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DIGITALISERING AV NAV

LETTEST
OG BILLIGST

«Når kommer pengene mine?
Hvor mye får jeg? Har NAV fått
søknaden min? Når kan jeg regne
med å få svar?»
D

HOVEDINNLEGG

NAV digitaliserer flere og flere
av tjenestene. Det gjør det
lettere for våre brukere å benytte seg av våre tjenester og
det er billigere for NAV. Når
du ringer til oss i NAV vil du
derfor kunne bli møtt av en
veileder som på en vennlig
måte viser deg til de gode
mulighetene du har til å hjelpe
deg selv på nav.no. På den
måten kan vi hjelpe flere av de
som trenger viktige tjenester
som ikke lar seg digitalisere.

I VÅRE ALLER nyeste løsninger for uføretrygd og pensjon kan du til og med se hva
som blir utbetalt en hel uke
før pengene kommer. De
andre utbetalingene ser du 1-3
dager før utbetalingsdato.
Du kan sende elektronisk
søknad på viktige ytelser som
berører mange, slik som dagpenger og foreldrepenger. Når
du søker elektronisk, får du
god og kvalitetssikret informasjon og veiledning underveis i søknadsprosessen. Søknaden kommer fort fram til de
som skal behandle den, mye
fortere enn hvis du sender
den i posten. og du får en
kvittering på at søknaden er
mottatt av NAV.

HVER ENESTE DAG ringer
det opp mot 35 000 brukere
til oss i NAV. Mange av de
som ringer oss, ringer oss om
noe de kan finne svar på selv
på nav.no, hele døgnet og når
det måtte passe dem selv best.
Vi vet selvsagt at regelverket
vårt på mange områder kan
være komplisert å forstå. Da
viser vår erfaring at det å lese
regelverket på nav.no og deretter ringe oss, er den beste
løsningen.
«Når kommer pengene?»
Dette er spørsmål vi får tusenvis av hver eneste dag, og som
du som digital bruker lett
finner svar på selv uten å sitte i
telefonkø eller oppsøke NAVkontoret. Og ved å hjelpe deg
selv, hjelper du også andre.

PÅ NAV.NO kan du selvsagt
også registrere deg som arbeidssøker, sende meldekort,
sjekke utbetalinger, registrere
nytt kontonummer, beregne
pensjonen din og søke på
ledige stillinger.
Visste du at NAV også har
to populære Facebook-sider
som gir deg nyttig informasjon og svar på det du lurer
på? NAV Foreldrepenger
svarer på spørsmål om fødsel,
adopsjon, pleiepenger, kontantstøtte og barnetrygd, og er
gull verdt når du venter barn
og lurer på hvilke rettigheter
og plikter du har. NAV Jobblyst er en egen side for unge
som trenger råd og veiledning
om det å søke jobb eller gå på
skole.

UTBETALING fra NAV er et
typisk eksempel på spørsmål
som vi nå krever at våre digitale brukere sjekker selv. De aller
fleste av våre brukere er digitale, det vil si at de betaler regninger og sjekker kontoen sin i
nettbanken, de leverer og leser
selvangivelsen elektronisk for
å ta noen eksempler. Ta deg
selv som eksempel: Når ringte
du selv sist til banken din for å
høre hvor mye penger du
hadde på konto?
For de aller fleste av oss er
det utenkelig å bruke banken
til dette, fordi vi sjekker dette
enklere selv. Og akkurat like
lett er det å logge seg inn på
Ditt NAV på nav.no og sjekke
utbetalingen din der, der finner du også informasjon om

HVA MED de som ikke kan
være digitale? Vi ser heldigvis
at flere og flere blir digitale
brukere av både offentlige og
private tjenester. Men det er
fortsatt en liten gruppe som
ikke er digitale og som ikke
kan bli digitale i fremtiden
heller. Disse skal vi selvfølgelig ivareta på en god måte og
de fleste vil kunne få tilstrekkelig bistand, eller hjelp til
videre vei, over telefon.

