
13NyhetMANDAG 13. AUGUST 2012

– De tror at vi mennesker bare kan trykke på
en pauseknapp i saksbehandlingstida. Men vi
må leve, da også, sier han til Dagbladet.

– Ulydig unge
Han beskriver en ond sirkel hvor NAV-klien-
ten må ta opp private lån for å leve i saks-
behandlingstida. Når pengene så endelig kom-
mer, må de brukes til å betale tilbake lånet.
Dermed er klienten igjen uten penger – og må
ta opp nye lån.
Et annet problem han peker på, er dårlig

koordinering mellom trygdedelen som er stat-
lig, og sosialhjelpdelen som er kommunal.
I sine egnemøter medNAVs saksbehandlere

beskriver Johansen utskjellinger og følelsen
av å bli behandlet som en ulydig unge.
– Jeg tror ikke NAV-klienter flest er trygdes-

nyltere og «NAV-ere», så hvorformå de ha som
utgangspunkt at de er det? De rakker ned
på deg og psyker deg ut, sier han.

Skrekkmøtet
I boka beskriver han misforståelser og en til-
synelatende systematisk uvilje. Blant annet
sendte en saksbehandler brev om at Johansen
hadde spille- og alkoholproblemer – selv om
han hadde forklart det motsatte.
Den kanskje verste opplevelsen hadde han

i et møte med en saksbehandler på NAV-kon-
toret på Ammerud, etter at han i 2010 hadde
flyttet tilbake fra Vestby til Oslo.
I løpet av samtalen, som han tok opp i hem-

melighet, og som kan høres på dagbladet.no
når opptaket publiseres i dag, snakker saks-
behandleren til dels usammenhengende og
uforståelig, og det utvikler seg til en regelrett
krangel mellom henne og Johansen.
– Det er ingen som tvinger deg å være

her, sier hun to ganger under samtalen.

Vil motivere
– Har du vært vanskelig å ha med å gjøre?
– Nei, jeg synes ikke det, sier Johansen.
Nå håper han at boka skal få NAV-klien-

ter til å forstå at det ikke nødvendigvis er
dem det er noe galt med og gi NAVs saks-
behandlere motivasjon til å skjerpe seg.

– Det virker rett og slett som om NAV lider
under en like stor mangel på folkeskikk som
på kompetanse, sier Raymond Johansen (40).
Dagbladet treffer ham utenfor NAV på

Ammerud, hvor han for to år siden hadde et
møte somhanmener illustrerer hva somer galt
med NAV: Dårlig folkeskikk, inkompetanse,
elendig samordning og seindrektighet.

– Blir syke
Etter å ha opplevd det han kaller de to
verste åra i sitt liv, 2009og 2010, girOslo-
mannennåut boka «NAV– samfunnets ut-
strakte hånd?»
– Jeg tror mennesker blir syke av den måten

de blir behandlet av NAV, sier Johansen.
Selv brukte han over et år på komme tilbake

i jobb – men tror han kunne greid det på to-tre
måneder hvis han hadde fått den hjelpa han
behøvde.

Ingen pause-knapp
Marerittet begynte da han i 2009 følte seg ut-
brent og deprimert. Han ble sykmeldt, og sier
han møtte liten forståelse hos arbeidsgiveren.
Ifølge Johansen måtte han greie seg med

12 000 kroner mindre utbetalt i måneden da
han kom over på sykepenger – samtidig som
han fortsatt måtte betale de faste utgiftene.
Blant disse var et barnebidrag på 5800 kroner,
som han søkte om å få redusert.
Ifølge Johansen tok det fem måneder å få

søknaden ble avgjort – en periode da hanmåtte
leve på sosialhjelp.
Men også for sosialhjelp var det saks-

behandlingstid på flere uker, forteller
Johansen.
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Raymond Johansen (40)
gjorde hemmelig opptak
av skrekk-møte med
NAVs saksbehandler.

Nå gir budbilsjåføren, tidligere NAV-klient, ut bok omNav. Foto: Halldor Hustadnes

Tekst:Halldor Hustadnes
hhu@dagbladet.no

NAV

NAV-direktør Anne Lieung
har ikke lest Raymond Jo-
hansens bok og kan derfor
ikke kommentere den, men
skriver dette i en kommen-
tar til Dagbladet: «På gene-
relt grunnlag kan jeg si at
alle har krav på å bli møtt
med respekt og forståelse.
Vi skal alltid jobbe for å bli
bedre og brukerne våre har
nettopp gitt oss en klar til-
bakemelding på at vi er blitt

bedre. I den siste brukerun-
dersøkelsen sier 74,1 pro-
sent at de blirmøttmed res-
pekt. Å få tilbakemeldinger
på den jobben vi gjør er vik-
tig for oss. Den skal vi ta til
oss og lære av.Det er samti-
dig viktig å klage hvis man
mener at man har fått et feil
vedtak.Da kan vi ta tak i den
konkrete problemstillingen
og forbedre vår service. Jeg
skjønner at mange av våre

