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brev
Send ditt innlegg til 

leserbrev@tb.no
Tønsbergs Blad trykker kun leserbrev som leveres 
elektronisk.

skriv kort! Maksimal lengde er 
1.500 tegn med mellomrom.  
Det vil si en halv A4-side/utskrifts-
side med normal linjeavstand og 
skriftstørrelse. De som skriver 
lengre må finne seg i at innleggene 
blir forkortet – eller returnert.
Husk å oppgi fullt navn og adresse. 
Anonyme innlegg kommer ikke på 
trykk.

morten Wang
Redaktør
916 63 748 
morten.wang@tb.no

nav

Hjelp til 
selvhjelp
Tilsvar Til kommentar i Tønsbergs 
Blad 16. mars 2017: «Nav, en tragedie».

Er Nav Tønsberg en tragedie, eller et 
kontor som er opptatt av å gi det beste 
tilbudet til publikum?  Heidi Kolstad 
hevder i sitt innlegg at Nav «gjemmer 
seg bak låste dører». Etter at Nav Tøns-
berg endret åpningstidene i februar 
2017, har vi fått noen slike tilbakemel-
dinger og det tar vi på alvor. 

Kontoret endret åpningstidene for å 
kunne gi mer personlig og mer relevant 
bistand. At det var riktig å prioritere av-
talte samtaler fremfor adhoc-henven-
delser får vi bekreftet av mange fornøy-
de brukere hver dag.

Vi opplevde at mange kom til oss med 
spørsmål som er godt besvart på nav.no 
eller som de kunne fått svar på ved å rin-
ge fra sin egen stue. Gjennom reduserte 
åpningstider og dedikerte veiledere som 
har fokus på riktig hjelp, sikrer vi mer tid 
til oppfølging av dem som trenger oss 
mest og bedre kvalitet på de tjenester 
som tilbys.  

Vårt veiledningssenter er åpent alle 
hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 
med vakt til stede.

Våre veiledere er til stede;
– Mandag fra kl. 1200–1400 
– Tirsdag-fredag mellom kl. 1100–

1400.  
Dette innebærer at vi inngår planlagte 

avtaler med publikum mellom 0900–
1500 alle hverdager, og mottar henven-
delser fra publikum uten avtale når pu-
blikumsmottaket er betjent med en vei-
leder. 

Besøker du Nav Tønsberg uten avtale, 
vil veileder vise deg hvordan du kan 
bruke nav.no til å finne svar på det du lu-
rer på. Vi informerer samtidig at dersom 
du ved en senere anledning ikke finner 
den informasjonen du søker på nav.no, 
kan du ringe Navs kontaktsenter 55 55 33 

33 eller du kan skrive til veileder gjen-
nom funksjonen skriv til oss på din side 
(din personlige side med beskjeder og 
oversikt over dine tjenester). 
 Synes du det er vanskelig å bruke PC 

eller finne fram på nav.no, hjelper veile-
der deg. 
 Har du behov for akutt hjelp, lager 

vi en avtale for deg samme dag. 
 Trenger du mer hjelp enn du kan få 

via vårt kontaktsenter ev. via nav.no, la-
ger vi en avtale med deg.

Nav Tønsberg gir statlige og kommu-
nale velferdstjenester. Vår hovedoppga-
ve er å hjelpe brukere til å bli selvhjulp-
ne via eget arbeid. Derfor organiserer vi 
oss på en slik måte at vi får mest mulig 
tid til å gi brukere kvalitativt god oppføl-
ging og hjelp til å skaffe seg en jobb. 

Vi henviser til nav.no fordi vi ønsker at 
brukere skal erfare fordelene med at 
Nav er åpent alle dager – 24 timer i døg-
net. Her får du oppdatert informasjonen 
basert på gjeldende regelverk og ytelser. 
Vi har erfart at brukere som har satt seg 
inn i aktuell informasjon på nav.no før 
de kontakter oss stiller du bedre spørs-
mål. Og dine forberedelser gjør oss bed-
re i stand til å gi deg det riktige svaret. 

Om du ikke finner den informasjonen 
du søker, tror vi at du blir mer fornøyd 
om du ringer enn om du stiller deg i en 
kø hos oss. Dette fordi du kan ringe fra 
din egen stue, men mest fordi du her 
treffer spesialister på ditt hjelpebehov.  
Om du ikke får den hjelpen du skal ha 
via nav.no. og du har allerede kontakt 
med oss, kan du ringe kontaktsenteret 
som vil sette seg i kontakt med din veile-
der. Dersom din veileder ikke er ledig, 
blir du oppringt i løpet av 48 timer. Det-
te får vi til i 9 av 10 tilfeller hver måned. 
Vår erfaring er at vi gir bedre hjelp når et 
møte er avtalt i forkant. Da har vi forbe-
redt oss bedre og tidsbruken blir mer ef-
fektiv for alle. 

Bedre digitale løsninger vil gjøre Nav 
mer tilgjengelig og mere relevante enn 
noen gang. Alle offentlige virksomheter 
tenker som oss, bankene har gjort det 
for lenge siden. Nettopp gjennom denne 
organisasjonsendringen, får vi den nød-

vendige tid til å hjelpe de som ikke kla-
rer å utnytte de digitale mulighetene. 
Personer som er i en akutt livssituasjon, 
personer som av ulike grunner ikke er 
digitale eller som kanskje har fysiske ut-
fordringer som forhindrer dem i å bruke 
PC/mobil og denne type hjelpemidler. 

