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les  i  portalen

KOMMENTAR, 
ESSAY & DEBATT

Morgenbladet publiserer hele tiden 
foredrag, live-debatter og tidsskrift- 
artikler i Portalen på morgenbladet.no. 

F or en stund siden fikk jeg en vi-
deresendt en intern e-post fra 
Nav. For de ansatte var det en 
vanlig rapport fra en mellom-

leder. For en utenforstående var det et 
blikk inn i et system gått helt av hengs-
lene. «Go`morn. Vi ligger tett under 
måloppnåelse. Det gjenstår bare 36 
saker til vi er på dagsmål. (…) en [bør] 
oppnå en gjennomsnittlig saksmengde 
på minst 12 saker pr dag. De som ikke 
oppnår det må gå i dialog med meg om 

tiltak 
slik at 

vi kan se på 
rutiner, kom-

petanse og andre 
forhold.» 

 De som tror at New Public 
Management – tanken om at of-

fentlige institusjoner kan drives etter 
modeller fra industrielle produksjons-
bedrifter – er passé, vet lite om jobb-
hverdagen til offentlig ansatte. 

I Nav har man endret forvaltning til in-
dustriproduksjon. Det er produksjons-
tallene som teller. Rettssikkerhet, for-
valtningslov og samfunnsoppdrag ser 
ut til å komme i andre rekke. I juni i år 
kom Sintef med en rapport der man 
kunne lese at «Det er liten tvil om at 
‘løsningen’ med å fatte vedtak om avslag 

på et 
mangel-

fullt grunn-
lag, må sees i 

sammenheng med de 
kravene som saksbe-

handlere og enheter står 
overfor når det gjelder ved-

taksproduksjon og normtidsoppnåel-
se.»
 Gaiden, som er fagforeningen NTL 
Navs internblad, ba meg kommentere 
e-posten. Jeg ble sittende og tenke på 
et av mine egne møter med Nav. En tid-
lig desembermorgen for noen år siden 
satt jeg i mørket på Rikshospitalets for-
eldrehotell. Noen etasjer over meg lå 
min sønn på nyfødtintensiven. Alt jeg 
ville var å gå opp til gutten min, men 
nav.no lyste opp rommet med grelt pc-
lys. Det var sykepengerapportering, 
pleiepengeregler og foreldrepengesøk-
nad. Hverken seks års høyere utdan-
ning, oppvekst i hjem med bokhyller el-
ler en ressurssterk barnefar var nok til 
at jeg mestret dette møtet med nav.no. 
Ikke akkurat da. 

Avmaktsfølelsen i møtet med Nav 
handler ikke om «ressurssterke» og 
«ressurssvake». Kongstanken bak alle 

kommentar

Jeg har sett den 
nordiske arbeids-
livsmodellen dø, 
skriver Linn Herning. 

«Det var en  
nær dobling i de 
gravides bruk av 
snus i Agder-
fylkene fra 2012  
til 2014.»
NY FORSKNING PÅ GRAVIDES SNUSVANER FRA 

TIDSSKRIFT FRA DEN NORSKE LEGEFORENING. 

LES HELE ARTIKKELEN I  PORTALEN. 

…heter en artikkel i tidsskriftet Bal-
lade. Norsk pop-elektronika legger 
verden under seg. Men norsk kunst-
elektronikk-musikk står i fare for å 
forsvinne inn i glemselen. – Det enes-
te den allmenne publikummer kjen-
ner til av norsk elektronisk musikk er 
vel Arne Nordheim, og så kanskje 
Röyksopp og Kygo. Alt imellom har 
vært fortrengt og marginalisert be-
standig, sier Jøran Rudi, komponist 
og tidligere leder for elektromusikk-
senteret Notam. Han håper Nasjonal-
biblioteket nå kan redde digitalpio-
nerene fra glemselen.
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TIDSSKRIFT
«Biiip, oooiiip, p, krrrschk, k, 
k, k, k»

«Temperaturen stiger, isen smelter 
og torsk og andre viktige ressurser 
flytter stadig lenger nord. Noen roper 
jippi og vil ha fritt frem for fiskeri og 
oljeboring i Arktis. Andre krever at 
vår ‘siste villmark’ forblir urørt», 
skriver Forskningsdagene i Bergen 
om sin debatt om det store nord. Re-
presentanter fra Norges handelshøy-
skole, Greenpeace og Havforsknings-
instituttet møter til debatt, ledet av 
Mathias Fischer fra Bergens Tiden-
de. Du kan se hele møtet via Morgen-
bladets strømmeportal.

