessen og 
var ikke forberedt 
på at ingen av 
Vareførselsdivisjonens 
seksjoner bortsett fra 
Kongsvinger ble lagt til ”TØN” 
i ny organisering. Kjempefint at 
Kongsvinger ble videreført men hadde 
gjerne sett at en eller flere av de andre 
seksjonene også ble lagt til ”TØN”.

– Informasjonen på intranett og i møter 
har vært utfyllende selv om det ikke alltid 
har vært ”gode nyheter”.

– Oppfølgingen fra foreningen har vært 
forbilledlig hele tiden, både i samtaler 

med arbeidsgiver 
underveis og etter 
i n n p l a s s e r i n g . 
Opplever også at 
NT har vært på 
banen og stått på 
for oss 24/7.

HVORDAN ENDTE 
INNPLASSERINGEN 

FOR DEG - ER DU 
FORNØYD MED DET?

– Jeg ble innplassert på rett 
men ikke plikt i medarbeiderstilling på 

seksjon tillatelser i Kristiansand. Takket ja 
til denne da oppgavene virket spennende. 
Hadde håpet på fjernledelse siden det 
var lite aktuelt å ukependle eller flytte fra 
Sarpsborg til Kristiansand.

– Ble tilbudt ny mulighet i Grensedivisjonen 
på seksjon Svinesund etter henvendelse 
fra ledelsen ved Vareførsels-divisjonen i 
Bergen og takket ja til det nye tilbudet. 

Er godt fornøyd slik det ser ut nå, er 
motivert for videre jobb i Tolletaten og 
ser fram til spennende arbeidsdager 
på Svinesund i ny organisering.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER 
Å FÅ FREM VEDRØRENDE OU 

PROSESSEN?
– Selv om det har vært krevende og til 
tider frustrerende beskjeder underveis, 

har jeg opplevd at både lokalforeningen, 
NT og arbeidsgiver har vært villige til å 
samarbeide og inngå kompromiss for å 
ivareta den enkeltes ønsker og behov.

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Føler at det har 
vært langdrygt, 
mye ”fram-og-
tilbake”, utsettelser 
og endringer. Til 
tider har det vært så 
mye informasjon og 
endringer at det ikke 
er mulig å følge med. Vi 
hadde mye spørsmål, men 
følte at vi fikk lite svar. Vi ble i 
hovedsak henvist til nærmeste leder, 
men de fikk knapt mer informasjon enn oss.

– Da Fredrikstad ble fjernet fra 
organisasjonskartet med et pennestrøk, 
berørte dette alle på mitt kontor i veldig stor 
grad. Følelsen av være en brikke i et spill 
var stor hos oss alle. I kartleggingssamtale 
1, kom vi med ønsker og tanker om hva 
vi ville jobbe med og hvor vi ønsket å 
jobbe, uten at dette ble tatt hensyn til. I 
første runde fikk jeg inntrykk av at det kun 
gikk etter ansiennitet. Noen fikk uholdbar 
lang reisevei, mens andre som har jobbet 
dagtid ble flyttet over i turnus. Ønskene 
i kartleggingssamtale 1 ble i liten grad 
oppfylt for de fleste av oss.

– Min nåværende nærmeste leder 
prøvde å få oss til å holde motet 
oppe, men hun var selv i en situasjon 
hvor hun ikke visste om hun hadde 
jobb videre -  så alle ære til henne 
for å gjøre sitt beste i en vanskelig 
situasjon. Det var en trygghet å ha 
med en representant fra foreningen 
i Teams-møtene med ledelsen i 
forbindelse med innplasseringen.

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN
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HVORDAN ENDTE 
INNPLASSERINGEN 
FOR DEG
– Jeg er blitt 
innplassert på 
Helsfyr i Oslo, noe 

jeg ikke har ønsket. 
Jeg følte meg 

presset til å ”takke ja” 
til dette, uten å få svar 

på de tilretteleggings-
mulighetene som 

eventuelt finnes for meg 
før svar måtte avgis. Dette 

var ifølge prosjektet ikke en del 
av samtalen og måtte tas opp senere. 
Dermed ble det slik at jeg måtte ta en 
stilling med ukjente forutsetninger.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Denne prosessen har vært langdryg og 
slitsom for oss som er involvert, noe som 
tærer på både arbeidsmoral og nattesøvn. 
Det er ikke tatt hensyn til menneskene 
her, men kun til arbeidsoppgaver, og folk 
blir flyttet rundt uten å ta hensyn om det 
er praktiske mulig i menneskers hverdag.
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HVORDAN HAR 
DU OPPLEVD Å 
JOBBE MED DENNE 
O M O R G A N I -
SERINGEN?
– For meg er det 
viktig at man ikke 
bare omorganiserer 
for å vise at man gjør 
noe, mens man egentlig 
mangler både mål og 
mening med det man setter 
i gang. I tolletaten har dette 
heldigvis ikke vært noen aktuell 
problemstilling. Her har tolldirektøren 
hele veien vært tydelig på hvorfor det 
gjøres endringer og hvilke målsettinger 
etaten har som skal understøttes av ny 
organiseringen. Samtidig har han klare 
forventninger til hvordan hans ledere 
skal arbeide for å realiserer de ønskede 
eff ektene. Dette er godt å ha som rettesnor 
når man inne i mellom kan være i ferd med 
å gå seg bort i detaljer og enkeltsaker.

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD Å JOBBE MED 
DENNE OMORGANI-
SERINGEN?
– Jeg har fra 
første stund vært 
overbevist om at 
dette vil være veldig 
viktig for at etaten skal 
bli enda bedre, derfor 
har jeg opplevd å jobbe 
for svært viktige mål. Det 
driver meg, og motivasjonen 
til å gjennomføre har derfor vært 
veldig sterk. Personlig har det vært 
ekstremt arbeidskrevende, så det har 
gjort at jeg har satt andre gjøremål privat 
til side. OU har kommet på toppen av den 
vanlige jobben.

HAR NOE VÆRT SPESIELT 
UTFORDRENDE?
– Jeg tok om bord seks svært berørte 
regionadministrasjoner i juni 2019. Det 
har vært veldig utfordrende, og samtidig 
ekstremt givende, å skape en tro på 
fremtiden hos de ansatte i disse 
enhetene. Jeg, og min ledergruppe 
har vært veldig opptatt av dette, og 
jeg har tenkt veldig mye på hvordan 
den enkelte i disse avdelingene har, 
og har hatt det.

HVA MENER DU ER EN AV STYRKENE 
TIL OMORGANISERINGEN?
– Det er vanskelig å nevne bare en, da 
dette gir etaten så mange muligheter. 
Men det at vi rett og slett blir EN etat, 
med like prosesser og rutiner gjør at vi får 

– Må også få si at 
jeg satte stor pris 
på tiden jeg fikk 
være i Grense-
divisjonen og 
være med 
på starten av 

overgangen fra 
regioner til en 
landsdekkende 
divisjon. Sterk 

korpsånd, mange 
dyktige medarbeidere 

og flust av meninger og 
synspunkter gjør det både 

inspirerende og spennende å arbeide 
med endring!

HAR NOE VÆRT SPESIELT 
UTFORDRENDE?
– Dette er et stort prosjekt, og det er 
utfordrende for organisasjonen å stå 
lenge i endring. Jeg har stor forståelse for 
at noen blir utålmodig og mener at det tar 
for lang tid før man kommer i gang med 
den nye organiseringen. Men summen 

av mange ulike aktiviteter som krever 
en bestemt rekkefølge gjør at ting tar 
tid også når vi snakker om OU. Ikke 
minst i innplasseringen som berører 
alle i etaten så er det viktig med en 
grundig prosess som sikrer gode 
vurderinger og lik behandling av 
alle.

HVA MENER DU ER EN AV STYRKENE 
TIL OMORGANISERINGEN?

– Ny organisering gjør at Tolletaten 
kommer mer i takt med sine omgivelser og 
ikke minst får langt bedre forutsetninger 

en kraft som blir mye 
mer ensrettet og 
målrettet.

HVA ER DIN 
S T Ø R S T E 

LÆRDOM I EN 
SÅ STOR OM-
ORGANISERING?

– Jeg har fått 
bekreftet hvor viktig det 

er å jobbe tett sammen 
med de tillitsvalgte, både 

fagforeninger og vernetjenesten, i slike 
omstillinger. Vi har ulike roller, og det å 
anerkjenne disse rollene gjør at resultatet 
blir enda bedre. Jeg har vært gjennom 
store omorganiseringer tidligere, med ulik 
grad av medvirkning og gjensidig respekt. 
I denne omstillingen har de tillitsvalgte 
vært en krevende part, men det har vært 
en konstruktiv tone og gjensidig respekt. 
Dette har gitt en organisering, og en 
gjennomføring med god balanse.
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Aller først – du 
verden så bra at 
vi nå har landet en 
lang og omfattende 
prosess! Vi har vært 
i omstilling mer eller 
mindre siden mars 
2014, så nå er det 
godt at det blir ro rundt 
organisering, arbeidssted 
og oppgaver.

– Jeg mener det i stor grad har vært en 
åpen OU-prosess og jeg har forståelse 
for at etaten har behov for endring. Det 
er mye bra i å samle oppgaver og bygge 
spisskompetanse, selv om det er vemodig 
å gi slipp på all-round-tolleren i meg.

– Jeg har en leder som har forstått 
betydningen av å gi informasjon om det 
som skjer – også når det ikke skjer noe. 

Avdelingen har hatt 
hyppige møter, 
både planlagte og 
spontane, og jeg 
opplever at våre 
innspill har blitt 
formidlet videre. 
Det tror jeg har 

mye å si for at 
informasjonsflyten 
oppleves som veldig 

god. I tillegg har det 
fortløpende vært lagt 

ut mye informasjon på 
Intranett. Det har vært mulig 

å sende inn spørsmål og innspill, 
så jeg synes at arbeidsgiver har gjort 
svært mye for å informere og inkludere.

– Det virker som om etaten har lært etter 
forrige omstillingsprosess, noe som er veldig 
positivt. Men, det har tatt fryktelig lang tid 
og særlig usikkerhet rundt innplassering har 
vært en stor belastning og til tider påvirket 
motivasjonen og eff ektiviteten.

– Også NT har stått på for meg som 
medlem og ivaretatt mine interesser. 
Det er godt å se at styret aktivt sørger 
for medlemmenes beste og står på for 
oss i forhold til arbeidsgiver. Spesielt 
vil jeg trekke fram dagsseminaret 
som NT arrangerte. En virkelig nyttig 
dag med en annen vinkling og med 
mulighet til å stille direkte spørsmål.

HVORDAN ENDTE 
INNPLASSERINGEN FOR DEG - ER 

DU FORNØYD MED DET?
– Usikkerhet rundt egen innplassering 
og arbeidssted har vært det mest 

belastende i prosessen. De siste årene 
har jeg hatt ulike oppgaver i ulike deler 
i organisasjonen, noe som førte til at 
jeg ikke hadde rett og plikt på stilling 
i Trondheim. Sammen med min leder 
vurderte vi rett på annen stilling, men 
med så varierende oppgaver de siste 
årene kunne jeg vanskelig gjenkjenne 
hoveddel av stillingen sett i forhold til 
bemanningsplanen.

– Innplasseringsteamet var av en 
annen oppfatning og ga meg rett på 
stilling jeg ikke kjente meg igjen i. All 
ære til arbeidsgiver for at de vurderte 
arbeidstakers rett til stilling, det er mye 
bra i det. Imidlertid er opplevelsen jeg 
sitter igjen med etter et forsøk på dialog 
med innplasseringssekretariatet etter 
KS1, noe jeg godt kunne ha vært foruten. 
Det opplevdes som det var David mot 
Goliat. Her var MNT på tilbudssiden, men 
jeg ønsket ikke å ta saken videre. For min 
del endte det jo greit etter KS2.

– Selv om det ble en kronglete vei å gå, er 

HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?
OU i Tolletaten TOLLETATEN
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jeg er trygg på at arbeidsgiver har forsøkt 
å strekke seg langt for å ivareta oss 
ansatte. Og MNT har stilt opp sammen 
med medlemmer som ønsket bistand. 
Jeg fikk mitt ønske om annet passende 
arbeid oppfylt. Nå ser jeg fram til å ta fatt 
på arbeidsoppgavene for fullt og bli kjent 
med nye kollegaer som er innplassert i 
Prosedyreseksjonen.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Det har vært en prosess som av ulike 
årsaker har tatt alt for lang tid. Det å ikke 
vite hvor eller hva man skulle jobbe med 
har vært en belastning. Samtidig vil jeg gi 
honnør til arbeidsgiver for å ha gjennomført 
en åpen prosess og ikke minst til NT for å 
ha ivaretatt medlemmenes interesser på 
en særdeles god måte.

– Nå mener jeg organisasjonen har 
behov for ro noen år fremover – til en ny 
omorganiseringsbølge slår inn over oss 
på nytt.

for å håndtere en rivende teknologisk 
utvikling fremover som etaten både må 
forholde seg til og utnytte for eff ektivt å 
møte nye utfordringer og forventninger.

HVA ER DIN STØRSTE LÆRDOM I EN 
SÅ STOR OMORGANISERING?
– Nå er jo jeg fått være med på 
store omorganiseringer også i andre 
organisasjoner, men jeg slutter aldri å la 
meg imponere av den styrken som ligger 
i den enkelte medarbeider og leder sitt 

ønske om å gjøre en best mulig jobb og 
levere på det oppdaget man har fått.

– I en omorganisering rører man naturlig 
ved den uformelle ”kontrakten” som finnes 
mellom den enkelte og arbeidsgiver. Når 
det blir endringer i form av ny stilling og 
arbeidsoppgaver, nye kollegaer, ny leder, 
eller kanskje endret arbeidssted, så rokker 
dette ved de forventninger man har til 
arbeidsgiver og sitt arbeidsforhold. Dette 
skal man ha stor respekt for og man kan 
aldri gi for mye informasjon om hva som 
skal skje og hvorfor dette gjøres.
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HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD Å JOBBE 
MED DENNE 
O M O R G A N I -
SERINGEN?
– Det er en utrolig 
spennende reise 
hvor jeg har fått æren 
av å bli kjent med en 
inspirerende etat fra 
innsiden som er proppfull 
av kunnskap og pågangsmot. 
Samtidig som det er viktig for oss 
å forsøke å sette oss inn i den vanskelige 
situasjonen denne omorganiseringen er for 
enkeltpersoner på den ene siden, er det 
minst like viktig å være helt objektive i alle 
vurderingene vi gjør hver dag – det er en 
vanskelig, og utrolig viktig, avveining vi gjør 
hver dag.

HAR NOE VÆRT SPESIELT 
UTFORDRENDE?
– En av de vanskeligste tingene er ikke å 

engasjere seg tett i 
alle enkeltsakene som 
er en del av en sånn 
omorganisering. Vår 
rolle er hele tiden å 
være den objektive 
parten som skal 

ha øynene på 
retningen, og det gjør 
at man noen ganger 

kan føler seg mer 
instrumentell enn det 

indre medmennesket kunne 
ønsket seg.

HVA MENER DU ER EN AV STYRKENE 
TIL OMORGANISERINGEN?
– En av styrkene til omorganiseringen er 
den iherdige jobbingen mot en etat for 
fremtiden hvor all den gode kompetansen 
i etaten skal bli utnyttet enda bedre enn 
før. I tillegg møter de aller fleste oss med 
en relativt positiv holdning og fremstilling, 
og det er viktig for oss, men det er et enda 
viktigere tegn på hvor mye bra som bor i 
etaten og det potensialet som ligger i den 
nye organiseringen.

HVA ER DIN STØRSTE LÆRDOM I 
EN SÅ STOR OMORGANISERING?
– Nettopp det egentlig, erfaringen 
med hvor mange og komplekse 
problemstillinger som inngår i en 
omorganisering som også inkluderer 

godkjenning fra departementet. I 
tillegg til masse spennende kunnskap 
om Tolletaten og menneskene som 
jobber her – det er mange jeg kommer 

til å savne når min tid i Tolletaten er over 
for denne gang.