VIRTUOS: Peter Herresthal overbeviser stort i nye norske fiolinkonserter.
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Peter Herresthal,
fiolin

å sitt stillfarne vis har Peter Herresthal
vokst seg inn i rollen som en av våre fineste solister. Og snakker vi om det nyere repertoaret, kan vi trygt føye til: som
den fineste av alle fiolinister.
Med til den rollen hører det å få fiolinkonserter skrevet til seg. Så også på CD-en Herresthal
nå er ute med på BIS, der både Henrik Hellstenius og Ørjan Matre (to av våre fineste orkesterkomponister) har skrevet hver sin til Herresthal.
Stavanger Symfoniorkester spiller, under ledelse av Rolf Gupta, og det gjør de helt forbilledlig. Slik minner utgivelsen på hvor selvsagt
norske musikere i dag omgås et samtidig uttrykk på utsøkt manér.
Begge komponistene vet åpenbart hvem de
har med å gjøre, og skriver tett opp mot det
spillbares grenser.

DET SYDER av liv i begge konsertene, Hellstenius’ «In memoriam», som er hans andre fiolinkonsert, viet til minnet om hans far, og Matres
«Violin Concerto», der Matre så vist ikke gjør
skam på sin komposisjonslærer, altså Hellstenius.
Felles for begge konsertene er hvor tett sammenvevd solistpartiet er med orkestersatsen.
Men der andre fiolinister ville ha forsvunnet i
mengden, lyser Herresthal fiolintone distinkt
og tydelig. Nei, her er det ingen tvil om hvem
som har hovedrollen.
Og likevel tar jeg meg i å savne partier som
bringer solisten mer i fokus. Det kunne ha fått
tradisjonen til å spille fruktbart med som klangbunn for de to nye fiolinkonsertene.
Den tanken dukket opp da jeg lyttet til det
siste kuttet på utgivelsen,
Ørjan Matres «PreSage» for
orkester. Og den er er et strå
hvassere enn resten av kuttene på CD-en.
Tittelen henspiller (blant
annet) på nummeret Sage
(Den kloke vismannen) i
Stravinskijs «Vårofferet».
Dette trigger åpenbart Matres kompositoriske fantasi,
til en velopplagt hilsen til
den gamle mester. Verket
minner om Stravinskij og
klinger samtidig helt nytt.

Stavanger Symfoniorkester, dir.: Rolf Gupta
(BIS)
Suverent fra både solit og
orkester.

Frankfurt
Radiosymfonikere,
dir.: Paavi Järvi
Carl Nielsen: Alle symfoniene
(RCA/Sony)
Ekstatisk orkestermusikk

Bergen Barokk
Suite Life
(Lawo)
Finstilt og stilriktig
samtlige av Carl Nielsens symfonier, spilt av orkestret der Paavo Järvi er sjefdirigent, Radiosymfonikerne i Frankfurt.
Carl Nielsen er på mange måter en enegjenger
blant moderne komponister rundt forrige århundreskifte. Effekten av å høre alle hans seks
symfonier på strak arm overrasker i hvert fall
meg, fordi vi fornemmer et sterkt slektskap
mellom hans meste kjente symfoni, nr. 4 «Den
Uudslukkelige», og de andre fem.
Alle bæres de frem av noe ekstatisk, den nøkterne orkestersatsen til tross.
Og nettopp dette treffer Järvi
så presist.

STÅLE
WIKSHÅLAND

I DIRIGENTFAMILIEN Järvi er Paavo Järvi så ubetinget
det mest spennende navnet.
Nå er RCA/Sony ute med

swi@dagbladet.no

KLASSISK

BERGEN BAROKK er et av
våre sjeldne permanente tidligmusikk-ensembler. Nå er
de ute på Lawo med «Suite Life», pakket inn i et av de yppigste platecoverne jeg har
sett på svært lenge.
Musikken er fra det franske
hoff på Solkongens tid. Og
det vil si dansesatser av Marais, Philidor, Hotteterre og
Couperin.
Det klinger stilriktig og
fint, men også litt enerverende likt seg selv gjennom de i
alt 31 satsene.

hvor mye som blir utbetalt
brutto og netto, skattetrekk
og hvordan utbetalingen blir
beregnet.

JØRN TORBERGSEN

Direktør NAV Kontaktsenter

I TIDEN fremover vil vi forvente at alle som kan betjene
seg selv digitalt, gjør det. Og
vi gjør det i trygghet om at
digitale brukere ikke bare er
tilfredse brukere, men også gir
oss muligheter for å hjelpe de
som trenger oss mest.

«NÅR KOMMER PENGENE?»