STRØMMING
Arktis: Idyll eller ville vesten?
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ytelse-
ne og tje-

nestene som 
ligger i dagens Nav, 

er at alle mennesker 
har sårbare livsfaser og kan 

havne i situasjoner der man 
trenger støtte. Det er denne kjernen 

i velferdsstaten som forsvinner når 
man reduserer Nav til industriell pro-
duksjon. 
 Alt jeg ville var å snakke med en som 
kunne veilede meg. Derfor ringte jeg 
Nav. Da kommer man til Nav kontakt-
senter, et slags sentralisert callsenter. 
De som jobber der, blir hele tiden pres-
set til å korte ned samtaletiden. Gjen-
nom sammenligning med andre enhe-
ter er det alltid noen andre som er ras-
kere. Samtidig pågår et prosjekt som 
heter «På sporet av den skjulte tid» der 
konsulenter skal finne «den riktige 
samtaletiden». At det har vist seg van-
skelig å måle effekter på kvaliteten, har 
ikke satt en stopper for prosjektet. En 
som jobbet på et slikt kontaktsenter, 
fortalte at hennes enhet fortsatt priori-
terer å gi folk så god hjelp at de slipper 
å ringe tilbake eller få avslag på grunn 
av manglende eller feil dokumentasjon. 
De ansatte mente det var best for bru-
kerne og mest effektivt for Nav som hel-
het. Det fikk de bare kritikk for.

For den effektiviseringen man holder 
på med i Nav – som så mange andre ste-
der i offentlig sektor – handler ikke om 
etatens helhetlige effektivitet eller om 
å oppfylle et samfunnsoppdrag, men 
om at hver enkelt enhet skal ha høyest 
mulig «produksjon». Teorien er at hvis 
hver enhet blir mer effektiv, så blir hel-
heten også mer effektiv. Men det stem-
mer altså ikke.
 Denne utviklingen er i liten grad po-
litisk styrt, diskutert eller forstått. Po-
litikerne har outsourcet styringen av 
velferdsstatens viktigste institusjoner 
til et sjikt av styre- og kontrolloverivri-
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ge toppbyråkrater. Disse kan gjerne 
snakke pent om de ansattes medbe-
stemmelse og et demokratisk arbeids-
liv. Men jeg har sett det vi gjerne omta-
ler som «den nordiske arbeidslivsmo-
dellen» dø foran mine egne øyne – på 
Klækken hotell i mai 2014. 
 På talerstolen stod daværende Nav-
direktør Joakim Lystad. I salen satt re-
presentantskapet til NTL Nav, altså det 
nasjonale kremlaget til en av Navs vik-
tigste fagorganisasjoner. «Jeg har ikke 
full oversikt over alle utfordringene 
Nav står ovenfor», sa direktøren og fort-
satte «men dere kan ta det helt med ro. 
Jeg har leid inn McKinsey». Med stor 
bravur proklamerte han altså at han 
hadde byttet ut kunnskap og innsikt fra 
sin organisasjons fremste tillitsvalgte 
med et amerikansk konsulentfirma. Det 
er mulig den nye direktøren har en mer 
subtil arbeidsmåte, men særlig medbe-
stemmelse får de ansatte neppe.

For underliggende i de evinnelige om-
stillings-, digitaliserings-, sentralise-
rings-, og standardiseringsprosessene i 
Nav ligger et sentralt premiss: Produk-
sjonen skal opp! Ansvaret for dette leg-
ges på den enkelte ansatte. Det er de 
som må bære den økte belastningen. 
Det vanvittige omorganiseringstempo-
et skaper kontinuerlig forvirring og gir 
ingen rom for de ansattes syn på sake-
ne. Da er det ikke så rart de eneste som 
har mer avmakt overfor Nav-systemet 
enn dets brukere, er dets ansatte og de-
res tillitsvalgte. I høst skal Stortinget 
behandle nok en stortingsmelding om 
Nav. Politikkens uutholdelige letthet i 
behandlingen av offentlig sektor vil tro-
lig skinne igjennom nok en gang.