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD Å JOBBE 
MED DENNE 
O M O R G A N I -
SERINGEN?
– Det har vært et 
svært omfattende 
arbeid. I denne 
prosessen har 
jeg opplevd at 
medarbeidere har vært 
både tålmodige og vist stor 
tillit til prosessen. Dette er ikke  
en selvfølgelighet, og jeg har både respekt 
og forståelse for at det er medarbeidere 
som har hatt bekymringer knyttet til 
innplasseringen.

HAR NOE VÆRT SPESIELT 
UTFORDRENDE?
– Etaten har vært i endring i lang tid og 
det er krevende både for medarbeidere 
og ledere. Innplasseringsteamene har 
hatt noen hektiske måneder til å levere 
innen fastsatte frister. Det som har vært 
spesielt utfordrende i GD har vært det 
store antall medarbeidere som skal 
innplasseres. En slik oppgave ville 
det ikke vært mulig å gjennomføre 
uten den bistanden jeg har fått fra 
eksterne konsulenter og fra lokale 
innplasseringsteam.

HVA MENER DU ER EN AV STYRKENE 
TIL OMORGANISERINGEN?
– Jeg tror den nye organiseringen vil 
styrke våre fagmiljøer og gjøre de mer 
robuste. Dette vil også medføre at det 

skapes standardiserte 
og harmoniserte 
arbeidsprosesser.

HVA ER DIN 
STØRSTE LÆRDOM 

I EN SÅ STOR 
OMORGANISERING?

– Lærdommen har 
vært at endring er svært 

arbeidskrevende. Videre 
lærdom er at det er viktig å vise 

respekt og sympati for medarbeidernes 
opplevde redsel og usikkerhet knyttet til 
slike arbeidsendringer. I denne prosessen 
har jeg selv erfart og lært at det er umulig 
å være forberedt  på alle forhold en så stor 
endringsprosess generer.
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HVA MENER DUDU OM OMORGANISERINGEN?

OU i Tolletaten TOLLETATEN

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD OU- 
PROSESSEN?
– Har forståelse 
for at OU-
p r o s e s s e n 
har vært 
o m f a t t e n d e , 
k r e v e n d e 
og at mange 
ulike hensyn 
skulle ivaretas. 
P e r s o n a l m e s s i g e 
konsekvenser har rammet 
flere, og jeg har opplevd det 
til tider mer som demotiverende 
enn en mulighet for nye og spennende 
oppgaver i ny etat.

– Informasjon har blitt gitt fortløpende 
underveis i prosessen fra både arbeidsgiver 
og forening. Det har vært rom for å stille 

spørsmål, og det har 
vært bra.

– Diverse 
i n f o r m a s j o n s -
møter fra 
a r b e i d s g i v e r 
og forening har 
vært nyttige og 

informative, bl.a 
”Ny organisering 
av Tolletaten” v/
NT, informasjons-

møter før 
kartleggings-samtaler 

og om bruk av virkemidler. 
Intranett har også vært en 

viktig informasjonskilde.

– Det har vært svært positivt å ha 
med Bjørn Martin fra VNT som støtte 
under kartleggingssamtalene mine med 
arbeidsgiver, og det å vite at foreningen 
har vært med og veiledet og påvirket 
prosessen underveis. Jeg vet det er blitt 
jobbet godt for oss.

– Men for meg og de tre andre i 
deklarasjonskontrollen her i Risavika 
gikk det altfor lang tid før vi fikk svar 
på det vi lurte mest på, hva vil de 
personalmessige konsekvensene 
bli for oss? For meg oppsto det 
både usikkerhet og uro omkring min 
arbeidssituasjon og veien videre inn 

i ny etat. Jeg var midt oppi noe jeg 
ikke hadde kontroll over.
– Jeg hadde rett men ikke plikt 
til å følge arbeidsoppgaven på 

deklarasjonskontrollen i Bergen. Det var 
aldri et alternativ for meg med pendling/
flytting til Bergen, og arbeidsgiver avslo 
søknaden om 12 måneders fjernledelse da 

deklarasjonskontrollen skulle ha et samlet 
faglig miljø i Bergen. Jeg måtte derfor 
takke nei til å følge arbeidsoppgavene 
mine.

– Da var det kun grensekontroll Sola 
igjen av arbeidsområde her i Stavanger, 
men dimensjoneringen som ble satt for 
Grensekontrollen Sola skapte grunn til 
uro. Det var allerede for mange årsverk 
der opp mot de tallene som var satt. 
Ventetiden ble lang og urolig, var det en 
plass for meg videre i Tolletaten?

HVORDAN ENDTE INNPLASSERINGEN 
FOR DEG - ER DU FORNØYD MED DET?
– Det endte med tilbud om stilling som 
medarbeider, seksjon Sola, GD. En god 
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løsning som jeg er fornøyd med, så lenge 
det ikke var aktuelt for meg å flytte etter 
arbeidsoppgavene mine. Positivt å vite at 
GD ville ha meg med på laget og håper at 
jeg kan bidra med noe positivt. Er sikker 
på at vareførselskompetansen min kan 
komme godt med inn i ny divisjon. Det blir 
spennende etter hvert å få vite hva som 
er tenkt videre for meg i GD.

ER DET NOE ANNET DU ØNSKER Å FÅ 
FREM VEDRØRENDE OU PROSESSEN?
– Det ble en spesiell prosess og altfor lang 
vei mot mål for min del. Mye bekymring 
jeg ville vært foruten. Men håper virkelig 
at OU prosessen fører frem til det målet 
som er satt, å gjøre tolletaten best mulig 
rustet til å utføre samfunnsoppdraget vårt.

NYTT STYRE I MIDT-NORGE
MNT avholdt årsmøte m/valg på 
Teams tidlig i juni.

Etter seks år i lederstolen takket Trygve 
Gjermstad av, og overlot roret til følgende 
nyvalgte styre:

Styret i MNT
Leder: Jan Erik Skoglund
Nestleder: Caroline Eklo Skårvik
Sekretær: Bente Frøland 
Kasserer: Anne Grethe Slåttsve Karlsen
Styremedlem: Marius Hermansen
Styremedlem: Veronika Ler
1.vara: Jarle Trandum
2.vara: Petter Eriksen

3.vara: Trine Lise Strand
Plasstillitsvalgt Vauldalen: Ingen

Revisorer:
Tonje Evensen 
Jan Ketil Strøm 
Rita Konradsen Sjåvik (vara)
Lise Arntzen (vara)
Valgkomité:
Geir Christian Aatlo
Ingunn Skogheim
Bjørn Haugdahl
Frida Ellingsen
Tor Øivind Holiløkk
Kari Grinde (vara)
Torkel Holmen (vara)
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minste. Jeg føler 
noen ganger på et 
snev av isolasjon og 
ensomhet. Sosial 
kontakt kan ikke 
erstattes av digital 
kommunikasjon.

Selv om mange 
kan være ensomme 
også når man bor 
sammen med andre 
(les tosommhet), er 
det et faktum at det 
i mange hjem bor 
bare en person. I 
Oslo utgjør andelen 
e n p e r s o n s -
husholdninger over 
40% av alle hjem. 
Det er derfor opplagt at mange er 
avhengige av et godt sosialt nettverk 
privat aller via jobb/ utdanning for å ha 
et godt sosialt liv.

Noen vil hevde at det er mange utenfor 
arbeidslivet som også bor alene og 
har et lite sosialt nettverk. Dette er 
korrekt, men forskjellen er at vi som er 
i arbeid/ utdanning er blitt pålagt denne 
situasjonen på veldig kort varsel og uten 
at vi selv å ha ønsket dette.

SKAL BLI GODT Å MØTE KOLLEGAER 
IGJEN
Denne coronakrisen har nok skapt 
mange flere isolerte og ensomme 
mennesker i Norge enn hva vi har hatt 
tidligere. Når vi samtidig vet at ensomhet  
er et av de største psykiske problemene 
som nordmenn hadde før denne krisen 

oppstod, bør vi alle prøve å bidra så godt 
vi kan for å ta kontakt med noen som vi 
vet kan ha noen lange dager.

Sosial kontakt kan nemlig ikke kjøpes 
på blå resept på apoteket.

At sosial kontakt med kollegaer på jobben 
skulle ha så mye å si for hvordan jeg føler 
hverdagen, var jeg ikke klar over da jeg dro 
hjem fra jobben fredag 13. mars. Det skal 
derfor bli godt å få lov til å møte kollegaer 
igjen når dette åpner opp igjen en dag. 

Da får jeg heller tåle at ”noen” på kontoret 
enkelte mandager kun er opptatt av hva 
middelmådige engelske fotballag har 
prestert i løpet av helga. Å møte hverdagen 
om morgenen på forbundskontoret med 
nestleder Karin og en kopp kaff e er også 
faktisk ganske hyggelig.

TOLLETATEN

YOU`LL NEVER WALK ALONE  
HMS

- ET FREMTIDIG TARIFFKRAV?

innlegg fra:

forbundskontoret
v/Stein Borvik, politisk rådgiver

JEG JEG 
MÅ INNRØMME AT MÅ INNRØMME AT 
JEG SAVNER FOTBALLEN I DISSE JEG SAVNER FOTBALLEN I DISSE 
DAGER. IKKE FORDI JEG HAR SAVNET DAGER. IKKE FORDI JEG HAR SAVNET 
LIVERPOOL, LANGT IFRA (IKKE MITT LAG) - LIVERPOOL, LANGT IFRA (IKKE MITT LAG) - 
MEN DET HADDE VÆRT FINT Å HA HATT FOTBALLEN MEN DET HADDE VÆRT FINT Å HA HATT FOTBALLEN 
SOM UNDERHOLDNING FORDI DEN FOR MEG OG FOR SOM UNDERHOLDNING FORDI DEN FOR MEG OG FOR 
MANGE SKAPER ENGASJEMENT, UNDERHOLDNING OG SKILLER MANGE SKAPER ENGASJEMENT, UNDERHOLDNING OG SKILLER 

HVERDAGER FRA HELG.HVERDAGER FRA HELG.

Etter å ha ventet siden desember 
på et den norske fotballen skulle 
åpne igjen, gledet jeg meg stort 
til at eliteserien skulle starte opp 
igjen i mars. Men den gang ei.

Mange av oss har i disse dager 
hatt ufrivillig hjemmekontor eller 
hjemmeskole. En fin ordning for mange, 

men som ikke nødvendigvis passer for 
alle. Det kan bli lange hverdager av å 
kun å kommunisere med kollegaer via 
telefon eller teams. Ikke klag sier vel 
noen ”du har en jobb”, tenk på de som 
har mistet jobben sin.

ISOLASJON OG ENSOMHET
Det har jeg gjort- det hjelper ingenting! 
At andre har det verre hjelper ikke det 
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 side 29

tollblad@online.nowww.facebook.com/norsktollerforbund

 side 28
Norsk Tollblad nr. 2-2020 https://twitter.com/NorskTollblad

GODE VENNER PÅ BEINA
Jeg er politisk aktiv og i mitt parti har vi i 
disse ganger en pågående vårkampanje. 
Denne innebærer at vi tar kontakt 
med våre medlemmer for å få politiske 
synspunkter om politiske saker og å få 
evaluert vår politikk. Mange setter stor 
pris på at vi tar kontakt med dem og det 
er tydelig at mange savner kontakt med 
andre, selv om dette bare er på telefonen.

Nærmeste familie og egne barn er godt 
og ha i disse tider. Vet ikke om jeg hadde 
kunnet takle hverdagen uten dem. 

Ellers har jeg erfart at det er lurt å ha noe 
praktisk å gjøre på fritiden. Noen dager 
har joggeskoa mine vært mine nærmeste 
venner. Når egne tanker blir veldig tunge 
og jobben synes meningsløs, er faktisk 
frisk luft og en sliten kropp god medisin. 
Dørstokkmila er lang enkelte ganger, 
men etter noen meter blir alt bedre. Å 
komme hjem da etterpå gjør veldig godt.

SAMMEN ELLER HVER FOR OSS?
Som mennesker og arbeidstakere er vi 
ulike. Noen foretrekker og liker å jobbe 

alene, mens andre (som meg) foretrekker 
et sosialt arbeidsmiljø. Et framtidig 
arbeidsliv som skal bygge på at vi hver 
for oss skal sitte hjemme å arbeide er nok 
ikke en god løsning for alle, da de fleste 
har behov for sosiale relasjoner med 
andre, sosial tilhørighet, uformell dialog 
og snakke med og om andre kollegaer.

Mange arbeidsgivere har i disse tider 
uttrykt at hjemmekontorordninger 
fungerer utmerket og bør utvides. Jeg 
kan ikke støtte dette ubetinget og påstår 
at kontorarbeid uten arbeidsplass og 
kontor er ikke et framtidig arbeidsliv som 
gavner oss arbeidstakere.

Vi trenger da i tilfelle en framtidig 
omsorgsparagraf i Hovedtariff avtalen 
som kan ivareta den enkeltes behov for 
et sikkerhetsnett med ”you`ll newer walk 
(les work) alone”.

Så får vi vel da heller bare tåle at den 
engelske ligaen ender med at Liverpool 
vinner Premier League for første gang 
siden …………..krigen???

Det skal bli fint å få komme tilbake.

Stein

HMS TOLLETATEN

YOU`LL NEVER WALK ALONE
- ET FREMTIDIG TARIFFKRAV?

...fortsetter fra forrige side

Innledningsvis erkjenner jeg 
at mange sikkert kommer til å 
oppfatte dette innlegget som 
sutring fra en ”gammel” grinebiter.

INNSENDT AV:

JAN ERIK HÆRUM, VFA AAØ

Men det er ikke tanken bak dette 
innlegget! Det bør heller leses som en 
subjektiv refleksjon fra skribenten.

NYE OG POSITIVE ENDRINGER
Etaten står midt oppe i utrolig 
mange spennende begivenheter! 
Digitaliseringen skyter fart, divisjonene 
tar form, styringslinjene sementeres, ny 
etatsutdanning kommer snart på plass, 
stillingshierarkiet må/bør revideres, 
personalbehandlingen harmoniseres, 
mobiliserings- og innsatsgrupper er 
på tegnebrettet, etaten er blitt reality 
stjerne, økonomistyringen i vid forstand 
er on track, styrings- og planprosesser 
er on track, beredskap og sikkerhet 
har berettiget høy fokus - ikke minst 
”takket være” Corona, det oppfordres til 
samhandling på tvers av divisjoner på 
både taktisk, strategisk og operasjonelt 
nivå + mye annet snacks!

LIKEVEL ER DET LITT MALURT I 
BEGERET ELLER?
Er vi sikre på at kontrollvirksomheten 
vår ligger innenfor legalitetsprinsippets 
rammer, er vi i takt med 
personvernlovgivningen, gir våre 
digitale satsninger den ønskede eff ekt 
på måloppnåelsen i kjernevirksomheten, 
klarer vi å harmonisere lønnsnivået innad 

i divisjonene og mellom divisjonene, 
overholdes HMS-ledelsessystemet, 
kan etaten - på prinsipielt grunnlag 
- ha en tolldirektør som er idømt en 
påtaleunnlatelse for overtredelse av 
våpenloven, hvor mye kompetanse 
risikerer etaten å miste i månedene 
fremover, hvor godt er egentlig 
samarbeidet mellom vår etat og andre 
off entlige etater/organer, + sikkert mye 
annet her også!

Men det faktum at Tolletaten er i endring 
er ikke noe nytt. Organisasjonsendringer 
har skjedd tidligere i både stor og 
mindre skala. Men at OU er en av de 
største endringene i manns minne er 
vi nok enige om. Ettertiden vil kaste 
sin dom over hvorvidt nåværende OU 
(organisasjonsendring) er mindre, passe 
eller svært vellykket. Selve prosessen 
(med tilhørende dokumentasjon) som 
leder frem til klimaks 1.oktober 2020 
har, etter mitt skjønn, vært ryddig og 
tilstrebet bred involvering. Så håper jeg i 
likhet med mange andre at dette grepet 
styrker etaten i lang tid fremover og ikke 
kun føyer seg inn som et punkt på en CV.

Med håp om at Tolletaten også i mange 
år fremover er en ”egen” etat!

