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Representantskapsmøte i NTL NAV
Representantskapsmøtet er NTL NAVs øverste organ og avholdes hvert andre år. Det sjette
ordinære representantskapsmøtet i NTL NAV ble gjennomført på Sundvolden 14.- 15. oktober
2020. Her deltok 90 delegater, observatører og gjester. Møtet skulle egentlig vært i april, men
ble utsatt på grunn av koronapandemien. Etter en grundig risikovurdering bestemte styret i
NTL NAV at møtet skulle avholdes som fysisk møte. Det ble satt inn en rekke
risikoreduserende tiltak, blant annet ble det kuttet i tiden man var samlet og antall deltakere
redusert til et minimum. Representantskapsmøtet vedtok blant annet nytt prinsipp- og
handlingsprogram og to uttalelser. Det ble også valgt tillitsvalgte for NTL NAV.
Uttalelse: NTL NAV krever fast ansettelse for flere tolker i NAV. Rett til tolkehjelp til
hørselshemmede og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde er fastslått i Folketrygdlovens
kapittel 10. Behovet for tolker i denne sammenheng dekkes dels av ansatte tolker i NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging og dels av frilanstolker. Utgifter til frilansetolkene dekkes over
stønadsbudsjettet til NAV, og lønnsutgiftene til de fast ansatte tolkene dekkes over NAVs
driftsbudsjett.
NAV har i dag 170 ansatte tolker som dekker 45 % av oppdragene, mens frilansere dekker 55
% av oppdragene. Som frilanser har man først og fremst dårligere lønn. Frilansere er lavere
lønnet og har ikke samme rettigheter som fast ansatte, blant annet med hensyn til
pensjonsrettigheter og rettigheter ved sykdom. NTL NAV mener at faste oppgaver skal løses
av faste ansatte, og mener andelen innleie er høyere enn behovet skulle tilsi.
NTL NAV krever at dette ryddes opp i, og at NAV får en økning i driftsbudsjettet for å ansette
flere tolker i NAV. En dekning på 80 % av oppdragene med fast ansatte tolker må være et
rimelig krav. Dette innebærer et økt budsjettbehov i størrelsesorden 100 millioner på NAVs
driftsbudsjett, men det vil være mulig å hente mye av dette i stønadsbudsjettet, så
totalbelastningen på statsbudsjettet blir minimal for å skaffe disse tolkene anstendige
ansettelsesvilkår.
Uttalelse: Gjenreis velferdsstaten! Regjeringen har de siste årene kommet med flere
målrettede angrep mot velferdsstaten og mot den norske modellen. Dagpengemottakere har
mistet rett til feriepengeopptjening, det er strammet inn på overgangsstønaden og
barnetillegget til uførepensjon og ordningene med ventelønn og vartpenger er avviklet.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger er den siste gruppen regjeringen har satt inn siktet
mot. Stønadsperioden er redusert, det er innført strenge unntaksbestemmelser, ung uførtillegget er avviklet og minsteytelsen for unge mottakere er satt kraftig ned.
Konsekvensene av dette er mange, og mest alvorlig rammes de som er avhengig av
velferdsstaten. Syke mennesker kastes ut i fattigdom, og forskjellene i Norge øker. NTL NAV er
skremt over menneskesynet som ligger til grunn for de mange endringene. Syke mennesker
skal motiveres av trusselen om enda større nød og fattigdom, mens rike folk motiveres av