PeR Henning JoHAnneSen
leder, Nav Tønsberg 

sv

Vi støtter 
muslimske 
kvinner
JosTein sTensvik spør i Tønsbergs 
Blad: Omfatter ikke SVs feminisme mus-
limske kvinner som blir jult opp av fedre 
og brødre, unge kvinner som blir sendt 
til hjemlandet for å få kjønnsorganene 
skamfert for livet, unge kvinner som blir 
giftet bort mot sin egen vilje? 

Jo, selvsagt gjør den det. Enten må vi 
ha uttrykt oss klumsete eller så leser 
Steinsvik oss med vrangvilje. Da vi 8. 
mars skrev i TB at vold og overgrep ikke 
skal marginaliseres til å handle om kvin-
nesynet i enkelte religioner eller kultu-
rer, så betyr det nettopp at vi ikke er vil-
lig til å godta overgrep fordi noen be-
grunner det i religion eller kultur. 

Vi godtar ikke at menn sier at «kjønns-
lemlestelse hører til vår kultur». Vi god-
tar ikke at menn sier at «i vår kultur må 
kvinner innordne seg». Vi mener at vi i 
Norge bør samle oss om felles verdier 
der likeverd mellom kjønnene og like-
stilling må gjelde alle.

Noe av det mest positive som skjedde 
på feminist-fronten i Norge i fjor er «de 
skamløse arabiske jentene»  som er unge 
kvinner som setter seg selv og eget liv på 
spill i sine forsøk på å se islamsk kultur 
og muslimer i Norge med et kritisk blikk 
om æreskultur og sosial kontroll. Dette 
opprøret virker best fordi det er kvinner 
med bakgrunn i muslimsk kultur som 
selv reiser kampen. De har vår fulle støt-
te. Det ble understreket på SVs landsmø-
te der Amina Bile holdt en tale. Hun er 
kandidat for Telemark SV og er en av de 
skamløse arabiske jentene som har vå-
get mye for å stå fram i kampen mot 
æreskulturen. Det er en tung kamp, der-
for trenger vi et parti som SV, sa hun.

Loni BJeRkHoLT-PeDeRSen
 kvinnepolitisk leder i Vestfold SV 

LARS egeLAnD
 stortingskandidat for SV

nøTTerøy 

Estetikken er 
fraværende
UTbyggingsesTeTikk og moral er 
mangelvare på Nøtterøy. Her er det fritt 
fram etter motto: Profitørene først.

Erik Bye sa så klokt en gang: Politikere 
er folkets tjenere, husk det. I min kom-
mune er de nok mest herskere, er jeg 
redd. Som innbygger er vi konstant vit-
ne til at utbyggere får ture fram og at po-
litisk fundert håndverk er fraværende. 

De kan så inderlig vel tåle all urett som 
ikke rammer dem selv. 

En sentral politiker er øyas talsperson 
for eiendomsvern og privatrett. Men se, 
det er bare i sitt eget rike. Ikke om det 
rammer andre borgere på øya. 

Ordføreren benytter relative fakta om 
utfordringene, og noen ganger blir det 
med skam å melde humor av sånt. I ut-
byggingsplanene på Teie planlegges det 
å bygge høyt, og ordføreren får spørs-
målet: Men seks etasjer er høyt, Roar 
Jonstang? Det kommer an på hvor nær-
me du står, svarer ordføreren. 

Da kommer mitt spørsmål til den sam-
me ordfører: Kan du fortelle meg hvor-
dan jeg kan få en 22 meter lang og 7,5 
meter høy vegg til å bli kortere og lavere.  
Matematisk sett er svaret: Bygg lavere 
og mindre. 

Men relativitetene er store og fornuf-
ten liten her på øya.

MeReTe DAHL
Munkerekka

Typisk norsk

Alt man  
ikke liker må 
snarest bli 
forbudt
da har Tønsberg bystyre med 21–18 
stemmer bestemt at man ikke ønsker å 
oppheve vannscooter-forskriften.

Det er tydelig at det store flertall i 
Tønsberg bystyre aldri har sittet på en 
vannscooter, og heller ikke har den min-
ste peiling på hvordan kjøretøyet arter 
seg.

Man drar fram gamle undersøkelser 
fra USA, med dødsfall og fæle greier.

Tidligere politimester Rune Bård Han-
sen har kjempet en iherdig kamp mot 
vannscootere, da han visstnok plages 
fryktelig av disse.  Noe underlig, siden 
Hansens hytte ligger rimelig langt fra 
vannet ...

Tydelig også at flertallet i bystyret 
(alle unntatt Høyre og Frp), tror at vann-
scootere kun er et leketøy man kan kjøre 
i ring med ... 

Til opplysning kan nevnes at alle 
vannscootere er registrert for to (eller 
tre) personer, og egner seg ypperlig for 
en rask tur til de ytre skjær (Stauper m.
fl.), en tur som med snekke i fem knop 
tar flere timer. 

Det er dessverre typisk norsk, at det 
man ikke liker, det forbyr man..(.Jf. rul-
lebrett på 70 tallet) Det er  å håpe at man-
ge leier vannscooter til sommeren, blå-
ser disse dustereglene lang marsj og hel-
ler prøver en ev. bøteleggelse for retten, 
da scootere blir diskriminert i forhold til 
småbåter. 

Det er jo direkte latterlig at man må 
500 meter fra land for å kjøre i seks-sju 
knop, mens en svær cabincruiser kan 
dundre i vei etter 50–100 meter, og den 
er minst like farlig for både badende og 
sjøfugl (og fisk).  Dumskapen kjenner 
dessverre ingen grenser.

PAuL MATHieSen
Stokke

service: Bedre digitale løsninger vil gjøre Nav med tilgjengelig og mer relevant enn 
noen gang.  FoTo: kirvil håberg allUm 