INNLEGG TIL REFLEKSJON
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innlegg fra:

forbundskontoret
v/Karin Tanderø Schaug, 1. nestleder

FLOYD, COVID-19 OG FREMTIDEN

DET ER NOK Å TENKE PÅ OM DAGEN. SSB 
SPÅR LITEN ELLER INGEN LØNNSVEKST, 

DET FORVENTES EN HØY ARBEIDSLEDIGHET 
I LANG TID OG NORSKE MYNDIGHETER 
DELER UT MILLIARDER I KRISEPAKKER.

Hvilke tilpasninger vil måtte 
komme for oss i statlig sektor, 
hvordan blir hverdagen og 
økonomien vår etter pandemien 
og når kan vi gi hverandre en 
klem igjen???

Jeg antar at mange av medlemmene gjør 
seg disse tankene. Jeg gjør helt klart det.

EN DÅRLIG FILM?
Vi er ikke før ferdige med en 
omorganisering som har vedvart 
siden 2013, før usikkerheten igjen når 
nye høyder. 2020 er året jeg føler jeg 
lever i en dårlig amerikansk film der 
stormaktene slåss og hvor jeg venter i 

...fortsetter på neste side

spenning på at James Bond eller Tom 
Cruise kommer og redder oss.

Jeg følger lite med på Jodel, men fikk 
tilsendt en Jodelmelding på messenger i 
begynnelsen av mars, før pandemien slo 
til for fullt i Norge. Den lød som følger:

Gratulerer til alle som har klart å fullføre 
de første to månedene i 2020:
Du har klart deg gjennom
• Klimaendringer
• Smittsomt virus
• Nesten en 3 verdenskrig
• Skogbranner
• Snøskred og flom
• Yummy av Justin Bieber

Jeg husker jeg syns den var litt artig og 
reflekterte over at hadde vært noen rare 
måneder. Lite visste jeg vite hvordan 
verden ville se ut tre måneder senere.

ET SKILLEPUNKT I HISTORIEN
I dag, mens jeg skriver denne saken er 
8.547 smittet i Norge, 238 har gått bort 
som følge av Covid 19. På verdensbasis 
er 6.979.884 smittet og 402.890 har 
gått bort. Dette er uvirkelige tall som 
jeg aldri i min villeste fantasi kunne 
forestilt meg da jeg hørte om et virus 
i Wuhan i begynnelsen av desember 
2019.

Det slutter jo ikke der. Nå har vi i tillegg 
i en debatt og kamp mot rasisme som 
oppstod på bakgrunn av drapet på 
George Floyd i USA for 2 uker siden. 
Demonstrasjonene vil ingen ende ta og 
sprer seg over hele verden. I Norge har 
det vært demonstrasjoner i flere byer 
og smittevernregler har måtte vike for 
behovet for ytringsfriheten og kravet 
om endring! Vi står ved et skillepunkt 

i historien, og jeg må si at jeg virkelig 
håper på endring!

FAGFORENINGENE HAR SPILT EN 
VIKTIG ROLLE UNDER KRISEN
Hva betyr dette for vår etat og våre 
medlemmer? Det jeg har beskrevet 
frem til nå viser det store verdensbildet. 
Hva med det nære og det som berører 
oss hver eneste dag? Jobb, lønnen, 
arbeidsvilkår og trygghet.

Betyr lave lønnsoppgjør at vi ikke får 
rettet opp skjevheter eller økt inntekten 
nevneverdig fremover? Må eller kan 
vi påregne at hjemmekontor vil bli 
mer brukt? Og kanskje det største 
og viktigste spørsmålet, hvilke utslag 
får et endret trafikkbilde og stramme 
budsjetter for arbeidsplassen vår?

Skaper endringer: Politidrapet på George Floyd har skapet reaksjoner mot rasisme over hele verden. Å uttrykke sin demokratiske rett 
til å demonstrere har vært utfordrende med tanke på smittevern, men omfanget viser at at vi er i en verden som krever en endring.

ILLUSTRASJONSFOTO: TWENTY 20
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TOLLETATENAnnet

...fortsetter fra forrige side

Jeg sitter ikke med svarene på alle 
disse spørsmålene. Det er det ingen 
som gjør. Ikke en gang Erna. Ingen kan 
si at de vet hvordan verden ser ut om 
seks måneder, hvilke tiltak som må til og 
hvilke konsekvenser det får.

Noe er likevel sikkert. Alle 
hovedsammenslutningene er med i 
arbeidet med Covid 19 og de jobber tett opp 
mot regjerningen. Vi vet også at Norge har 
kommet seg gjennom første del av denne 
krisen grunnet trepartssamarbeidet og 
medbestemmelse.

CORONA-MØTER
I etaten har tolldirektøren hatt flere møter 
med fagforeningene og vi er invitert 
inn i ”coronamøtene” sammen med 
vernetjenesten. Dette er en arena vi ikke 
har krav på å delta i, men et møtepunkt 
det er naturlig for oss å være del av.

Når vi for alvor ser hvilke konsekvenser 
Covid-19 får for Tolletaten, har vi vært på 
reisen og vi er en likeverdig part. Dette 
er viktig for alle ansatte i Tolletaten. Vi 
skal være trygge på at fagforeningene 
er med og har en faktisk mulighet til å 
påvirke og justere retninger hele tiden. 

HVA MED LØNNSOPPGJØRET
Når det kommer til lønn vet vi også 
litt selv om forhandlinger er utsatt og 
endelige ramme ikke er satt. Dette er 
det viktig å skrive om. Lønn er et tema 
som debatteres på facebookgruppa vår 
ofte og det er helt klart det området som 
skaper de sterkeste reaksjonene, både 
i form av skuff else og glede for oss alle. 

Det er i hvertfall slik at ALLE ansatte 
i Tolletaten vil få det samme som alle 
andre i statlig sektor fremover. Det er 
et faktum. Det vil bli en forhandling på 
hvordan lønnen skal fordeles, og den vil 
være likt i hele statlig sektor. Det er også 
et faktum. (Skal vi fordele likt i et generelt 
tillegg eller skal vi kanskje fordele alt 
lokalt? Bør fordelingsnøkkelen være 
50/50, 40/60 eller kanskje 80/20?)

Til slutt, dersom det blir en lokal pott, 
hvordan skal vi fordele den i etaten? 
60/40 sentralt lokalt, alt sentralt, alt 
lokalt osv.  Det er derfor også et faktum 
at akkurat dette vil bli ulikt fra virksomhet 
til virksomhet.

Som dere alle vet ønsket NT et generelt 
tillegg til alle i 2019, men det gikk ikke 
gjennom ettersom vi stod alene om 
dette kravet. Hva vi ender med å gå for 
i 2020 er for tidlig å si, men vi skal ha 
gode prosesser med vårt landsstyre og 
vi håper på engasjement og innspill fra 
medlemmene våre. 

LØNNSVEKST SKAPES AV STILLINGER
Jeg må likevel her påpeke at det ikke 
er under lokale lønnsoppgjør vi skaper 
den største lønnsveksten. Lønnsvekst 
skapes gjennom utlysninger av stilling 
og tilsetning med riktig avlønning og økt 
bruk av 2.5.3-forhandlinger.

Til slutt, eller kanskje først og fremst, så 
skapes lønnsvekst gjennom en helhetlig 
og forutsigbar karriereplan.

Det er min påstand at disse tre 
elementene har vært fraværende og/

eller altfor lite brukt i tolletaten i mange 
år. Vi har gått på utsett, vi har i alt for 
stor grad blitt avlønnet på feil lønnsnivå 
utifra oppgaven vi er satt til å løse eller 
ansvaret vi har.

Det er brukt lite 2.5.3-midler i forhold 
til andre statlige virksomheter og det 
har vært fullstendig uforutsigbart om 
hvordan man kan kommer seg videre og 
oppover i etaten vår.

Det er forskjeller mellom landsdeler, det 
er forskjeller internt i områdene (tidligere 
regioner) og det er mangel på kunnskap 
om hvilke muligheter man faktisk har 
eller ikke har.

Alt dette har vi jobbet med lenge og vi 
kommer til å fortsette å presse på.

FARVEL TIL UTSETT
Derfor er viktig å gjøre opp status på 
nåværende situasjon, sommeren 2020. 
Og vi kan fortelle om følgende: Utsett 
er pr 1. oktober et forbilagt kapittel. 
Vi tilsettes alle i stillinger noe som er 
prinsippielt meget viktig. 

Det jobbes frem en ny etatsutdanning 
som betyr at formalkompetansen 
heves. En konsekvens er at lønnsnivå 
må sees på.

Divisjonene jobber for likhet og helhet. 
Som en konsekvens av OU må det 
derfor gjennomføres en harmonisering 
og oppretting av lønnsnivå innenfor 
mange grupper og oppgaver. – NT har 
sett dette gjennom flere år under lokale 
lønnsforhandlinger, men det har vært 

umulig å gjøre noe med. Hver region var 
suveren noe som medførte at man så 
lite utover egne ”landegrenser”. NT har 
påpekt dette ovenfor arbeidsgiver og 
har nå store forventninger til utjevning 
og harmonisering.

TA VARE PÅ HISTORIEN, VÆR ÅPEN 
FOR ENDRINGER
Med andre ord, det skjer endringer i 
etaten som ikke har noe med verken 
Covid 19, klimaendringer eller rasisme 
å gjøre. Jeg kunne skrevet side opp og 
side ned, men skal gi meg med et siste 
budskap.

Vi er i ferd med å gå inn i en ny epoke av 
Tolletatens historie. La denne epoken bli 
bra. La oss lære av det vi gjorde feil og 
ta med oss videre det vi gjorde bra. 

Verden vi lever i er uforutsigbar og 
tidsvis skummel.

La oss heie på hverandre, være rause 
og ta vare på hverandre. La oss bevare 
korpsånden og historien, men samtidig 
være åpen for endringer. For det er 
endringer tar oss videre og som gjør oss 
bedre.

Karin
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ADMINISTRASJON

Når vi nå nærmer oss medio 
mai 2020 er det klart at 
lønnsoppgjøret i år blir historisk 
annerledes. Slik som svært mye 
annet i 2020.

TEKST: IRENE SKANCKE BRATTEBERG

Forhandlingene på 
hovedsammenslutningsnivå, altså 
mellom YS Stat, LO Stat og Unio på 
arbeidstakersiden og KMD (Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet) skulle 
allerede vært landet, og innslagsdato for 
lønnsendringene er normalt 1. mai.

Men partene har i samråd med 
Riksmekleren utsatt lønnsoppgjøret 
både i frontfaget og de andre sektorene 
til høsten.

SPÅDOMMENE SLÅR IKKE TIL
Det var spådd et rimelig godt oppgjør i år, 
på rundt 3,3 %. Hva det blir nå er usikkert, 
og naturligvis en forhandlingssak. Men at 
verden er snudd på hodet grunnet Covid 
19 er helt klart, og dette har hatt stor 
påvirkning på verdensøkonomien.

Norge er nok spesielt godt rustet til 
å komme seg helskinnet gjennom 
kommende år, men vi er utvilsomt kraftig 
påvirket her hjemme også. Når dette 
skrives er 408 400 personer registrert 
som arbeidssøkere hos Nav, en enorm 
økning de siste to månedene.

MÅLET ER REALLØNNSVEKST
Vi som fagforening vil måtte ha en 

STATUSRAPPORT FRA 
LØNNSUTVALGET

Lønnsutvalget

ansvarlig tilnærming til årets oppgjør, 
men samtidig ønsker vi så klart et best 
mulig resultat for våre medlemmer. 
Målet er reallønnsvekst for alle! Selv om 
forhandlingene er utsatt til høsten vil vi 
jobbe for å få til en etterbetaling fra 1. mai.

Hele Hovedtariff avtalen er under 
forhandling i år. Den utløp 30. april, 
men partene er enige om å la den 
løpe frem til høstens resultat er landet. 
Endringer i HTA vil også kunne ha 
direkte påvirkning på den enkeltes lønn, 
da fellesbestemmelsene for eksempel 
omhandler satser for turnustillegg. Økes 
helgetillegget eller nattillegget, vil det i 
praksis være med på å gi de som jobber 
turnus økt sluttsum på lønnsslippen.

KARTLEGGER HISTORISK UTVIKLING
I påvente av utsatte forhandlinger jobber 
nå Lønnsutvalget med å kartlegge 
historisk statistikk. Om det ikke er så lett 
å spå fremtida akkurat nå, endrer ikke 
historiske tall seg. Vi jobber da spesielt 
med å se på reallønnsutviklingen for 
våre medlemmer sett opp mot KPI 
(konsumprisindeksen).

Konsumprisindeksen er et mål for 
prisnivået til konsumprodukter og viser 
prisutviklingen på varer og tjenester 
som private husholdninger etterspør. 
Lønnsøkningen må altså være prosentvis 
større enn økningen i KPI for at man skal 
kunne si å ha hatt en reallønnsøkning.

Vi ser på statistikk både for den enkelte 
og innenfor ulike stillingskategorier. Med 
det håper vi å levere gode rapporter slik 
at NT er godt rustet før høstens oppgjør!

Irene

LØNN OG AVTALER Medlemsfordeler

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
Du har sikkert en ide om hva du kan og 
hvilke yrker som passer best for deg, 
men visste du at vi ofte har egenskaper vi 
ikke er klar over? Som medlem av Norsk 
Tollerforbund får du en unik mulighet til 
å lære mer om deg selv.

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.

YS Karriereveiviser er et 
kartleggingsverktøy, hvor du svarer på 
en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt 
sitter du igjen med en unik profil som 
forteller deg hvilke styrker du har og 
hvilke yrker som kan passe for deg.

Vi i 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.

Derfor går YS-forbundene nå sammen 
og tilbyr alle våre medlemmer denne 
tjenesten. Målet vårt er at du skal 
stå bedre rustet til å ta gode valg for 
fremtiden. Det kan handle om å bytte 
yrke, eller søke nye oppgaver innenfor 
det yrket og den arbeidsplassen du er 
på i dag. Mye handler om å sette ord på 
det du er god på.

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.

Du finner innloggingen til 
karriereveiviseren på
https://norsktollerforbund.no/karriereveiviser

HTTPS://NORSKTOLLERFORBUND.NO/KARRIEREVEIVISER
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Jeg har i dette innlegget valgt å 
trekke fram de sakene vi har hatt 
flest henvendelser om.

FORSKYVING AV ARBEIDSPLAN OG 
HJELPEPLANER
Det ble gjort endringer i mange 
arbeidsplaner i mars, som følge av 
Covid-19. Tilbakemeldingene vi har fått, 
er at alle ansatte har vært veldig fleksible 
i forhold til disse endringene og at dette 
stort sett har løst seg på en god måte.

Det var mye usikkerhet på hvordan 
”nedstengingen” av all persontrafikk 
over grensene kom til å påvirke 
arbeidshverdagen vår, og det er 
derfor ikke sikkert at alle endringene i 
arbeidsplanen traff  like bra.

Det ble gjort forskyvninger etter HTA §7.6 
med endringer stort sett over natten, og 
når man etter hvert fikk en oversikt over 

situasjonen ble det laget hjelpeplaner 
som ble drøftet med tillitsvalgte. Nå er 
situasjonen mer stabil og det skal ikke 
være noen grunner til at arbeidsplanene 
plutselig må endres, utover seksdagers 
periodene som trådte i kraft 4. mai.

BISTAND OVER GAMLE REGIONS-
GRENSER
Et hovedpoeng for etablering av en 
grensedivisjon er muligheten til lettere å 

kunne forflytte mannskaper ved ønsker 
om bistand, uten å måtte forholde seg 
til de gamle regionsgrensene. Dette er 
allerede iverksatt i flere områder, og det 
virker som det mottas som en spennende 
utfordring av de fleste involverte.

Dette er en ganske omfattende 
prosess med blant annet samkjøring av 
arbeidsplaner, transport, sikre eventuell 
forpleining osv, men det går rimelig 
smurt når man har fått trent litt på det. 
Dette er forhåpentligvis starten på en 
spennende framtid med samhandlinger, 
rundt om i hele landet.

BEREDSKAPSVAKT
Som jeg skrev i forrige tollblad, har vi 
foretatt en kartlegging rundt bruken 
av beredskapsvakter i tolletaten. Dette 
for å skaff e nok grunnlag til å mene 
om det er et behov for en avtale om 
beredskapsvakt. I grensedivisjonen har 
vi som følge av Covid-19 hatt behov 

for å få på plass en slik avtale. Denne 
er midlertidig og gjelder fram til 19. 
september, men vi mener at en slik 
avtale også bør etableres på fast basis. 
Dette er for å sikre at man blir riktig 
kompensert for å være i beredskap. Den 
midlertidige avtalen ligger tilgjengelig 
på Intranett.