LINN HERNING
Forfatter og rådgiver i For 
velferdsstaten. Siste bok: 
Velferdsprofitørene. 
ideer@morgenbladet.no

Dere  
kan ta det 

helt med ro, 
sa han. Jeg 
har leid inn 

McKinsey.

H va har terrorbevegelser 
som IS og al-Qaida med 
islam å gjøre? Spør en 
kontrajihadist, og hun 

vil svare at de uttrykker essen-
sen i islam: erobring, terroris-
me, halshugging, slavehold og 
grotesk undertrykking av kvin-
ner. Spør en teolog fra Al-
Azhar-universitetet i Kairo, og 
han vil si at disse bevegelsene 
er uislamske. Spør en sjiamus-
lim fra Iran, og hun vil si at de 
står for vranglære. Spør en re-
ligionshistoriker, og han vil tro-
lig svare at de riktignok er mar-
ginale og ytterliggående, men 
at det dreier seg om en retning 
innenfor islam som i de siste ti-
årene har fått økt oppslutning. 

Hva så med vestlige statslede-
re som så ofte, særlig etter ter-
rorangrep i europeiske storby-
er, straks iler til med å erklære 
at «dette har ingenting med is-
lam å gjøre», og at islam er en 
«fredens religion»? Tror de 
selv på dette, eller er de feige 
politikere som ikke våger å se 
sannheten i hvitøyet? 
 Det finnes et tredje, innly-
sende alternativ: at når den bri-
tiske statsministeren, den tys-
ke kansleren og den franske el-
ler amerikanske presidenten 
hevder at islamistisk terror 
ikke har med islam å gjøre, så 
handler det om politisk og mi-
litærstrategisk retorikk med en 
bestemt adressat og et bestemt 
siktemål. De henvender seg til 
en femtedel av menneskeheten 
– verdens muslimer fra Marok-
ko til Indonesia – og til lande-
nes ledere (foruten muslimske 
borgere i egne land). Målet er 
ganske enkelt å isolere den vol-
delige jihadismen fra main-
stream islam, og støtte de mus-
limske landene som bekjemper 
dem. Hadde de gjort det mot-
satte, og erklært at problemet 

er islam, så ville det være ens-
betydende med å erklære krig 
mot en verdensreligion. Mot-
standen og hatet mot Vesten 
ville blitt tidoblet over natten 
– også blant fredsommelige 
muslimske borgere i vestlige 
land. Det ville med stor sann-
synlighet resultert i en slags 
verdensborgerkrig – en lang-
trukken krig som alle parter 
ville vært dømt til å tape.

George W. Bush vakte oppsikt, 
for ikke å si forferdelse, da han 
i en tale etter 11. september 
2001 uttalte at «De som ikke er 
med oss, er imot oss.» Advarse-
len var ikke myntet på Canada, 
Australia eller Norge, som vi 
kanskje kunne tro, men på land 
som Pakistan, hvor establish-
ment samt sikkerhetstjenesten 
rommet sterke pro-talibanske 
elementer. Når lederen for ver-
dens mektigste nasjon taler, 
lytter en hel verden, og budska-
pet blir oppfattet forskjellig, 
avhengig av hvem som lytter.
 Men retorikken har sin pris, 
ettersom den klinger falskt i 
ørene til mange borgere i vest-
lige land. Den største bieffek-
ten er at den svekker tilliten til 
politiske ledere, og styrker tro-
verdigheten til høyrepopulis-
ter i opposisjon, som «tør å 
snakke rett fra levra». Og skul-
le disse vinne, en Donald 
Trump i november eller en 
Marine Le Pen i det franske 
valget til neste år, så vær du sik-
ker: De kommer til å si at det 
har alt med islam å gjøre. Også 
dét vil ha en pris.

kommentar

At IS ikke har noe med 
islam å gjøre, er retorikk, 
skriver Pål Norheim.

PÅL  
NORHEIM
Forfatter. Siste bok: 
Oppdateringer. 
ideer@morgenbladet.no
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