– Vi skal alltid jobbe for å bli bedre
brukere har det tøft og sliter
med sammensatte proble-
mer. At folk skal få de
pengene de har krav på til
rett tid er viktig. Når det
gjelder sykepenger for ar-
beidstakere er det hundre
prosent kompensasjonopp-
til seks ganger folketryg-
dens grunnbeløp. Det til-
svarer en lønn på 492 732
kroner. Dette er en grense
som er satt av politikerne».

Slik ble Raymond
Johansenmøtt påNAV
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BLIR SYKE - Jeg tror mennesker blir syke av den måten de blir behandlet av NAV, sier Raymond Johansen.

– Det var en fæl opplevelse. Jeg fikk
en skikkelig uggen følelse av å se
det vakre dyret ligge klistret til bil-
en. Ekstra spesielt var det at selv
omkroppen og vingene satt fast, så
beveget den hodet og fulgte meg
med øynene hele tida. Det var spe-
sielt å ha øyekontakt med en hav-
ørn, sier Jan Georg Lian (62) fra
Tromsø til Dagbladet.
iTromso.no skrev i går omman-

nens ublide møtet med havørnen
fredag. Lian og en kollega, som
jobber i maskinentreprenørbran-
sjen, var på vei for å rekke ferja til
Vannøy fredag morgen at en hav-
ørn smalt inn i frontruta på bilen
de kjørte.

Tometer
– Den kom fra intet. Vi så noe
stort og svart komme fra høyre.
Den traff øvre del av ruta. Da vi

etterhvert stoppetbilen, så vi at
det var en stor havørn. Den satt
fast i en stige som lå på taket,
sier Lian.
Han anslår at fuglen er to meter

mellom vingene og åtte kilo tung.

Hogg
62-åringen kontaktet politiet som
varslet Viltnemnda. Lian fikk be-
skjed omå forsøke å ta den fra bilen
for å kunne finne ut av skadeom-
fanget. Tromsø-mannen forteller
at de forsiktig begynte å løsne på
fuglen da den plutselig livnet til og
hogg mot Lian med klørne sine:
– Jeg blei veldig redd. Plutse-

lig flakset den svære fuglen
opp. Jeg slapp alt jeg hadde, sier
han.
Han forteller at fuglen havnet på

bakken og gikk ut i skogen.
– Den så skadet ut, sier Lian.
Og 62-åringen fikk rett, etter at

havørnen ble undersøkt påTromsø
Museum konstaterte de at skadene
i vingen var så omfattende at den
måtte avlives.
– Fuglen ligger i fryseren her

hjemme nå. Så blir det å finne
en flink utstopper nå da, sier
62-åringen til Dagbladet.

Fikk havørn
i fronten
Nå ligger fuglen i fryseren
til sjåfør Jan Georg Lian (62)
i Tromsø.

Tekst:Hans-Martin Thømt Ruud
hru@dagbladet.no

ØRNMOT BIL: Jan Georg Lian trodde ikke sine egne øyne da han fant
ut at det var en ørn han hadde kjørt på. Foto: Jan Georg Lian

HELT VILT

UT PÅ CRUISE:Det nye cruiseskipet «Celebrity Reflection» ble
sjøsatt i Papenburg i Tyskland i går. Skipet ble bygd i Meyer
Werft-verftet for selskapet Celebrity Cruises, har en lengde på
315 meter og plass til 3 046 passasjerer. Foto: AFP/NTB Scanpix

VERDEN I BILDER

Kaos etter flykonkurs
Det italienske flyselskapetWind Jet har kansellert alle sine fly-
ginger på grunn av økonomiske problemer. Hundrevis av passa-
sjerer sitter fast i Italia. Flyselskapet innstilte alle sine flyginger
ved midnatt natt til i går, skriver BBC. På flyplassen Fiumicino
i Romamåtte 200 israelere som skulle hjem til Tel Aviv, isteden
tilbringe natta på flyplassen. I tillegg til deres fly kansellerte
Wind Jet fem andre fly i går. Flyselskapet risikerer nå å miste
lisensen på grunn av dype økonomiske problemer. Mer kaos er
i vente de neste ukene, ettersom rundt 300.000 italienere har
bestilt reiser med det kriserammede flyselskapet. (NTB)