OMSTASJONERINGER
Vi har i den siste tiden fått noen 
henvendelser som gjelder ønsker om 
omstasjoneringer internt i etaten. Her er 
det kommet sentrale føringer på at dette 
ikke vil bli mulig før innplasseringsløpet 
i OU-prosessen er helt ferdig, og det vil 
nok ikke være ferdig før til høsten.

Vi vet også at det i tidligere år har 
vært noe tilfeldig hvem som har fått 
muligheten til omstasjonering/bytte av 
tjenestested, noe vi har ment har vært 
uheldig og ført til forskjellsbehandling. 
Signalet fra arbeidsgiver er at vi skal se 
på ulike måter dette kan løses på, slik at 
vi kan få gode og åpne prosesser rundt 
dette.

Til slutt vil jeg skryte litt av tv-serien TOLL 
som går på TV2 zebra. Jeg synes det er 
utrolig interessant og lærerikt å følge 
med på dyktige kollegaer som virkelig 
kan jobben sin, og som fremstår som 
kjempegode ambassadører for vår etat.

Ron

DIVISJONSNYTT 
ORGANISASJON

DET ER STORE ENDRINGER FOR TIDEN, OGSÅ I 
GRENSEDIVISJONEN HVOR VI I DE SISTE MÅNEDENE HAR 
JOBBET MED SAKER SOM VI IKKE HAR HATT ALTFOR MANGE 

AV DE SISTE ÅRENE. 

- FRA GRENSEDIVISJONEN
Grensedivisjon

skrevet av:

Ron Erling Pedersen
Divisjonstillitsvalgt Grense

ILLUSTRASJONSFOTO:

NINA JOHANSEN BULLOCK

ILLUSTRASJONSFOTO:

NINA JOHANSEN BULLOCK
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Innplasseringene er nå gjort og 
flere enn vi en stund fryktet fikk 
et ok resultat. Vi er veldig fornøyd 
med det!

Allikevel er det enkelte som ikke fikk det. 
Det er vanskelig å glede seg over alle de 
det ordnet seg for fordi det er noen som 
har mistet grunnen de har bygd sitt liv på. 

ALLE GJØR ALT DE KAN
Jeg vet at både forbundet og arbeidsgiver 
gjør det de kan og bruker de midlene som 
fins for å prøve å finne løsninger for alle. 
Vi ønsker alle det beste for våre kolleger 
og medmennesker som innehar denne 
fantastiske kapitalen og kunnskapen vi 
har tilegnet oss i etaten. I VD er det flere 
i innplasseringsløpet som har passert 60 
år. Disse har fått tilbud om fjernledelse i 12 
mnd. Vi håper også det kan være plass til 
disse og deres unike kompetanse videre 
uten at man så sent i livet må flytte om 
man ønsker å stå litt lengre.

INNPLASSERINGSLØPET
Målet er at alle skal ha avklart sin 
innplassering innen utgangen av Juni. 
Den ansatte skal få opplysninger om sine 
muligheter til å reise innsigelser innen en 
gitt frist. Det skal tilbys opplæring der det 
er behov for ny kompetanse for å kunne 
utføre arbeidsoppgavene som tilbys.

Arbeidsgiver skal så langt som mulig 
legge til rette for kompetanseutvikling 
og faglig oppdatering.

April-Juni: Innplasseringsteamene 
gjennomgår og evaluerer innplassering 
på annen passende stilling.

Juni: Forslag om endelig innplassering 
besluttes av Tolldirektøren og 
informasjon i form av ”varsel om 
foreløpig innplassering” sendes til alle 
medarbeidere. Frist for levering av 
eventuelle innsigelser.

August: Endelig innplassering blir 
sendt ut når eventuelle innsigelser er 
ferdig behandlet.

PROSJEKTSTYRING I STABENE
Fra begynnelsen av Mai har noen enheter 
i organisasjonen blitt forskuttert som 
prosjektorganisasjoner. VD har hatt 
midlertidige styringsstaber. På grunn av 
høy arbeidsbelastning ville man styrke ved 
å erstatte disse med prosjektorganisering 
av styringsstab og utviklingsstab. Det har 
ikke innvirket på innplasseringsløpet som 
har gått etter planen, men dette omfatter 
mange av de som er videreført inn i de 
aktuelle kommende enhetene.

I koronasituasjonen har over 90% av de 
ansatte i VD jobbet fra hjemmekontor. 
Det har til tross for situasjonen vært god 
bemanning. I starten av April var det på 
det meste 14 stk i karantene og isolasjon. 
Analyse har hver uke sendt rapporter til 
VD og det har vært god dialog med RP.

EIENDOMSPROSJEKTET
Ved divisjonshovedsetet i Bergen ser 
man nå etter nye lokaler i nærheten av 
Bybanen. De gamle lokalene i Tollboden 
og Tollpakkhuset sees ikke som 
hensiktsmessig samt at det ville blitt 
utfordringer i en lang oppussingsperiode. 
Statsbygg er rådgiver i prosessen. Man 
ønsker og håper her å være inne i nye 
lokaler innen sommeren 2021.

Flere andre tollsteder ønskes også etter 
hvert å bli oppgradert og renovert. Det 
er stort behov for dette flere plasser da 
det er enkelte lokaliteter som er både 
uhensiktsmessig, utdaterte og gamle.

LITT OM ROLLEN SOM DTV
Som divisjonstillitsvalgt i varedivisjonen 
skal jeg være bindeleddet mellom 

lokalforeningene og divisjonen. Lokalt 
jobber foreningene opp mot sine 
medlemmer som de kjenner best på sitt 
lokale nivå. Det oversendes saker og 
spørsmål til meg som jeg forbereder og 
tar med meg til divisjonen. Her kan det bli 
avklaringer, drøftinger og forhandlinger 
av saker som løftes hit. Nå i koronatiden 
har det vært en del utfordringer på 
samme linje som for alle andre. Det har 
ikke vært mulig å treff es og møtene 
har foregått på teams. Samtidig denne 
våren har OU, innplasseringene og 
kartleggingssamtalene tatt svært mye tid. 

ÅRETS FERIE
Mange har hatt spørsmål angående 
ferieavviklingen i år. Den vil gå som 
normalt. Etter ferieloven kan arbeidstaker 
kreve at tre ukers hovedferie avvikles 
samlet i hovedferieperioden, dvs. mellom 
1. juni og 30. september, noe som betyr at 
fleksibiliteten er relativt stor. I Tolletaten 
legges dette til grunn for de ansattes 
ferieplaner.

Arbeidsgiver har pr nå ikke identifisert 
særskilte behov for at de ansatte skal 
jobbe ekstra i sommermånedene ut over 
det som er vanlig praksis. Det er imidlertid 
fortsatt mulig å avtale at inntil 14 feriedager 
overføres fra et ferieår til et annet.

Når de fleste kommer hjem fra ferie nærmer 
vi oss endelig datoen for ny organisering 
1. oktober. Da er vi forhåpentligvis i mål og 
kan se fremover med godt mot!

Med håp om en riktig god Norgesferie!

Lise

ORGANISASJON

OU HAR VÆRT KREVENDE FOR HELE ETATEN. 
VAREDIVISJONEN HAR VÆRT MEST BERØRT I FORHOLD 

TIL ANSATTE SOM MÅ OVER I NY INNPLASSERING.

skrevet av:

Lise Vibeke Arntzen
Divisjonstillitsvalgt Vare

DIVISJONSNYTT - FRA VAREDIVISJONEN
Varedivisjon



 side 40  side 41

Norsk Tollblad nr. 2-2020 tollblad@online.no

www.norsktollerforbund.noNorsk Tollerforbund

www.facebook.com/norsktollerforbundhttps://twitter.com/NorskTollblad

Artikkelforfatteren arbeider 
ved Bodø tollsted og er 
inne i sin andre periode 
i Norsk Tollerforbunds 
sentralstyre. Hun er har 
tidligere vært leder av Midt-
Norge Tollerforening. Som 
2. nestleder sitter hun i AU 
og er ansvarlig for NTs kurs- 
opplæringsvirksomhet.

Ingunn Skogheim

I 2016 ble det etablert et 
tilbud om støtte til etter- 
og videreutdanning (EVU-
ordningen) for å øke etatens 
formelle kompetanse.

Jeg er en av de som har vært så heldig å 
få støtte og fri til å studere ved siden av 
jobb. Det har til tider vært krevende men 
veldig lærerikt.

PERSONALOMSETNING
I det siste har jeg arbeidet med en 
oppgave som omhandler gjennomtrekk 
(det norske ordet for turnover) i Tolletaten 
og sett på ulike faktorer som kan påvirke 
dette. Tolletaten har følgende definisjon 
på turnover:

Turnover er en utregningsmetode 
for personalomsetning, og regnes 
i prosent av antall ansatte. Når en 
arbeidstaker sier opp og slutter i sin 
stilling i virksomheten, og stillingen 
blir besatt av en ny arbeidstaker, 
defineres dette som turnover
(Tolletatens årsrapport, 2017).

Det er mange forhold som kan påvirke 
turnover og jeg har i oppgaven sett på 
flere faktorer som omstilling, trivsel og 
kompetanse. I tillegg har jeg vært innom 
og lest om andre interessante forhold 
som blant annet våre følelsesmessige 
bånd til arbeidsplassen (tilknytning). 
Jeg ønsker i denne artikkelen å skrive 
om vår tilknytning til Tolletaten og også 
om status når det gjelder turnover og 
tiltredelser/fratredelser.

KORPSÅND OG ORGANISASJONS-
KULTUR
For å forklare mer om tilknytning, har jeg 
funnet følgende definisjon:

”..i hvilken grad individet identifiserer 
seg med organisasjonen og 
engasjerer seg i den.” og  ”En følelse 
av tilknytning til organisasjonen 
kommer til uttrykk blant annet 
ved en sterk tro på og aksept av 
organisasjonens mål og verdier, 
villighet til å gjøre en betydelig 
innsats i organisasjonens tjeneste 
og et sterkt ønske om fortsatt 
medlemskap i organisasjonen”
(Mowday, Porter og Steers (1982)
referert fra Brochs-Haukedal, 2010).

Flere jeg har snakket med i Tolletaten 
beskriver etaten som en arbeidsplass 
med korpsånd og med en sterk 
organisasjonskultur.

Mye forskning har konkludert med at 
den sterkeste faktoren for å forklare 
hvorfor folk ikke ønsker å slutte, er 
tilstedeværelsen av følelsesmessige 
bånd (Jacobsen og Thorsvik, 2018). 
Det er funnet at organisasjoner som 
bygger sterk organisasjonskultur gjerne 
har medarbeidere som er sterkere 
følelsesmessig knyttet til organisasjonen 
og vil dermed i mindre grad ønske å 
slutte. Medarbeidere vil identifisere 
seg med organisasjonen. I tillegg har 
følelsesmessig tilknytning også noe 
å si for trivsel i jobben. Og jobbtrivsel 
kobles gjerne til jobbutforming som 
igjen vil være et sterkt virkemiddel for å 
holde på ansatte.

TILKNYTNING OG TRIVSEL
Tilknytning dreier seg om mye mer enn 
trivsel i en organisasjon. Det handler 
om hvilken holdning den ansatte har til 
arbeidsplassen sin som helhet. Forskjellen 
på tilknytning og trivsel er at trivselen kan 
lett forandre seg når det skjer endringer 
i arbeidsmiljøet mens tilknytningen vil 
være mer stabil og varig. Tilknytningen 
kan også bli endret men det tar gjerne 
lengre tid. ”En sterk følelse av tilknytning 
til organisasjonen går også på tvers av en 
situasjonsbetinget følelse av mistrivsel.” 
(Brochs-Haukedal, 2010 s. 632)

En sterk tilknytning tar tid å endre 
slik at det vil først kunne ses i form av 
gjennomtrekk etter noen år. Dette betyr 
at det kan være viktig å ta vare på 
organisasjonskulturen som et bidrag for 
å beholde ansatte.

HØY UTDANNING - LAV TILKNYTNING
I Tolletatens årsrapport for 2017 står det at 

etatens formalkompetanse er lav, grunnet 
at flertallet av etatens ansatte har tollfaglig 
bakgrunn og bare 10 prosent av etatens 
ansatte har høyere formell utdanning. Det 
viser seg gjennom forskning at personer 
med høy utdanning føler en lavere grad 
av tilknytning enn de med lav utdanning. 
På grunn av utdanningen kan de velge 
mer i jobber og er ikke så avhengige av 
sin arbeidsgiver.

De som har høy utdanning har ofte en 
sterkere lojalitet til sin profesjon enn 
til sin arbeidsgiver (Brochs-Haukedal, 
2010). Den lave utdanningen kan dermed 
også påvirke tilknytningen de ansatte i 
Tolletaten har til sin arbeidsplass.

Forskningen viser i tillegg at interessant 
og utfordrende arbeid henger sammen 
med tilknytningen til bedriften. Det 
som kan endre graden av tilknytning til 
bedriften er endringer i følelsen av å bli 
satt pris på av organisasjonen, og at den 
er interessert i de ansattes velferd.

KAN BLI HØYERE TURNOVER MED 
BACHELOR-UTDANNING
Nå kan det se ut for at vi får en bachelor-
utdanning innenfor tollfaget og i tillegg 

TURNOVER OG TILKNYTNING TIL TOLLETATEN

...fortsetter på neste side
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har mange tatt videreutdanning de 
senere år (av 82 ansatte som har fått 
støtte til utdanning, er 66 av disse 
tollfaglige tjenestemenn). Dette betyr at 
andelen ansatte som i årene fremover 
har høyere utdanning vil øke og det kan 
medføre en høyere turnover.

UTVIKLINGEN I TURNOVER FRA 
2013-2019
Sterk tilknytning kan være en av flere 
forklaringer på hvorfor vi har lav turnover 
i Tolletaten.

omorganiseringen (ETO) gjennomført 
og tallene viser dette tydelig. Fra 2017 
til 2018 går turnover ned fra 2,9 til 2,5 
prosent mens i 2019 øker den til 3,05.

Hovedårsaken til nedgangen i turnover 
fra 2016-2018 blir i årsrapportene for 
2017 og 2018 forklart med at ledige 
stillinger ikke har blitt besatt som følge 
av en krevende budsjettsituasjon. 
Rekrutteringen i 2017 og 2018 ble 
tilpasset etatens behov for kompetanse 
innenfor etterretningsområdet, 
anskaff else, GDPR, IT-utvikling og 
virksomhetsstyring.

FÆRRE ANSETTELSER, STØRRE 
TURNOVER
Når det gjelder fratredelser så har de 
tollfaglige passert de gjennomgående 
stillingene i 2018 og 2019 og øker for 
hvert år (turnover for de tollfaglige er 
høyere enn for de gjennomgående 
stillingene).

Samtidig med dette så ansettes det 
færre og færre tollere siden det er andre 
typer stillinger som prioriteres. Jeg anser 
det som veldig viktig med rekruttering av 
tollfaglige fremover da det er en negativ 
utvikling at nyansettelsere av tollfaglige 
nærmest har stoppet opp samtidig som 
flere velger å slutte.

Og når vi i tillegg vet at det er mange 
som kommer til å gå av med pensjon 
i årene fremover på grunn av høyt 
aldersgjennomsnitt flere steder, så er det 
etter min mening grunn til bekymring. 
Hva er grunnmuren i Tolletaten?

Ingunn

I en HR-undersøkelse fra 2013 (HR-
Norge) hadde de fleste virksomheter 3-7 
prosent turnover og karakteriserte dette 
som lavt. I 2015-2016 ble Toll/Skatt 

TURNOVER OG TILKNYTNING
TIL TOLLETATEN

...fortsetter fra forrige side

Artikkelforfatteren er fra 
2019 heltids tillitsvalgt for 
Varedivisjonen. Før dette 
arbeidet hun ved Narvik/
Bjørnfjell tollsted og har også 
hatt en rekke verv i tidligere 
Narvik Tollerforening.

