kommentar
Svein-Yngve Madssen er redaktør av bladet LO-Aktuelt. Han er også nestleder i stiftelsen LO Media.

Leve byråkraten!
De hersker fra
sine skrivebord
og gjør samfunnet bedre. Men
det er forskjell på
nødvendig og
unødvendig.
– Er det like enkelt i Norge? spurte
den pensjonerte nederlandske politimannen. Vi var i ferd med å kjøpe
hans svenske fritidsbolig.
Vi kunne svare bekreftende.
– I Nederland må du ha med egen
advokat; det er bunker med papir
som må fylles ut, sa han.
I Norge er byråkratiet et konkurransefortrinn. Det er i all hovedsak
effektivt, lite, rettferdig og korrupsjonsfritt. Du tjener på det som privatperson, og ikke minst er det positivt hvis du driver en virksomhet.
VI TRENGER DEM: Sannheten er at vi trenger byråkratene. De bidrar til at hjulene i velferdssamfunnet går rundt, skriver Svein-

Negativt ladet. Like fullt har byråkrat langt på veg blitt et skjellsord.
Det er i hvert fall negativt ladet. Og
i valgkampen brukte Fremskrittspartiet byråkratikortet for alt det
var verdt. For de fleste kan hoste
opp noen negative eksempler i sin
kontakt med offentlige byråkrater.
Og vi betrakter byråkrater som
uproduktive papirflyttere og regelryttere.
Tilsvarende er det vanskelig å
tenke seg et byråkratifritt samfunn.
Hvordan ville et slikt anarkistisk
samfunn virkelig være? Hvor ingen
hadde ansvaret for at dine rettigheter i NAV ble innfridd. Hvor opptak til barnehager og skoler skjedde
helt uten styring. Hvor ingen hadde
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ansvar for at vedtatte regler og
lover ble fulgt? Hvor alle ble
behandlet forskjellig og rettferdighet ikke eksisterte.

Vi trenger byråkrater. Sannheten
er at vi trenger byråkratene. De
bidrar til at hjulene i velferdssamfunnet går rundt. Men byråkratiet
skal være effektivt og tilpasset de
oppgavene de skal forvalte. Derfor
er det så positivt at byråkratenes
mann, NTL-leder John Leirvaag,
ønsker en gjennomgang av byråkratiet velkommen. Han lanserer
seks forslag som kan hjelpe den
kommende blåblå-regjeringen i sitt

arbeid; hvis de vil ta imot gode råd
og glemme ideologiske kjepphester:
~ Sats på god ledelse i staten.
~ Følg opp innkjøpsrutiner og
regelverk.
~ Begrens skjemaveldet og gi
rom til faglighet.
~ Kutt ut konsulenter og sats
på egen kompetanse.
~ Ansett egne folk i stedet for
å outsource virksomhet.
~ Legg til rette for økt samarbeid mellom etater.

Skyt på politikerne. Ett av NTLlederens viktigste poeng er at lite
skaper så mye ekstra byråkrati som

I Norge er
byråkratiet et
konkurransefortrinn
konkurranseutsetting og outsourcing. Bruk av anbud krever langt
flere byråkrater; det er helt nødvendig, samtidig som det burde være
unødvendig fordi det kan unngås
ved å satse på egne ansatte og egen
kompetanse.
Byråkrat er laget av det franske

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i desember og januar
Alle kursene holdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter www.sormarka.no.
Kursene er gratis for NTL medlemmer, dvs. NTL dekker kurs-, reise- og oppholdsutgifter.
NYTT: Nå må du logge deg inn på forbundets hjemmesider for å melde deg på kursene.
Er det problematisk, ta kontakt med Kristin Fosse, kf@ntl.no eller Britt Barlie, bb@ntl.no.