enda større rikdom. Det ligger implisitt i deler av den offentlige debatten at mennesker som
mottar ytelser ikke egentlig er syke og at de snylter på velferdsstaten. Denne
mistenkeliggjøringen bryter fullstendig med prinsippene for den norske modellen.
Velferdsstaten lider under kuttene i stønadene, men er også under angrep i form av kutt i
virksomheten som skal forvalte stønadene og hjelpe borgerne med å komme i arbeid. Siden
2015 har NAV fått årlige kutt i driftsbudsjettet som samlet utgjør over 430 millioner kroner.
Disse pengene tilsvarer rundt 600 ansatte som kunne gitt tettere oppfølging, kortere
saksbehandlingstider og bedre tilgjengelighet på telefon. Når politikerne uten mål og mening
kutter i NAVs budsjetter får det selvfølgelig konsekvenser for NAVs tjenester. Resultatet av
kuttene er at stadig flere må ty til sosialhjelp for å overleve, og kommunene må betale
regningen.
Som ansatte i NAV er NTL NAVs medlemmer satt til å forvalte kuttpolitikken og ser hvordan
det rammer folk i en allerede vanskelig situasjon. Vi vil nå si ifra om at regjeringens
kuttpolitikk både rammer svake grupper svært hardt, og er til hinder for at vi skal kunne gjøre
jobben vår på en god måte.
Regjeringen kutter altså både i velferdsstat og forvaltning, og skadene på den norske
modellen blir dobbelt så store. Velferdsstaten er bygget stein på stein over generasjoner, men
nå vakler grunnmuren. Utviklingen må stanses før hele byggverket faller!
Bevilgninger. NTL NAV bevilget 25.000 kroner til TV-aksjonen NRK 2020. TV-aksjonen NRK
2020 gikk til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år gikk TV-aksjonen av stabelen 18.
oktober, og NRK besluttet på grunn koronasituasjonen at innsamlingen i år skulle gå via
digitale løsninger. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare
dyrelivet, men også mennesker. En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Med
midler fra TV-aksjonen starter WWF sitt arbeid der problemet er størst, og aksjonsmidlene er
øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.
NTL NAV bevilget 20 000 kroner til Norsk Folkehjelps utviklingsarbeid i El Salvador. Norsk
Folkehjelp har støttet folkelige organisasjoner i El Salvador siden midten av 80-tallet og har
hele tiden hatt nær kontakt med den tidligere motstandsbevegelsen FMLN (Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional). Der støtter de opp om organisasjonenes deltakelse på
kommunenivå og politisk påvirkningsarbeid nasjonalt.
Den nasjonale redningsorganisasjonen Comandos de Salvamento er samarbeidspartner og
Norsk Folkehjelp søsterorganisasjon. El Salvador er blant de tettest befolkede og minste
landene på kontinentet og er preget av stor sosial ulikhet. Landet har få naturressurser og
liten industriell produksjon. Økonomien er sterkt knyttet opp mot USA og er hovedsakelig
basert på pengeoverføringer, tjenestenæringer og handel.

NTL NAV bevilget 20 000 kroner til Norsk Folkehjelps utviklingsarbeid i Rwanda. Norsk
Folkehjelp har arbeidet i Rwanda siden 1994. I perioden etter folkemordet gikk landet
gjennom en stor omveltning med enorme sosiale og politiske endringer, fra kaoset i
kjølvannet av folkemordet til gjenetableringen av lokale organisasjoner,
desentraliseringsreformer og introduksjonen av nye arenaer for folkelig deltakelse.
Under nødhjelpsfasen i årene 1994–1997 engasjerte Norsk Folkehjelp seg spesielt i
helsesektoren. I den etterfølgende perioden, 1997–2000, konsentrerte de innsatsen om
institusjonsstøtte til helse- og rettsvesenet. Etter 2000 har Norsk Folkehjelp støttet lokale
sivilsamfunnsorganisasjoner for å bidra til demokratisering.
Valg. Følgende ble valgt som tillitsvalgte for NTL NAV for perioden 2020-2022:
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Studieleder
Redaktør
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Elisabeth Steen
Torgeir Homme
Ida Birgitte Skogland
Hanne Kolby
Johan Gunnerud
Jan Rune Yanni Vikan
Tove Bye
June Berg
Solfrid Borger
Lillian Skrede
Birgit Rennemo
Ruby Castellanos
Ricky Mehmi
Anne Kari Moberg
Jens Martin Olsen
Bjarki Steinarsson

Frikjøpte utenfor styret
Harald Langstad
Harald Borgerud
Rasmus Rydland
Tine Olsen
Renate Holsbøvåg-Lyngstad
Tarjei Haga

Troms
Oslo
Rogaland
Oslo
Trøndelag
Oslo
Rogaland
Vestfold
Øst-Viken
Oslo
Trøndelag
Direktoratet
Finnmark
Vestland
Agder
Innlandet

100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt

Øst-Viken
Øst-Viken
Rogaland
Nordland
Møre og Romsdal
Vestland

100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt
100 % frikjøpt

Ung-tillitsvalgt

Evelyn Adolfsen (Trøndelag) og Trond Gaasland (Finnmark) ble valgt som revisorer, med
Thorleif Skimmeland (Rogaland) og Hennie Isaksen (Troms) som vara.