Samhold, dugnad, solidaritet, 
omtanke og omsorg er ord vi 
denne våren (for oss lengre nord, 
vinteren..) har blitt kjent med.

På andre siden har vi ord som isolasjon, 
karantene, tvang, ufrihet, konkurser, 
depresjon, ensomhet. Vi har kjent på alt 
dette. Det er fakta og følelser vi blir å måtte 
leve lenge med. Det har satt en forferdelig 
støkk i oss alle sammen. Faktisk alle.

Samhold, solidaritet og omsorg er ikke 
platte formuleringer eller bare moralske 
oppfordringer, det er store verdier som 
er mer aktuelt enn noen gang å leve 
etter og med.

Samhold og solidaritet er noen av 
grunnsteinene og verdiene fagforeninger 
har bygget opp over tid. Vi kan takke våre 
forgjengere for de godene vi nå besitter 
av medbestemmelse og samarbeid. 
Fagforeninger ble skapt for å beskytte 
arbeidstakere i samfunnet mot overmakt 
som både arbeidsgivere og staten. Disse 
verdiene er hele grunnen til at dette og 
forhandlingsmakten fungerer. Man er 
en del av et større hele, fordi man er 
sterkest sammen.

Slik har vi også klart det i denne 

pandemien. Vi har stått sammen, gjort 
dugnaden. En dugnad man denne 
gangen ikke kunne melde seg av eller 
kjøpe seg fri fra. Her måtte alle bidra. Vi 
har ikke immunitet, men vi laget vår egen. 
Samholdet og solidaritet er vår styrke.

Jeg er stolt av vår etat som har klart 
dette såpass godt. Mange har omstilt 
seg og vært fleksible med tanke på 
arbeidssituasjon og oppgaveløsningen, 
arbeidstid og nye turnuser. Mange 
har omstilt seg til hjemmekontor med 
dårlige stoler, feil belysning, rotete bord 
og forstyrrende elementer som barn i 
hjemmeskole/lek. Jeg har deltatt i møter 
med skrikende barn. Merkelig så naturlig, 
akseptert og normalt herlig dette 
plutselig var. Mange kan klappe seg selv 
på skuldra og virkelig være stolt!

Stort sett har tilretteleggingene for disse 
utfordringene gått greit og bortsett fra 
direkte koronasyke og skjermede har det 
vært lite fravær. Dette viser hvilken kapital 
vi har i vår etat! Menneskelig kapital!

Midt i koronaen dukker også serien 
TOLL opp på skjermen og det gjør en jo 
ikke rent mindre stolt.

Lise

SAMHOLD GIR STYRKE

www.facebook.com/norsktollerforbund tollblad@online.no



 side 44  side 45

Norsk Tollblad nr. 2-2020 tollblad@online.no

www.norsktollerforbund.noNorsk Tollerforbund

www.facebook.com/norsktollerforbundhttps://twitter.com/NorskTollblad

Smitte sprer seg lett på 
arbeidsplasser. De fleste opplever 
dette med jevne mellomrom, at 
kollegaer blir syke.

Dette er også en viktig grunn til at de fleste 
norske kontorbaserte arbeidsplasser 
i Korona-tiden har lagt om driften, og 
at en stor andel av arbeidstokken har 
jobbet hjemmefra. Åpne etasjer, tette 
kontorplasser og kontorlandskap gjør det 
lettere for bakterier og virus å spre seg.

KONTORGENERASJONEN
Vi tilbringer mer tid på kontoret enn noen 
annen generasjon i historien. Derfor er det 
viktig å tenke på spredning av sykdommer 
og hvordan vi kan designe bygningene og 
kontorplassene våre bedre.

Kvadratmeterne per ansatt har minsket de 
siste årene, men jeg tror og håper dette 
nå vil bli reversert. De ansatte ønsker 
heller ikke å sitte så tett. Man må også se 
fremover og ta høyde for at slike senarioer 
vi har sett nå kan oppstå igjen. Vi bør etter 
disse nye erfaringene være godt rustet til 
å kunne håndtere slike tilfeller bedre.

MINDRE ”VANLIG” SYKDOM
Man ser også at den generelle 
sykdomsstatistikken har gått ned i 
Koronatiden, at folk faktisk er friskere 
på bakgrunn av alle tiltakene vi har gjort. 
Det bør helst være to meters avstand 
mellom de ansatte, men det beste ut fra 
et smittevernperspektiv er å jobbe på 
eget kontor. I tillegg er det svært viktig 
at man holder seg hjemme om man er 
syk, at man får innarbeidet gode rutiner 
for renhold og hygiene, samt at man har 
god ventilasjon og tilgang til frisk luft.

Tiltak fremover kan være å øke 
avstanden mellom arbeidstakerne, 
utvide fleksibel arbeidstid og 
muligheten for bruk av hjemmekontor 
samt å øke det fysiske rommet mellom 
ansatte og kunder, evt god skjerming.

God rengjøring på arbeidsplassene 
er også svært viktig. I vår etat har det 
mange steder blitt endrede rutiner 
på rengjøring der det faktisk har blitt 
redusert både i tid for rengjøringen og 
hyppigheten på denne. Renhold bør 
ikke være en salderingspost men heller 
prioritere bedre renhold og desinfisering 
i miljøene og på arbeidsplassene. Dette 
er viktigere enn noen gang!

Vi bør ha færre kontaktpunkter på 
arbeidsplassen. Slikt som å ha eget 
personlig utstyr så man i mindre grad 
berører de samme tingene. Noen studier 
viser at sykefraværet er noe høyere på 
steder der man har åpne kontorlandskap. 

Dette er noe utbyggere og arbeidsgivere 
bør ha et større fokus da sykefravær også 
er svært interessant for arbeidsgiver.

Dette er absolutt en diskusjon man 
bør ta opp i et risikoperspektiv. Det 
bør bli en del av risikovurderingen når 
man planlegger kontorer og endringer 
på eksisterende kontorløsninger. 
Håper dette prioriteres og står sterkt 
på agendaen nå som både Moss og 
Bergen skal etableres i helt nye lokaler.

HJEMMEKONTOR
Jobben er også et sted for sosialt 
samvær, kompetansedeling, bygging 
av lagfølelse og personlig utvikling. For 
mange er jobben også som en utvidet 
familie og dynamikken som oppstår 
når mennesker møtes fysisk kan ikke 
fullt ut erstattes av tekniske løsninger. 
Sosiale treff  og kreative prosesser og 
samhandling med andre er viktige deler 
av en arbeidshverdag. Det er få, om noen 
som vil sitte hjemme hele tiden. Ved for 
mye hjemmekontor så får man ikke en like 
god arena for sosial kontakt med andre.

Tidligere har kanskje ikke arbeidsgivere 
hatt full tillit til at folk kan håndtere 
hjemmekontor på en god måte. Men i det 
siste har mange sett at hjemmekontor 
kan være en fullverdig og god 
arbeidsplass som også er gunstig for 
manges fleksibilitet og familieliv. Noen 
trodde kanskje at hjemmekontor ble 
brukt som ”gjemmekontor”. Men folk har 
vist at de gjør en god jobb hjemmefra. Vi 
har blitt vant til å jobbe på en ny måte.

KREVER EN ANNEN IVARETAKELSE
I disse koronatider har det også vært 
avgjørende at folk på større steder ikke 
beveger seg like mye rundt. Dette for å 
avlaste kollektivsystemet. Kanskje kan 
mer fleksible arbeidsdager og økt bruk 

av hjemmekontor føre til mindre stress 
og press, økt trivsel og lavere sykefravær.

Arbeidsmiljøloven er utformet mest 
med tanke på at arbeidet skjer på en 
arbeidsplass, og at ledelse også i stor 
grad skjer på arbeidsplassen. Ved 
permanent bruk av hjemmekontor kreves 
mer gjennomtenkte rutiner for å sikre 
ivaretagelse av de ansattes arbeidsmiljø 
over tid. Permanent arbeid hjemmefra 
er dekket av en egen forskrift – ”om 
arbeid som utføres i arbeidstagers hjem”. 
Denne gjelder ikke ved «kortvarig eller 
tilfeldig arbeid», og koronasituasjonen blir 
gjerne definert som kortvarig. Dersom 
virksomheter nå i større grad innfører 
hjemmekontor permanent, vil nok det kunne 
stille andre krav til både arbeidsgivere og 
arbeidstagere. Eksisterende regelverket 
er både mangelfullt og uklart, og i liten 
grad tilpasset nåtidens arbeidsmønstre 
og teknologi.

Jeg tror at tiden nå er inne for å vurdere 
utvidet bruk av hjemmekontor for enkelte, 
mer fleksible krav til kjernetid, fjernledelse 
og å øke den fysiske avstanden mellom 
arbeidstakere. Dette kan være tiltak som 
å øke avstanden i kontorlandskap og/eller 
gå tilbake til mer bruk av egne kontorer.

Artikkelforfatteren er fra 
2019 heltids tillitsvalgt for 
Varedivisjonen. Før dette 
arbeidet hun ved Narvik/
Bjørnfjell tollsted og har også 
hatt en rekke verv i tidligere 
Narvik Tollerforening.

SMITTE I KONTORLANDSKAP OG BRUK AV HJEMMEKONTOR

Lise
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På sine erobringstokt, kom 
Aleksander den store i år 334 fvt. 
til byen Gordion, hovedstaden i 
Frygia, et gammelt kongedømme 
i det som i dag er Tyrkia.

I byens Zevs-tempel, stod det en gammel 
vogn, hvor åket var forbundet til stangen 
med en trylleknute. Vognen skulle etter 

sigende ha tilhørt Kong Gordios, som byen 
var oppkalt etter. Ifølge legenden, skulle 
knuten være tilnærmet umulig å løse 
opp, og mange hadde forsøkt gjennom 
århundrer, men ingen hadde greid det.

Sagnet sa at den som greide å løsne 
knuten, skulle bli hersker over Asia. 
Aleksander forsøkte en stund, men 
mistet etter hvert tålmodigheten, og med 
ett hugg, hugget han knuten tvers av 
med sitt sverd. Senere skulle han erobre 
store deler av Asia, langt inn i India, og 
således delvis oppfylle profetien.

Uttrykket ”en gordisk knute”, benyttes 
den dag i dag om et komplisert, omtrent 
uløselig problem, som krever en resolutt 
og radikal løsning, et ”Aleksanderhugg”.

ULØSELIGE ULIKHETER?
Når etaten nå skal begynne å se 
på harmonisering av lønninger – 
geografisk, mellom avdelinger osv., 
kan det bli ganske utfordrende. Over 
år har lønningene utviklet seg ulikt i 
de forskjellige regionene. Ledere har 
gjort forskjellige prioriteringer. Jeg 
skriver ”ledere” med et lite forbehold, da 
lokalforeningene selvsagt også har vært 
med på alle oppgjørene.

Men – med fare for beskyldninger 
om selvskryt og ansvarsfraskrivelse 
– er min påstand og erfaring likevel 
at foreningene ofte har hatt et mer 
helthetlig, gjennomtenkt syn enn en 
del ledere har hatt. Det finnes selvsagt 
hederlige unntak, men de grelleste 
eksemplene på skjeve og urettferdige 
elementer i oppgjør, våger jeg påstå det 
er ledere som har stått for.
Fjorårets oppgjør, det første på 
divisjonsnivå, var i så måte et skritt i 

riktig retning, noe jeg tror det er allmenn 
oppfatning om i NTs styrende organer. 
Her kunne hele landet ses under ett, 

og ingen «slapp unna 
med ran», for å være 
litt spissformulert. Vi 
opplevde heller ingen 
store «ransforsøk» 
fra motpartens 
f o r h a n d l i n g s -
delegasjoner.

HVA ER RIKTIG 
FORDELING?
Bare så det er sagt 
med en gang – vi 
snakker ikke om at 
alle skal tjene helt likt. 
Det må selvsagt være 
rom for vurderinger 
av kompetanse, 
a n s v a r s m e n g d e , 
individuell prestasjon 
osv., men det må 
bli mer helhetlig, og 
noe utjevning må 
finne sted. Hva er for 
eksempel riktig og 
rettferdig fordeling 

geografisk? Noen mener de som bor i 

HARMONISERING AV LØNN - EN GORDISK KNUTE?

Kutter knuten: Alexander den Store kutter den gordiske knuten i byen Gordion i Frygia 
med et sverdhugg.

foto: Wikimedia Commons/Musei di Strada Nuova, maleri 
av Lorenzo De Ferrari (Genova, 1680-1744)

...fortsetter på neste side

Sør-Norge Tollerforening
Atle Kjelsrud, lokalforeningsleder

de store byene, særlig Oslo, må tjene 
bedre, da det er høyere bokostnader 
der. Riktignok er boligprisene høyere, 
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men bor man i en storby, er som regel 
kollektivtrafikk mye bedre utbygd.

Jeg har selv tidligere bodd i Akershus og 
jobbet i Oslo. Da jeg flyttet med familien 
til Vestfold, flyttet vi til en vesentlig 
større bolig, som i innkjøp kostet en del 
mindre enn huset vi flyttet fra. Mens vi 
bodde i Akershus, greide vi oss med én 
bil, selv om både kona og jeg pendlet 
inn til Oslo. Med en gang vi flyttet, måtte 
vi kjøpe en bil til. Årlig kjørelengde for 
begge bilene har også vært betydelig 
høyere her nede, enn før vi flyttet. De 
andre store kostnadene, som strøm, mat 
osv., er relativt like landet rundt. Alt i alt, 
vet jeg ikke om de totale levekostnadene 
egentlig er så forskjellige, men jeg har 
ikke regnet på det, og må også her ta et 
lite forbehold. Men å påstå at de fleste 
tollere ikke er rike, uansett hvor i landet 
de bor, tror jeg at jeg kommer unna med. 
Det er en indikator på at bosted ikke betyr 
voldsom forskjell for privatøkonomien.

DET VAR BEDRE FØR
En av årsakene til at det finnes få rike tollere, 
er at den lokale lønnsdannelsen i etaten til 
dels har vært fraværende. Da jeg startet 
i etaten i 1995, lå vi lønnsmessig bedre 

an når vi sammenliknet oss med andre 
grupper, enn vi gjør i dag. Vi får de samme 
prosentene som andre i lønnsoppgjørene, 
men i vår etat har det ikke vært spyttet inn 
like mye av eget budsjett i lokale oppgjør. 
Det finnes noen myter også i toller-Norge, 
for eksempel påstanden om at de som 
jobber i gamle TOA tjener bedre, de har 
flere tolloverinspektører, og de får opprykk 
raskere. La oss se på litt lønnsstatistikk, 
og se om mytene stemmer – tjener de 
virkelig bedre i Oslo? Svaret er; både og.

STORE FORSKJELLER
Før jeg drar i vei med statistikker, må 
jeg presisere at tallene mine har jeg fra 
i fjor, før lønnsoppgjøret. Jeg har bare 
sett på de største tollfaglige gruppene 
(tollinspektører/førstetollinspektører/
tolloverinspektører) og de to laveste 
ledernivåene, og har rundet opp/ned til 
hele tall. Jeg må også ta et ørlite forbehold 
om skrive- og regnefeil. Når det er sagt, 
tror jeg tallene er ferske og nøyaktige 
nok til å være tilstrekkelig representative.

La oss starte med lederne. For 
kontorsjefer er det ikke voldsomme avvik 
i snittlønn. I hele GD snitter de på snaue 
lønnstrinn 67, uten dramatisk forskjell i 
snittlønn mellom regionene, med største 
forskjell på fem lønnstrinn hvor høyeste 
snitt er i TOA. Samtidig må det nevnes 
at største individuelle forskjell er på hele 
ti lønnstrinn, i kroner over 100.000, med 
høyest avlønnede sittende i TOA. I hele 
VD er snittet også lønnstrinn 67. Største 
forskjell er på tre lønnstrinn, alle sitter 
i TOA. For seksjonssjefer er det større 
sprik. I hele GD er snittet på lønnstrinn 69, 
med forskjell på ni lønnstrinn fra høyeste 
til laveste regionale snitt, igjen med TOA 
øverst. Største individuelle forskjell er på 
hele 13 lønnstrinn, med høyest avlønnede 

...fortsetter fra forrige side

plassert i TOA. I kroner utgjør dette over 
150.000. Det er åpenbart en stor forskjell 
i kontrollspenn og budsjett på disse to 
stillingene, så en direkte sammenlikning 
blir vanskelig, men forskjellen burde 
kanskje vært litt mindre? I hele VD er snittet 
på lønnstrinn 72, med høyeste regionale 
snittforskjell på seks lønnstrinn, og største 
individuelle forskjell på sju lønnstrinn, hvor 
TOA tar begge førsteplassene.