Lov og rett
med NTL
Arbeidsrett
(NTL-skolen trinn III)
Bli bedre kjent med arbeidslivets lover og avtaler.
Lær mer om:
~ rettssystemet
~ arbeidsmiljøloven
~ tjenestemannsloven
~ forvaltningsloven
~ offentlighetsloven
~ ferieloven
Målgruppe: Alle NTLere
Tid: 15.–17. januar
Søknadsfrist: 13. desember
Foreleser: Frode Samuelsen,
advokat

Tallenes tale

Yngve Madssen. FOTO: WWW. COLOURBOX.COM

ordet for skrivebord og det greske
ordet for herske. Det er med andre
ord ingen norsk oppfinnelse. Og
Norge er et lite byråkratisk samfunn. Like fullt er det viktig at vi
overlater byråkratiet til byråkratene og lar lærere undervise; helsearbeidere jobbe med helse og
politifolk skape trygghet. Er det en
utvikling som virkelig burde
bekymre oss, så er det at papirarbeidet har overtatt hverdagen til
altfor mange yrkesutøvere. Det er
konsekvensen av politiske vedtak.
Så skyt på politikerne, ikke byråkratene.

Regnskap, budsjett og
økonomiforståelse
Da må du lære mer om:
~ hvordan vi leser tallene?
~ hvor vi finner tallene?
~ når tallene gjemmes bort i
spissfindig regnskapsførsel
~ hvilke tall trenger vi for å
skjønne virksomhetens
økonomiske situasjon?
~ hva har vi krav på av tall?
Målgruppe: Alle NTL medlemmer som ikke arbeider i staten
Tid: 22.–23. januar
Søknadsfrist: 13. desember

Bli kjent med NTL
Organisasjonskunnskap
(NTL-skolen trinn I)
Hvor godt kjenner du forbundet ditt? I møte med andre
NTLere får du kjennskap til:
~ NTLs oppbygging og
organisasjonsarbeid
~ medbestemmelse
~ lønns- og arbeidsvilkår
~ fagbevegelsens historie
og utfordringer
~ LO favør medlemsfordeler
~ verving

Målgruppe: Alle NTLere
Tid: 27.–31. januar
Søknadsfrist: 13. desember
Forelesere: Joachim Frivold,
Vibecke Solhaug, Anita K.
Solhaug, forbundskontoret og
Kjell Edvard Fixdal, historiker.

Bli hørt
På tide å bli sett og hørt?
~ kommunikasjon
~ hersketeknikker
~ kroppsspråk
~ konfliktmestring
Målgruppe: Alle NTL-kvinner
Tid: 3. – 5. februar
Søknadsfrist: 13. desember
Foreleser: Anne Audum.
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Kurs i arbeidstid, avtaler
skift og turnus i staten
På kurset vil vi gjennomgå:
~ arbeidsmiljølovens kap. 10
~ forholdet lovlig
tid/avtalt tid
~ arbeidstid og
ferieavvikling
~ grensen for arbeidsgivers
styringsrett
~ planer som krever avtale
med tillitsvalgte
~ planer som krever dispensasjon fra arbeidstilsynet
~ tariffavtalens regler
~ oppsetting av
arbeidsplaner
Målgruppe: Alle NTLere som
jobber i staten og er berørt av
temaene.
Tid: 10. – 13. februar
Søknadsfrist: 3. januar
Forelesere: Frode Samuelsen,
advokat, Guro Vadstein, forbundskontoret.

Pensjonspolitikk
Dette er et kurs for deg som vil
lære mer om pensjonsreformen
og pensjonspolitikk og diskutere
hvordan pensjonssystemene
skal utvikle seg framover. Kurset vil i hovedsak omhandle utviklingen av offentlig tjenestepensjon, men de nye endringene i private tjenestepensjoner vil også omtales.
Sentrale temaer på kurset
vil være:
~ den nye folketrygden
fra 1.1.2011
~ vår tjenestepensjon, en
pensjon å forsvare?
~ AFP i offentlig sektor
~ ny uføretrygd velferd - arbeidslinje?
~ pensjonspolitiske utfordringer mot 2017,
evaluering av reformen
~ presset på å svekke
offentlige tjenesteordninger
~ nye private pensjonsordninger - LOs holdning
Målgruppe: NTLs tillitsvalgte
og medlemmer med interesse
for pensjonspolitikk.
Tid: 11. – 12. februar
Søknadsfrist: 3. januar
Forelesere: Ragnar Bøe Elgsaas, forbundskontoret, Dag
Westhrin, LO Stat, Steinar
Fuglevaag,
Fagforbundet.

Medlemmer med
ikke-vestlig
bakgrunn
oppfordres
til å søke!
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