LIKT SNITT I BEGGE DIVISJONER
Så, hvordan står det til for ”de tre store”? 
For tollinspektører er det, som forventet, 
lite som skiller. Snittet for hele både GD 
og VD er på lønnstrinn 44, med ganske 
små forskjeller i GD mellom regionene. I 
VD er det litt større forskjeller, men når 
man ser på grunnlaget, kan det forklares 
med ansiennitet, og dermed alternativene 
i lønnstramme 17. Det er i tillegg så få 
tollinspektører enkelte steder, at det er 
med og påvirker utslagene.

Også for førstetollinspektører er det 
liten variasjon, med snitt for begge 
divisjoner på lønnstrinn 50, og relativt 
liten geografisk og individuell forskjell.

For tolloverinspektører er det minimal 
forskjell i snittene for hele GD og VD, 
som er på henholdsvis lønnstrinn 54 
og 55. Regionalt skiller det litt mer, 
med høyeste snitt for både GD og 
VD i TNN. GD er her jevnest, med 
forskjell på bare tre lønnstrinn mens 
i VD skiller det sju lønnstrinn. På 
individnivå skiller det faktisk hele 17 
lønnstrinn i GD, med ansatt i TNN på 
topp, og i VD skiller det 15 lønnstrinn, 
med representant fra TOA øverst. Med 
snitt likt landsgjennomsnittet, fremstår 
TOA her anonyme, men det er når vi ser 
på antall tolloverinspektører, og hvor 

mange prosent de utgjør av totalen, at 
det blir interessant:

LANGT FLERE I GAMLE TOA
I GD+VD var det var i fjor 968 tin./ftin./
toin., henholdsvis 376, 203 og 389 stk. 
Fordelingen videre var slik:
TNN 66 totalt, hvorav 16 toin. = 24%.
TMN 91 totalt, hvorav 31 toin. = 34%.
TVN 94 totalt, hvorav 24 toin. = 25,5%.
TSN 139 totalt, hvorav 48 toin. = 34.5%.
TØN 257 totalt, hvorav 94 toin. = 36,6%.
TOA 321 totalt, hvorav 176 toin. = 55%.

Som synes har TOA en mye høyere 
prosentandel tolloverinspektører enn de 
andre regionene. En delforklaring kan 
selvsagt være at de regioner som har 
tatt inn flest aspiranter i de siste årene, 
har lavest andel tolloverinspektører., 
men jeg tror det har minst like mye, hvis 
ikke mer, å gjøre med at mange flere 
har blitt tolloverinspektører i TOA, og 
tidligere i karrieren.

UMULIG Å TA IGJEN
Jeg har ikke sjekket, men vil anta at 
snittalderen på tolloverinspektører er 
lavere i TOA, hvor man trolig, i større 
grad enn de andre regionene, har gitt 
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gradsopprykk for å oppnå lønnsforhøyelse. 
Selv om snittlønna for tolloverinspektører 
i TOA ikke ligger over landssnittet, er det 
mange flere av dem. I tillegg til at det blir 
vanskelig å ta dem igjen lønnsmessig, 
har de også tjent bedre i alle de årene de 
var tolloverinspektør. Dette gapet vil aldri 
bli tettet. Ledelsen i etaten har gjennom 
den nye lønnspolitikken, signalisert at 
tolloverinspektører skal henge høyere, 
og bli vanskeligere å oppnå. Graden 
skal være nærmere knyttet til oppgaver, 
ansvar og kompetanse, slik at man heller 
skal bruke spennet i lavere grader, enn å 
gi opprykk. Det kan bety at de som i dag 
er tollinspektører og førstetollinspektører 
i TOA, ikke lenger kan forvente å bli 
tolloverinspektører, selv om de oppnår 
lønnstrinn høyt nok til å ”kvalifisere”.

For å ha et håp om å bli invitert til OATs 
årsmøte igjen, må det poengteres at 
intensjonen min ikke er å klage på eller 
henge ut TOA. Statistikk er tørre tall, 
som sier noe om tingenes tilstand. Man 
kan selvsagt ”skru” på statistikker for 
å presentere eller forsvare et syn, men 
jeg mener jeg ikke har feilrepresentert, 
ei heller er jeg dømmende. TOA hverken 
kan eller skal bebreides for å ha lykkes 
med å få opp lønnsnivået for sine ansatte, 

om noe burde de heller berømmes. 
Poenget er å få resten etter. Dessuten 
eksisterer ikke TOA lenger…

NY PERSONELLORDNING?
Hvilke mulige våpen har så ledelsen 
tilgjengelige for å angripe utfordringen 
med lønnsharmonisering? Det mest 
nærliggende er «ny personellordning», 
lansert som idé for noen år siden 
av daværende foreningsleder i OAT, 
Alexander Fauchald. Et helthetlig og 
gjennomarbeidet system, med nye 

stillingstitler og distinksjoner, som kanskje 
kunne blitt et ”Aleksanderhugg” (pun 
intended), hvis det ble gjennomført fullt, 
helt og raskt. Et system arbeidsgiver har 
gitt uttrykk for er spennende, men som de 
ennå ikke har våget, eller maktet å satse 
på? Dette vil nemlig også koste penger å 
implementere. Innføres det «over langen», 
blir det mer gnaging på enn hugging av 
knuten. Vi har fått mange nye verktøy 
de siste årene, og flere er bebudet å 
komme med økt digitalisering. For å få 
opp lønnsnivået, er det viktig at ledelsen 
også har en strategi for dette. Vi ser at det 
brukes mye penger i etaten, men signalene 
fra tolldirektøren er at det blir trangere kår 
fremover. Da høres det ikke ut som om det 
er mye igjen til hverken lønnsforhøyelser 
eller lønnsharmonisering.

HVA SKJER FREMOVER?
LR17 føles litt oppbrukt. Ny høyere 
lønnsramme burde kanskje vært vurdert 
innført, men fra neste år er det meningen 
at den nye etatsutdanningen skal starte. 
Det blir interessant å se om det vil påvirke 
lønnsnivået ”på gulvet” i etaten. Hva slags 
lønnsnivå tenker ledelsen å legge seg 
på for dem som er ferdige med en ”toll-
bachelor” – starter de rett i spenn, og får 
vi andre noe lønnsmessig glede av det?

Hvis en skal prøve å se inn i krystallkula, 
kan det være tilsynelatende gode nyheter 
for lederne. De nye seksjonssjefstillingene, 
som nettopp er lyst ut når dette skrives, er 
foreslått lønnet fra ca. 650.000-750.000, 
dvs. omtrent i ltr. 71-77. Det er trolig en 
fordel for de sittende seksjonssjefer som 
ligger vesentlig lavere enn dette. Her 
vil det være gode argumenter for å bli 
hevet opp mot, eller på nivå med de nye. 
Dette gjelder også de kontorsjefene som 
i innplasseringsløpet er oppgradert til 

seksjonssjefer, som sikkert også tenker 
de bør være med på utjevning.

INGEN HJELP FRA MYTOLOGIEN
En av utfordringene blir da hvordan alt 
dette skal finansieres. Det er vel ikke 
overveiende sannsynlig at tolldirektøren 
plutselig får evnene til Kong Gordios’ 
sønn, Midas, han som kunne gjøre alt til 
gull bare ved å ta på det. Arbeidsgiver 
ønsker nok at mest mulig skal tas i 
lønnsoppgjørene. De “menige” er ikke 
nødvendigvis helt enige. Selv om dagens 
ledelse ikke kan holdes direkte ansvarlige 
for ”gammel moro” i regionene, må den 
likevel ta ansvar for oppryddingen. Det 
er etatens ledelse, både direktorat og 
regioner, som over år ikke har formådd å 
holde en rød tråd i lønnsarbeidet. Da kan 
det ikke forventes at alle «våre» penger, 
les; den årlige lille økningen vi ikke-
ledere får i lønnsoppgjørene, skal brukes 
til å rette opp for gamle synder vi ikke 
kan holdes ansvarlige for. Spleiselag, 
sier dere? I dette tilfellet vil det føles mer 
som hvis en gjeng på ti har vært i baren; 
to har drukket brennevin med begge 
armene, mens de åtte andre har sippet 
til hver sin 0,33 med øl. Så skal regninga 
deles likt på ti? Usikker på det …

Atle

HARMONISERING AV LØNN - EN GORDISK KNUTE?

Må mer en sverdhugg til: ”Gordian Knot” skulpturen la-
get av kunstneren  Gidon Graetz står i Tel Aviv, Israel.

Illustrasjon: Wikimedia Commons
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HJEMMEKONTOR INGEN 

2020 har vært et hektisk år for 
alle tillitsvalgte og for PIT er 
dette ikke noe unntak.

Vi har imidlertid sluppet unna veldig 
mange vanskelige saker. Men noen av 
våre medlemmer er sterkt berørt av den 
pågående omorganiseringsprosessen 
i etaten (OU). Både med tanke på nye 

HINDRING FOR PIT

Personalforeningen i TOD
Stian Aasetre, lokalforeningsleder

arbeidsoppgaver og/eller geografisk 
flytting av arbeidsplass.

NT OG PIT SAMMEN OM OU
Vi har holdt fellesmøter og individuelle 
møter. Enkelte medlemmer har ønsket 
og fått bistand fra NT direkte. Fredrik og 
Karin har dessuten stilt i fellesmøter med 
de berørte sammen med oss og Karin 
har i tillegg deltatt i kartleggingssamtaler 
i de virkelig vanskelige sakene for våre 
medlemmer. Vi ønsker å takke NT for all 
bistand. Rett til stillinger som ligger utenfor 
dagpendleravstand er naturlig nok det 
som er mest problematisk. Men vi har 
også fått henvendelser fra medlemmer 
som er uenige i innplasseringer på rett 
og plikt både med tanke på at de mener 
at de ikke finner igjen arbeidsoppgavene 
og fordi det er usikkerhet rundt reisetid til 
nytt arbeidssted i Moss.

INNPLASSERING SKAPTE FRUSTRASJON
For å sikre at alle medlemmer visste 
om muligheten for å bistand sendte 
PIT ut en felles mail til medlemmene 
29. april hvor de som ønsket kunne be 
om bistand fra styret.

De kunne da velge å få bistand fra 
følgende representanter
• Geir Tore Gudbrandsen,
• Thomas Isaksen
• Stian Aasetre
• Siv Marie Engen

PIT har deltatt som bisittere i noen 
kartleggingssamtaler. Men alt i alt har 
det bare vært en håndfull medlemmer 
som har hatt behov for hjelp. Det 
største rushet med henvendelser 
skjedde etter innplasseringene etter 

kartleggingssamtale 1. Da hadde flere 
blitt plassert inn på rett og plikt av 
innplasseringsteamet til tross for at 
medarbeider og leder ikke kunne finne 
noen stilling som den ansatte hadde rett 
og plikt på. Arbeidsgiver hadde ment 
at det var bedre å innplassere disse 
allerede etter KS1 enn å vente til KS2.

Men dette skapte en voldsom 
frustrasjon for de det gjaldt. I samband 
med dette valgte vi sammen med 
NT å ha et fellesmøte med de som 
kontaktet oss om dette. Her var det 
høy temperatur og det alle fikk luftet 
seg og var med på å diskutere videre 
strategi. Dette møtet åpnet også opp 
for direkte bistand fra NT fordi vi 
fant at funksjonen som NT har som 
klageorgan ikke var relevant i denne 
sammenhengen. Da dette ble skrevet 
var det bare noen få som fremdeles ikke 
hadde fått innplasseringer de kunne 
godta og hvor det pågikk individuelle 
forhandlinger om virkemidler.

KORONA
Utbruddet av Covid-19 har medført 
at stort sett alle PiTs medlemmer 
har blitt pålagt hjemmekontor. I 
perioden med hjemmekontor har 
NT, styret, lokalforeningene og 
divisjonsrepresentantene hatt to faste  
ukentlige møter på Teams. Disse 
møtene har vært veldig populære 
blant representantene og har vist seg 
å være en veldig nyttig arena for deling 
av info. Tidligere har vi bare møttes alle 
sammen på seminarer og konferanser. 
Vi har derfor ønsket at NT fortsetter 
å holde ukentlige beredskapsmøter 
(korona-møter) enn så lenge.

UTSATT ÅRSMØTE
23. mars ble det sendt ut skriv til 
alle medlemmer om at på grunn av 
den ekstraordinære situasjonen med 
Covid-19 var vi nødt til å utsette årsmøtet. 
Den nye fristen for å avholde årsmøtet 
ble 31. oktober 2020.

Dette gir PiT også mulighet til å få 
oversikt over representanter som 
må erstattes fordi de skal overføres 
til GD eller VD. Disse overføringene 
vil gi en ekstra utfordrende jobb for 
valgkomiteen i år. Men selve utsettelsen 
ble gjort på bakgrunn av oppfordring fra 
Sentralstyret i NT til alle lokalforeninger. 
NT begrunnet at vedtektene kunne 
fravikes da den pågående situasjonen 
med Covid-19 utgjorde en force majeure.

VALGKOMITEEN
Med tanke på at flere skal ut av styret 
pga. OU setter vi stor pris på alle innspill 
på  medlemmer som ønsker å påta seg 
verv. Tips om kandidater kan sendes til 
valgkomiteen ved:
• Bjørgulf Andersen
• Christina Møllegaard
• Pål Otto Sørensen
• Thore P. Simenstad

...fortsetter på neste side
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BASISKURS
De som påtar seg verv vil ha mulighet til å 
bli med på NTs basiskurs for tillitsvalgte 
når kursvirksomheten kan åpne opp 
igjen. Trinn 1 var i uke seks i år, og 
deltakere fra PiT var Jan-Ivar Hansen-
Bergli og Bente-Marian Lynum. Vi fikk 
gode tilbakemeldinger på kurset. De som 
melder seg til verv vil bli prioritert fra oss 
når vi plukker ut deltakere. Kursene går 
over en uke og arbeidsgiver plikter å gi 
fri for å delta. Kursene holdes av NT.

NTS ORGANISASJONSUTVALG (NT-OU)
Utvalget er oppnevnt av NT og ser på 
organisering av NT og lokalforeningene 
slik at foreningen på best mulig måte kan 
samhandle med arbeidsgiversiden etter 
omorganiseringen. PiT har hatt møter 
med utvalget for å fremme vårt syn på 
fremtidens NT. Vi ønsker å beholde PiT 
som en lokalforening for de ansatte i alle 
divisjoner bortsett fra GD og VD.

PiT har ikke hatt representasjon i 
organisasjonsutvalget, men vi er 
representert i et utvalg for å se på 
evaluering av frikjøpsordning for 
divisjonstillitsvalgte. Styret i PiT har 
valgt inn Helge Lindrup til å delta.

LØNNSOPPGJØR
Sentrale forhandlinger hvor NT sentralt 
deltar har blitt utsatt og vi vet derfor ikke 
om det blir penger til lokalt oppgjør eller 
hvor mye penger det blir. Men tilleggene 
vil være helt avhengig av oppgjøret i 
konkurranseutsatt næring (frontfaget). 
På grunn av koronakrisen ser det ut til 
at oppgjøret her kan bli veldig dårlig og 
hvis det skjer vil også oppgjørene for 
ansatte i staten bli dårlige som følge av 
dette. Årsaken til dette er at landet ikke 
skal tape konkurransekraft i forhold til 
våre handelspartnere.

Som følge av utsatt lønnsoppgjør har 
medlemmer spurt om det kan det bli 
aktuelt at noen skal få lønnstillegg på 
særskilt grunnlag. Men det er veldig viktig 
å merke seg at det ikke kan bli noe rush 
av dette slik at ordningen undergraver 

dugnaden alle må være med på i samband 
med krisen. Vi kan altså ikke regne med 
at lønnstillegg på særskilt grunnlag kan 
benyttes ut over det som kan ansees som 
normalt. Men det kan tenkes at det kan 
bli flere krav på bakgrunn av blant annet 
ubegrunnede lønnsforskjeller i samband 
med omorganiseringen.

SENTRALT LØNNSUTVALG
NT har opprettet et sentralt lønnsutvalg 
som skal se på lønn, lønnsforskjeller 
og lønnsdannelse i etaten. Leder 
av dette utvalget er Irene Skancke 
Bratteberg og PiTs representant til 
dette utvalget er Anita Taring. Anita 
har lang erfaring i lønnsforhandlinger 
og har i mange år deltatt i styret i PiT. 
Vi var veldig heldige som fikk Anita til 
å påta seg denne viktige oppgaven. 

Utvalget skal utarbeide statistikk for 
bruk i forhandlinger. Lønnsutvalget skal 
ikke bistå enkeltmedlemmer. Det er 
lokalforeningenes ansvar.

LOKALE FORHANDLINGER
Når de sentrale forhandlingene er ferdige 
og dersom det skal fordeles midler 
til lokale forhandlinger, skal PiT delta 
sammen med de andre lokalforeningene 
i et eget tariff møte hvor strategi for lokale 
fordeling skal diskuteres. For eksempel 
om foreningen skal gå for at alt skal gis 
som lokalt tillegg,  alt til lokal forhandling 
eller en kombinasjon av disse. Vi ser 
også på om det er grupper som bør 
prioriteres. I tillegg må vi følge opp 
langtidsstrategier som går over flere år.
Dersom det er grupper i divisjonene i 
direktoratet som medlemmene ønsker 
skal bli prioritert er det viktig at dette 
meldes inn til oss slik at vi kan ta det 
videre til tariff konferansen.

ANSVAR FOR EGEN LØNNSUTVIKLING
For å stille seg best mulig i en ordinær 
forhandling er det viktig for medlemmene 
å bli fremmet både av arbeidsgiver og 

...fortsetter på neste side

...fortsetter fra forrige side

HJEMMEKONTOR INGEN HINDRING FOR PIT

På ”kontoret”: I likhet med flesteparten av medlemmene har Stian Aasetre styrt PiT-butikken fra hjemmekontoret. Blant annet har Teams vært et 
flittig brukt verktøy for møter både med arbeidsgiver, med NT og med styret og medlemmer.
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av foreningen. Alle medlemmer bør 
derfor be om å ha en lønnssamtale 
med sin leder før lønnsforhandlingene 
starter og aller helst før Q2 hvert år. 
Lønnssamtaler tas gjerne i samband 
med medarbeidersamtaler men det er 
ikke noe krav om dette.

Medlemmene bør også besvare 
lønnskravskjema fra foreningen hvis/
når dette sendes ut. Vi sender normalt 
ut kravskjema til medlemmene i god 
tid før hvert lønnsoppgjør. Skjema 
sendes vanligvis ut fra oss i starten av 
september med frist til første oktober. 
Og så pågår forhandlingene med 
arbeidsgiver ut oktober.

Årsaken til at vi må ha skjema er at vi 
må kunne begrunne kravet vårt ut fra 
lønnspolitikken.

SÆRSKILT GRUNNLAG
Det kan når som helst forhandles lønn 
på særskilt grunnlag. Det er imidlertid 
strenge regler som må oppfylles for 
å kunne gjøre dette. Medlemmer som 
mener at de kan ha krav på lønnstillegg 
på særlig grunnlag bør først be om 
en lønnssamtale med sin leder for å 

vurdere dette. Dersom arbeidsgiver ikke 
vil fremme ditt krav er det mulig å be oss 
om å også vurdere kravet ditt. Det gjøres 
ved å henvende deg til representanter til 
lønnsutvalget i PiT. 

Det er tradisjon for at leder, nestleder 
og sekretær utgjør PiTs lønnsutvalg. 
PiT har eget kravskjema som må fylles 
ut og som brukes av lønnsutvalget for å 
vurdere kravet. Dersom de er enige vil 
PiTs representant kunne fremme krav til 
arbeidsgiver i IDF.

Det er viktig å merke seg at lønnstillegg 
som gis på bakgrunn av HTA 
(Hovedtariff avtalen i staten) §2.5.3 og 
HTA §2.5.5 tas direkte av driftsbudsjettet 
til Tolletaten. Dette er ikke slik som i 
ordinære lønnsforhandlinger hvor etaten 
får midler fra KMD (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet).

IDF-MØTER
Informasjon, drøfting og 
forhandlingsmøter gjennomføres 
månedlig med VFA/HR. Møtene skiller 
seg litt fra IDF-møter i regionene/
divisjonene i og med at de både 
behandler sentrale saker for tolletaten 
og lokale saker for direktoratet. Til 
vanlig stiller leder og nestleder fra NT 
og leder fra PiT. Fra arbeidsgiver stiller 
normalt avdelingsdirektør VFA og 
underdirektør HRS. I tillegg stiller leder 
for vernetjenesten både sentralt og lokalt 
i direktoratet. NTL og Akademikerne er 
også representert.

Personalforeningen har veldig gode 
erfaringer med IDF-møtene og at de er 
en bra arena for medbestemmelse. Plan 
for IDF-møter ut året er:

...fortsetter fra forrige side

• 15. juni
• 17. august
• 14. september
• 6. november.

Hvis det er saker medlemmer ønsker at 
vi tar opp med arbeidsgiver på IDF er 
det bare å ta kontakt.

SAMHANDLING MED MEDLEMMENE 
OG I STYRET
Styret i PiT jobber sammen i månedlige 
styremøter. Det er her styret tar de 
fleste avgjørelser og diskuterer saker. 
Etter overgang til ny plattform har 
Personalforeningen opprettet en 
egen gruppe i Teams for styret med 
et lukket område for de som sitter i 
lønnsutvalget. Dette fungerer veldig 
bra og medlemmene i styrets møter og 
dokumenter samles der.

For medlemmene har vi en Facebook-
gruppe, men denne er lite brukt. Vi 
forsøker å legge ut info fra seminarer/
kurs og andre saker som kan interessere 
medlemmer i PiT. Hovedkontaktpunktet 
for medlemmene er på e-post 
personalforeningeniTOD@toll.no.

Vi har også en side på intranett 
(søk etter PiT). Der legger vi ut 
kontaktinformasjon, protokoll fra 
årsmøtet m.m. Som oftest kontakter 
medlemmer styrerepresentanter direkte 
og dette går også bra.

Frem til vi kan avholde valg fortsetter 
styret som før. Valgkomiteen vil settes 
i arbeid straks alle har fått svar på 
endelig innplassering.

PENSJON PÅ 
BEREDSKAPSVAKTTILLEGG
For de som har beredskapsvakt i 
TOD har det dukket opp spørsmål 
om pensjonsopptjening på 
beredskapsvakttillegg. Vi har samlet inn 
informasjon fra enkelte medlemmer og vi 
har bedt arbeidsgiver avklare regelverket 
med SPK. Både PiT og NT- sentralt 
er enige i at beredskapsvaktavtalene 
er tariff avtaler og at det skal trekkes 
pensjonstrekk og utbetales pensjon for 
tilleggene. Vi venter nå på tilbakemelding 
fra arbeidsgiver som har samtaler med 
SPK.

PENSJONISTER
Til sist ønsker jeg å minne på at 
foreningen har tradisjon for å gi en liten 
gave til ansatte som skal gå av med 
pensjon. Men for å kunne gjøre dette er 
vi avhengige av info om når noen slutter. 
Det er derfor veldig fint at vi kan få et 
hint om dette fra dere. Det er ikke noe 
krav om at det må holdes noen felles 
avslutning for å få gaven.

Stian

HJEMMEKONTOR INGEN HINDRING FOR PIT
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Vest-Norge Tollerforening
Bjørn Martin Nilsen, lokalforeningsleder

Egentlig hadde jeg tenkt at min 
neste artikkel i Norsk Tollblad 
skulle omhandle viktige saker 
Vest-Norge Tollerforening har 
jobbet med den siste tiden. Slik 
skulle det altså ikke bli!!!

Vi skriver nå 13, mai 2020. Hele Vestlandet 
skulle vært stappfull av turister ankommet 

EN UVIRKELIG SITUASJON

med fly, bil, buss og cruisefartøy. 
Næringsdrivende skulle ha vært i gang 
med å sikre overskuddet som skulle sørget 
for drift resten av året. Turistnæringen i 
alle de tidligere Vestlandsfylkene skulle 
vært i full vigør. Guider og bussjåfører, 
hotellmedarbeidere og taxi-sjåfører og 
mange mange flere skulle nå, i den viktige 
turistnæringen for området, hatt sin strie 
tørn for å holde hjulene i gang.

DEN STORE DUGNADEN
Jeg hadde notert meg navnet Wuhan 
og Coronasmitte, men som de fleste 
nordmenn avfant jeg meg naivt med at 
dette var ett asiatisk problem på lik linje 
med fugleinfluensa og SARS. Plutselig 
sto vi i en uvirkelig situasjon hvor landets 
grenser ble stengt og restriksjoner og 
sterke føringer fra regjeringen, etter 
råd fra Folkehelseinstituttet, blir innført. 
Helsefagarbeidere, butikkmedarbeidere, 
rengjørere, politi og etatens egne 
tjenestemenn og enda fler (altså den 
vanlige mann i gaten) har stått opp og 
på i førstelinjen sammen med styrende 
myndigheter.

Ingen hadde vel sett for seg at det 
»hotteste» navnet i perioden skulle 
være assisterende helsedirektør 
Espen Nakstad. En mann som har fått 
stjernestatus og egen fanklubb på 
facebook. Det står respekt av alle disse 
som har arbeidet for å «undertrykke» 
viruset. Vi har takket være denne store 
dugnaden, til gode for felleskapet, 
kommet noenlunde helskinnet ut av 
situasjonen så langt.

I skrivende stund er smittevernstiltakene 
i forbindelse med Covid-19 viruset 
heldigvis på vei til å lettes noe. Verden er 

forhåpentligvis på vei til å kunne åpnes 
opp noe mer. Norge som nasjon har, 
gjennom strenge tiltak fra myndighetene 
samt oppfordringer til befolkningen om 
å delta i dugnadsarbeidet, heldigvis blitt 
mildt rammet sammenlignet med andre 
land.

UTSATT, AVLYST OG TEAMS
Tolletatens oppgaver ble tidlig definert 
som samfunnskritiske og etaten kom 
raskt i gang med tiltak for å sikre egne 
ansattes helse og også sørge for at vi var 
i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag 
selv om noen av de ansatte skulle få 
Covid-19 eller bli satt i karantene.

Mitt oppi denne situasjonen har Norsk 
Tollerforbund og lokalforeningene 
måttet sørge for at vi , i tillegg til den 
ressurskrevende pågående OU-
prosessen, skulle ivareta det daglige 
foreningsarbeid.

Det ble tidlig klart at mange av 
lokalforeningenes årsmøter måtte 
utsettes, og sittende styrer måtte 
fortsette. Dette på tross av vedtekter 
som tilsier valg og årsmøter inne en gitt 
dato.  Landsstyremøte på Geilo måtte 
gjennomføres på Teams. Medlemsmøter 
måtte avlyses. Lønnsforhandlingene 
2020 ble utsatt til høsten og slik 
regjeringens pengebruk er , og den høyst 
usikre økonomiske forfatning vi befinner 
oss i , så er det høyst usikkert hva som 
blir lagt i ”sekken” når den tid kommer.

GOD DRIFT TROSS ALT
Å drive foreningsarbeid og medlemspleie 
i denne situasjonen har fungert men 
ikke vært optimalt. Kontakten mellom de 

forskjellige tillitsvalgte har måttet i stor 
grad måttet foregå på telefon og teams. 
IT-satsingen i etaten bidro heldigvis 
til at vi hadde nødvendig verktøy til å 
opprettholde ett noenlunde forsvarlig nivå.

Mitt oppi alt dette så må jeg si at 
forbundskontoret, divisjonstillitsvalgte, 
sentralstyret og andre tillitsvalgte i Norsk 
Tollerforbund har taklet den oppståtte 
situasjon uten at det har oppstått 
nevneverdige forsinkelser på viktige 
saker. Etter lang tid i omstilling har det 
vært viktig  å fortsette arbeidet med 
Innplassering og kartleggingssamtaler. 
Dette arbeidet har gått sin gang og VNT 
bisto i sin siste kartleggingssamtale 
denne uken (12.mai 2020). Samtalene 
har vært gode og min oppfatning er at 
de medlemmene VNT har bistått har 
opplevd å bli ivaretatt fra vår side.

For undertegnede har korona pandemi 
vært en sterk påminner på at vi alle 
er sårbare og at vi ikke skal ta alt 
forgitt. I skrivende stund er 400 000 
nordmenn arbeidsledige. Svært mange 
arbeidstagere i Norge er permittert, eller 
har mistet sitt arbeide og derved også 
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SØKES: NYE KREFTER I MIDT-NORGE

Etter mer enn seks år som leder i 
MNT - er tiden inne for å overlate 
lederklubba til nye krefter.

Blant mer enn hundre medlemmer har 
Valgkomiteen – etter mye strev - funnet 
én villig kandidat til ledervervet, men 
de står fortsatt uten kandidat til vervet 
som nestleder.

ER DET LITE ATTRAKTIVT?
Det er første gang jeg opplever en slik 
situasjon i min lange tjenestetid, og 
det sier vel sitt om hvor lite attraktivt 
fagforeningsarbeidet er blitt i vår tid. 
Slik var det ikke i forrige århundre. Da 
meldte man seg villig og konkurrerte om 
medlemmenes gunst.

Det finnes mange potensielle kandidater, 
men de vegrer seg. Et godt antall greier 
også fint å uttrykke sin mening på 
Facebook og inne i de avsides kaff ekroker, 
men ingen av dem vil ta medansvar for 
å lede det løpende arbeidet. Dette er en 
betenkelig utvikling som ikke fremmer 
styrken i fagforeningsarbeidet. Jeg spør: 
Hvem skal fronte medlemmenes syn 
overfor ledelsen hvis ikke foreningen har 
et funksjonelt styre?

Jeg vil derfor oppfordre alle til å vurdere 
hva de kan bidra med for fellesskapet, 
fremfor å finne unnskyldninger fra å ta 
sin del av ansvaret.

KONTINUERLIG OMSTILLING
For min del har ledertiden vært preget 
av sammenhengende etatsomstilling i 
en eller annen form, hvor Toll/Skatt og 
Toll/OU har vært de viktigste og absolutt 
tyngste prosessene. MNT har deltatt 
på alle relevante areaner og påvirket 
ledelsen til medlemmenes gunst – så 
langt det har vært mulig.

De enkeltsaker som uten tvil har skapt 
mest misnøye har vært de lokale 
lønnsoppgjørene og saken om kost/
diett. Lønnsoppgjørene skal nå tas på 
divisjonsnivå, og dette vil dempe trykket 
lokalt. Den siste saken er for lengst 
sparket opp til NT, men enda har ikke 

etatsledelsen kommet opp med en god 
løsning for medlemmene. Dette er tafatt 
av tolldirektøren og hans folk.

UKLART OM ÅRSMØTE
Normalt avholder foreningen sitt årsmøte 
innen utgangen av mars måned, men slik 
ble det ikke i år. Når dette skrives i mai 
er det fortsatt uklart hvordan foreningen 
skal avvikle sitt årsmøte denne gangen. 
Vi har nemlig vært forhindret fra å kunne 
møtes. I en nitti mil lang geografi pleier 
vi å møtes i lokale møterom som igjen 
samles på Skype. Dette har så langt 
ikke vært mulig i år.

Mange medlemmer sitter nå på 
hjemmekontor, men alle har ikke utstyr 
eller opplæring som gjør det mulig å 
avholde et samlet årsmøte elektronisk. 
En mulighet er derfor elektronisk valg av 
nytt styre, men det er ikke en møteform 
som er egnet til å åpne for diskusjoner 
om foreningsarbeidet i fortid og nåtid, 
langt mindre besvare spørsmål til 
årsberetning og regnskap. Styret har 
derfor i samråd med NT valgt å utsette 
årsmøtet på ubestemt tid.

Midt-Norge Tollerforening
Trygve Gjermstad, lokalforeningsleder

Hvorfor er dette viktig å belyse? Jo, 
årsmøtet er foreningens høyeste organ 
som skal godkjenne årsberetning og 
regnskap /budsjett, behandle forslag 
samt velge nytt styre. Det er selvsagt 
uheldig å miste muligheten til å diskutere 
snøen som falt i fjor, lenge etter at den 
har smeltet. Ivaretakelse av fellesskapets 
interesser på arbeidsplassen er alt 
for viktig til å ligge brakk eller savne 
kontinuitet.

Trygve

store deler av sin inntekt. Disse går nå 
en svært usikker tid i møte. Dette er 
et perspektiv vi må ta med oss videre. 
Selv om mange av våre medlemmer er 
kritisk til lønnsnivået for enkelte grupper 
i etaten, så er jeg i disse dager glad for 
at jeg jeg jobber i en etat hvor vi er sikret 
både inntekt og forutsigbarhet. Det betyr 
dog ikke at vi ikke skal fortsette kampen 
for ett konkurransedyktig lønnsnivå for 
alle grupper i etaten.

Avslutningsvis håper jeg dere alle så 
langt er kommet vel gjennom denne 
krisen. Jeg gleder meg til å treff e dere 
igjen, forhåpentligvis innen kort tid å ta 
en prat uten Teams.

Til vi sees igjen ha en fin vår og sommer!

Bjørn Martin Nilsen
Vest-Norge Tollerforening

...fortsetter fra forrige side EN UVIRKELIG SITUASJON
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Overskriften forteller hva 
mange av våre medlemmer 
har følt i denne OU-prosessen. 
Omstillingsavtalen fra mai 2019 
så bra ut – på papiret.

Formålet med avtalen var å sikre 
medbestemmelsesrett og rettigheter 
i prosessen. Oslo og Akershus 
Tollerforening (OAT) mener likevel at 
avtalens intensjoner ikke ble oppfylt 
under gjennomføringen, noe som har 
resultert i at OU-prosessen har blitt en 
svært dårlig opplevelse for flere.

AVTALENS INTENSJONER
Gjennomføringen ga ikke de ansatte 
nok informasjon om rettigheter og 
plikter. Det har vært endringer og 
feilinformasjon underveis. Vi kunne ikke 
stole på informasjonen som ble formidlet 
ut og som lå tilgjengelig på intranett. Det 
har ikke vært trygghet i arbeidsforholdet 
under omstillingsarbeidet.

Mange har i månedsvis følt på utrygghet 
og redsel for framtiden, nettopp fordi 
det var få klare svar før alt var klart. 
Innplasseringsløpet dro ut i tid, og 
perioden mellom kartleggingssamtale 1 
og 2 (KS1 og KS2) var altfor lang. Få har 
opplevd forutsigbarhet. Beslutninger ble 
tatt underveis uten gode forklaringer og 
uten belegg. Avgjørelser som ble tatt var 
mer uforutsigbare og uforståelige enn 
de var forventet og logiske.

STATUS I INNPLASSERINGEN
Altså, i starten gikk det galt for mange. 
Flere fikk feil status i innplasseringen 
sin, særlig når det gjaldt vurderingen av 
dagpendleravstand. Noen fikk rettet opp 
dette. Andre fikk anbefalinger om å la feil 
status bare stå. Noen trodde de fikk feil 
status fordi de ikke fikk følge oppgaven 
sin. Dette var likevel riktig status, for det 
var ikke plass til dem lenger.

SPILLEBRETTET HAR IKKE PLASS TIL 
ALLE SPILLEBRIKKENE
Det ble kjempet en kamp med 
konstruktive forslag før organiseringen 
var på plass, men noen steder kunne 
ikke reddes. Arbeidsgiver hadde 
siste ordet her. Fokuset var så sterkt 
rettet mot dette at ingen tenkte på at 
dimensjoneringstallene i hver seksjon 
kunne by på veldig store problemer. Hva 
har man dimensjoneringstallene for?

Dette 
”esset” 
t o k 
de fram fra 
ermet først under 
innplasseringen. Da forsto vi at noen 
ansatte måtte flytte på seg, virkelig flytte, 

ikke skulle få følge oppgaven sin? 
Ingenting av det vi var blitt 

opplyst om høsten 2019 var 
noen selvfølge lenger, og 

plassen på spillebrettet 
var for liten for alle 
spillerne.

SPILLEREGLENE 
BLE ENDRET 
UNDERVEIS
Vi klamret oss 
derfor til håpet 

om at de som ikke 
var blitt innplassert 

fra start, skulle få 
”annen passende 

stilling” innenfor 
dagpendleravstand. Dette 

var kommunisert både på 
intranett og av ledere i god tro. 

Ingen ville vel rive familier opp med 
røttene? Noen høyere opp i hierarkiet 
må tidlig ha visst at puslespillet ikke ville 
gå i hop og at brikkene ikke ville passe, 
uten at dette ble tydelig formidlet.

Det ble en lang vår med stor usikkerhet 
for de som så at kartet ikke hadde 

EN DÅRLIG GJENNOMFØRING I OSLO-OMRÅDET

Oslo & Akershus Tollerforening
Stine Bråten, sekretær

ukependle eller kanskje slutte. Var dette 
en bevisst underkommunisering, både 
dimensjoneringen og det at alle likevel 

...fortsetter på neste side
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nok ledige stillinger med akseptabel 
reisevei. I forbindelse med KS2 ble også 
rammeverket rotet til ved at ”annen 
passende stilling” og ”annen stilling” 
ble bakt sammen. Mange så seg selv 
som ”Svarteper” i horisonten, og hadde 
tunge dager. Noen måtte jo tape.

ARBEIDSGIVERS PRESTASJONER
Det skulle også vært unødvendig av 
arbeidsgiver å uttrykke at de ikke hadde 
referatplikt i KS2. Dette skapte støy og 
uro før samtalen. Enkelte ville da isteden 
ha opptak av samtalen, noe arbeidsgiver 
ikke bifalt. Flere disputter av denne sorten 
var etter vår mening både unødvendig 
og belastende i en allerede vanskelig 
situasjon for mange. Arbeidsgiver kjørte 
”slalåm” ned bakken og er kanskje 
fornøyd med egne prestasjoner? OAT 
er ikke fornøyd med arbeidsgivers 
gjennomføring av prosessen, som burde 
vært så mye tryggere for den enkelte.

I henhold til omstillingsavtalen hadde 
også den ansatte et ansvar for å bidra 
til gode løsninger ved å delta aktivt 
både i prosessen og i forbindelse med 
gjennomføringen. Gjett om vi bidro! 
Enkelte forslag ble løftet helt opp til 

tolldirektørens bord, uten de gode 
løsningene.Likevel mener vi å se at 
en sterk påvirkning fra medlemmer, 
lokalforening og Norsk Tollerforbund 
har ført fram.

KYNISK LOKALISERINGSPOLITIKK
Statlig lokaliseringspolitikk er å flytte 
spillebrikkene fra det største og mest 
populære spillet og prøve å få dem 
til å fungere på andre spillebrett. 
Nye omlokaliserte og reorganiserte 
statlige virksomheter skal i hovedsak 
lokaliseres utenfor Oslo og utenfor 
sentrale kommuner i Oslo-området. 
Det skal tilstrebes en reduksjon i 

arbeidsmarkedsdistriktet Oslo. Intet 
unntak for Tolletaten og dennes 
oppgaver. Derfor flyttes oppgaver og 
mennesker. Og derfor bli man syk og 
søvnløs.

IKKE PÅ SAMME LAG
Vi kjenner til at arbeidsgiver underveis 
dessverre mistet støtte og tillit fra 
mange av de ansatte som hadde 
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begynt å spille på lag. De som 
endelig hadde begynt å se at nytt 
organisasjonskart kunne være tingen, 
mistet engasjementet da personalløpet 
startet. En omorganisering kan ikke bli 
bra uten at alle stiller seg bak den og 
jobber mot samme mål. Arbeidsgiver 
må jobbe for å vinne tilbake tilliten. Ved 
at de ”snudde på målstreken” og tøyde 
spillbrettet, og at konsekvensene ble 
bedre enn fryktet for flesteparten, vil vi 
si at de har vist noe forståelse.

PERSONALMESSIGE KONSEKVENSER
Innplasseringen endte med gode 
løsninger for majoriteten, selv om mange 
måtte vente på en avklaring i månedsvis. 
I fugleperspektiv ser vi at landskapet 

begynner å ta form og ser ok ut, men 
fra den posisjonen ser vi ikke de 

få brukne kvistene eller veltede 
steinene, som vi vet finnes.

Det ble altså heldigvis åpnet 
for påfyll av spillebrikker noen 
steder, ved at arbeidsgiver 

blant annet så på fremtidige 
naturlige avganger. Som 

tillitsvalgte burde vi vært lojale og 
positive til prosessen, men det har ikke 
vært lett når vi har sett i hvilken grad 
våre medlemmer har blitt påvirket av 
denne langdryge prosessen.

SLUTTSPURTEN MOT MÅL
Arbeidsgiver forsto kanskje til slutt at 
vi ikke ville flytte med oppgaven, at vi 
ikke kom til å flytte fra ektefelle, barn, 
hus og venner? Noen får nå likevel ti 
timer ekstra reisevei i uka. Hvordan 
spillebrettet blir på sikt, vet vi ikke. Vi 
vet at noen løsninger ikke er holdbare 

og at enkelte holder muligheten for ny 
arbeidsgiver åpen.

Vi etterlyste medmenneskelighet og 
gode praktiske løsninger. Spillereglene 
ødela tydeligvis for muligheten til å 
vise omtanke og omsorg underveis. 
OU-prosessen opplevdes av mange 
som mekanisk og kjølig. I sluttspurten 
så vi likevel at det fantes noen med 
hodet og hjertet på riktig sted i 
innplasseringsteamene. Det forsvarer 
uansett ikke at dette har vær en tøff  
berg- og dalbane tur for mange.

INGEN VINNERE
Vi vil ikke kåre noen vinner av dette spillet, 
som til tider har føltes som sjansespillet 
”Russisk rulett”. Samhørigheten og 
lagånden har blitt satt på prøve. Noen 
øyeblikk var det ”oss” mot ”dem”, i stedet 
for ”vi”. Tolletaten har tapt flere runder 
siden 2014. Når kommer neste? Dette 
gjør noe med oss alle. Kan vi snart lande 
trygt over kulen nå?

Stine

...fortsetter fra forrige side
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Som alle andre med tilhold i 
Jernbanetollstedet, måtte også 
Seniorforeningen flytte fra 
Schweigaards gate, der mange 
medlemmer har hatt en lang og 
god arbeidstid fra tollskole til 
avgang som pensjonist.

TEKST: PER EIRIK ASK JOHANNESEN, 
SEKRETÆR SENIORFORENINGEN

Etter rydding av det felles 
foreningskontoret ved siden av kantinen, 
og en måneds møtepause, kunne vi 
allerede i november 2019 holde det 
første møtet i det renoverte Sjøtollstedet. 
Dermed var foreningen tilbake der det 
hele startet med daværende Tollernes 
Pensjonistforening for over 40 år siden.

UTROLIG HVOR FINT DET VAR BLITT
Men det var ikke retur til 
den gamle kantinen innerst i 
administrasjonsbygningen mot 
Strandgaten, men nå var det innrykk 
i nye, flotte kantinelokaler beliggende 

i Steinpakkhuset. Utrolig hvor fint det 
var blitt, der det tidligere hadde vært 
garasje, lagerlokaler og ikke minst 
”vekter” for ekspedisjon og fortolling 
av varer.

GODT MOTTATT
Vi ble godt tatt imot av administrasjonen og 
ikke minst Servicetorget som skulle hjelpe 
oss inn og ut av bygningen. Sikkerheten 
var satt i høysetet, og våre ID-kort og 
adgangskoder fra Schweigaards gate var 
plutselig intet verdt. Noen utfordringer og 
”barnesykdommer” ble det raskt ordnet 
opp i, og eksempelvis kjøleskap og 
garderobestativer ble skaff et til veie. I tur 
og orden ble vårt julebord i desember og 
medlemsmøtene i hhv januar, februar og 
mars avviklet på tilfredsstillende vis med 
smørbrød laget av ny kokk.

KORONA-STOPP
Men så .., så var det plutselig ”full 
stopp”. Seniorforeningens planlagte 
årsmøte 2. april 2020 måtte avlyses, 
da landet plutselige ble overfalt av 
korona-pandemien. Kantiner og andre 
forsamlingslokaler ble umiddelbart 

stengt ned, og ansatte forsvant til sine 
hjemmekontorer. Arbeid hjemme er jo en 
rutine som pensjonister er godt kjent med, 
men det blir jo kjedelig i lengden – og det 
har kommet mange tilbakemeldinger fra 
medlemmer som ønsker at våre sosiale 
sammenkomster snart skal gjenoppstå.

PLANLAGTE TURER
Når det gjelder foreningens turer og 
sammenkomster fremover, så er det 
planlagt grilltur til Larkollen den 4. juni 
(…. men antakelig ikke ??) og ”cruise” 
til Kiel den 14. september. Vi tar den 
vanlige sommerpausen juni, juli og 
august, og er beredt til å starte opp 
igjen med medlemsmøte 3. september 
(underholdning v/Thor Gotaas) og 1. 
oktober (underholdning v/Leif Gjerland). 

Vi er spente på hva våre myndigheter 
vil tilrå for samlinger til høsten. På 
medlemsmøtene er det vanlig med ca 
50 til stede, og det skal nok gå bra, men 
1 meters avstand ? … det blir nok ikke så 
lett på kantinen.

ÅRSMØTE ER GJENNOMFØRT
Gjennom de to siste årene har 
medlemstallet hatt en synkende 
kurve – noe som vel er naturlig for en 
seniorforening. Men det gjelder å fylle på 
med nye medlemmer, og være attraktiv 
nok til at yngre tjenestemenn viser sin 
interesse. Det er derfor gledelig at det i 
løpet av siste seks måneder er tilkommet 
hele 25 nye medlemmer. Så nå har 
foreningen imponerende 106 medlemmer, 
og må anses for et godt sosialt tilbud for 
”tollseniorer” i Oslo-regionen.

Selv om foreningens møtevirksomhet 
er satt noe på vent, så har styret i april 

holdt et digitalt styremøte, og det ble 
primo mai avholdt et digitalt årsmøte. På 
det digitale årsmøtet har medlemmene 
godkjent hhv protokoll fra årsmøtet 2019, 
styrets årsberetning, regnskapet for 2019, 
årskontingenten og valgkomiteens forslag 
til medlemmer av styre og andre komiteer.

Årsmøtet vedtok at kontingenten skal 
forbi uendret på kr 350 pr medlem pr år, 
samt at sammensetningen av styre mv 
blir som følger i den kommende perioden:

Styret:
Leder: Finn Fredriksen 
Nestleder: Maien Nordsveen 
Sekretær: Per Eirik Ask Johannessen 
Kasserer: Liv Ørbeck
Styremedlem: Oddvar Sæther
Vararepresentant: Kari Hval

Arrangementskomite:
Anne Slåttsveen (ny)
Rune Westernes (ny)
Bente-Marie Jacobsen (ny)
Bjørg Grøndal (ny)
Steinar Langseth

Revisorer:
Helge Lindrup (ny)
Jørn Nyhus (ny) 
Vararepresentant: Anne Slåttsveen (ny)

Valgkomite:
Steinar Langseth
Torill Eid Johansen
Vararepresentant: Mona Dahlberg 
Forcadell

Vi ønsker alle  en riktig god sommer 
(tross alt), med håp om at vi er tilbake 
for fullt til høsten.

Med hilsen pt koronaisolert

Per Eirik

TILBAKE DER DET STARTET
YS OG ANDRE ORGANISAJONERTollernes seniorforening

I 2018 FEIRET TOLLERNES SENIORFORENING 
I OSLO SINE 40 ÅR MED FESTMIDDAG OG 
GJESTER PÅ KANTINEN I SCHWEIGAARDS 

GATE 15. MEN ALLEREDE ÅRET ETTER 
SÅ VAR DET ”UT AV HUSET”!
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IKKE GLEM DINE MEDLEMSFORDELER!
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