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Til

Kopi til

Alle Arbeidstaker (x), Senior- og pensjonistorganisasjoner i utlandet og Norge - A-SPUN
I henhold til Vedlegg 1

NAGs Styreleder og – WebMaster
marius@norm-norge.no; info@noralliansen.org
alle politiske partier, i henhold til Vedlegg 2
BCC iht egen distribusjonsliste iht ikke vedlagt

Om IKT-gevinstrealisering og respekt for”gjeldende rett” ved emigrasjon til utlandet.
Vi viser til ovennevnte publikasjon fra Senter for Statlig økonomistyring, som kan leses på denne linken:
http://www.sfso.no/upload/forvaltning_og_analyse/Publikasjoner%20og%20rapporter/Gevinstrealisering_veileder.pdf
Etter undertegnedes faglige vurdering, er det ikke mangel på kunnskap om hvordan gevinster skal kunne realiseres ved
innføring, bruk og utnyttelse av IKT- investeringer. Erfaringer fra større IKT prosjekter forteller ofte at mangel på
gevinstrealisering ofte skyldes følgende forhold:
1) Manglende motivering og opplæring av alle som skal betjene de nye IKT-systemene
2) At de gamle systemene og (makt)menneskene som er ”kjernen” i de gamle systemene ikke fases ut
3) Brukerne blir ofte glemt, helt fra systemene utvikles og/eller tilpasses til de settes ut i livet.
I denne forbindelse finner vi grunn til å ta med et lite sitat fra SFSO sin rapport med overskriften (på side 17):
”Ikke glem brukerne!
I tillegg til ledere og ansatte som direkte berøres av for eksempel en ny IKT-løsning, er det i de fleste tilfeller også
andre interne eller eksterne brukere som blir berørt. Som forutsetning for gevinst- uttak, må brukere som er ment å få
gevinster motiveres til raskt å ta i bruk den nye løsningen. Dette kan sikres ved å:
- utforme tjenesten etter brukernes behov og ikke etter egen organisering
- identifisere brukerbehov tidlig i prosessen
- informere og markedsføre ny løsning for å synliggjøre gevinst
- lage enkle løsninger med standard grensesnitt
- lette overgangen fra gammel til ny løsning for ulike brukergrupper”
Basert på våre erfaringer, er det imidlertid mye som tyder på at norske myndigheter mangler kunnskaper om
grunnleggende rettsregler for fast utflytting (emigrasjon) til utlandet.
Iht. ovennevnte, er det mange somstiller følgende spørsmål:
Er denne kunnskapen, eller mangel på sådan, kommunisert til forvaltningens ledere på en slik måte at de har oppfattet
budskapet, og sist men ikke minst: har innrettet sin adferd deretter?
Hensikten med å sende ut denne informasjon, er en diskusjon som har pågått den siste tiden om
- STATENS beslutning om at alle offentlige etater skal gå over til elektronisk kommunikasjon (e-post) f om. 2014, og
- en ny regjering kan reversere urett mot de eldre i Norge og utlandet – til sammen over 1 million pensjonister.
Når det gjelder gevinstsikring, mener vi at ovennevnte rapport viser at gevinstene ved overgang til elektronisk
kommunikasjon (e-post) understøtter våre krav om at eldre mennesker som faller mellom to stoler, ikke må glemmes,
og at noen av de store gevinstene blir brukt til å gjøre overgangen for disse gruppene bedre og/eller at senior- og
pensjonistorganisasjoner som hjelper de eldre i kommunikasjon med myndighetene, må få dekket sine kostnader, samt
en rimelig godtgjørelse for det viktige samfunnsansvaret de frivillig påtar seg.
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Men i denne forbindelse må vi ikke glemme det som kanskje er det viktigste:
Skatteetatens politiske og faglige ledelse må instruere alle saksbehandlerne i Skatteetaten til å respektere
- Høyesterett i Sølviksaken som har slått fast at Skatt øst og Finansdepartementet har feiltolket reglene
- En ny regjering må
- - følge opp at dette skjer, og hvis ukulturen innen Skatt øst og blant embetsmenn og såkalte senior rådlovgivere innen
Finansdepartementet fortsetter,
-- ta initiativ til å få nedsatt en ny granskningskommisjon (for å gjøre det som Martin Kolberg sa at han skulle gjøre
etter avsløringene av ukulturen inne Justissektoren) som han mente var ”totalt uten politisk styring”. ”Dette skal jeg
sørge for at det blir ryddet opp i” sa Kolberg.
-- fjerne kravene fra Skatteetaten om det som er kalt dokumentasjonshelvete for emigranter og
-- sørge for at minste- og uførepensjonistene i utlandet - i likhet med pensjonistene og innvandrerne i Norge ikke skal
innlevere noen selvangivelse eller dokumentasjon for å bli fritatt for skatt i Norge.
-- Sørge for å rydde opp i ukulturen innen bestemte banker, forsikringsselskaper og inkassoselskaper som vi mener å
kunne dokumentere ”handler mot bedre vitende” og/eller i strid god forretningsvirksomhet og/eller at deler av bransjen
granskes med sikte på å avklare om konsesjonsbetingelsen er satt til side.
De relativt få pensjonistene som det deretter blir behov å sende brev til, kan da nås vha. ”snailmail".
I henhold til ovennevnte oversendes en Notat av
2013-09-05 _05 Notat om tiltak for å forenkle hverdagen til folk flest (3).doc
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9MmtVeHJsdmN6YkE/edit
For øvrig vises til websidene:
http://www.rettferdighet.org der konsekvensene av ikke å reversere urett mot de eldre, er godt beskrevet og til
www.noralliansen.org der du, som registrert bruker, får tilgang til vår eksterne korrespondanse, samt anledning til å si
din mening i våre "Forum sider". Som eksempel nevnes vår VelgerGuide og Pressemelding.
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9YVltWnh1ejROaW8/edit
Men vår WebMaster avgjør om denne kommunikasjon er relevant til å publiseres på vårt forum.
Vi imøteser en snarlig bekreftelse på at brevet er mottatt med opplysninger om journal- eller saksnummer
- spesielt for å lette kommunikasjon , dersom det blir behov for å følge opp saken og/eller at den blir publisert.
Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates

Jakup Skamsar (Leder)
Post-/ Skype- & E-mail address

Tele-/Mobil Number

Head Office/Org No/WebSite:
Rabbaveien 28 A, N 3515 Hønefoss,
Skype name: Jakup_skamsar
0047 4812 8288 (No)
Organization No: 994709291
jakup.skamsar@noralliansen.org 00357 7000 0253 (NAG) WebPage:www.noralliansen.org
NorAlliansens objectives is to cater for the interests of persons who have earned pension- and
health service rights in the Nordic countries, and to secure these rights regardless of domicile.
15 Verenikis St, 8045 Paphos Cyprus 00357 9999 0358 (Cy)

http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no
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Vedlegg 1
Arbeidstaker (x), Senior- og pensjonistorganisasjoner i utlandet og Norge (A-SPUN) V/ Lederen
“Emigrant1” <janeilifmehus@online.no; “Finn Spania” <bjorn@finnspania.info> ;“Khon-Noway” <stnnod@hotmail.no>, “Landsforeninen for
offentlige pensjonister” <lop@online.no>, “Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre”<jenssen@online.no>, “NorAlliansen”
<info@noralliansen.org>, jakup.skamsar@noralliansen.org; “Pensjonistforbundet i Norge) <pf@pensjonistforbundet.no>,
“Revmatikerforbundet” <post@revmatiker.no>, “Seniorsaken” <info@seniorsaken.no>, “Vi over60” <post@viover60.no>,
(x) ”Arbeidstakerorganisasjoner I Norge
"Akademikerne er den hovedorganisasjonen som arbeider spesielt for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for langtidsutdannede"
<post@akademikerne.no>;
"Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon Fagforbund for ansatte i Arbeids- og velferdsetaten -NAV." <post@avyo.no>;
"Akademikerforbundet organiserer ansatte med minimum 3-årig godkjent utdanning fra høyskole og/eller universitet. Medlemmene jobber
hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvalting, generell saksbehandling og IKT" < post@akademikerforbundet.no>;
"Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF er en frittstående sammenslutning av LO og tilsluttede fagforbund, samt deres regionskontorer
og avdelingskontorer, for samarbeid om tarifforhand
linger og arbeidsrettslige spørsmål." <aafpost@aaf.no>;
"Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon (BTY) Her kan du finne informasjon om yrkesgruppen, samt nyheter, tariffavtalen og en egen side
hvor lederen kommer med sine kommentarer."
< trond.busterud@kbr.no>;
" Delta Partipolitisk uavhengig arbeidstakeroarganisasjon som organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting. Delta er tilsluttet YS."
<direkte@delta.no>;
"Den Norske Veterinærforening Informasjon og nytt fra veterinærenes fagforening." <dnv@vetnett.no>;
"Det Norske Maskinistforbund Informasjon og nyheter relatert til organisasjonens virksomhet. Tilsluttet YS" <post@dnmf.no>;
" Fagforbundet LOs største forbund organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. "
<post@fagforbundet.no>;
"Forbundet for Ledelse og Teknikk" <postkasse@flt.no>;
"Forbundet for Ledelse og Teknikk Et forbund for arbeidsledere, ingeniører og tekniske funksjonærer" <postkasse@flt.no>;
"Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund FSTL organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg,
Forsvarets Forskningsinstitutt og Grødegaard. Hovedredaktør" <godal@snl.no >;
"Frisørenes Fagforening Landsdekkende fagforening. Ansvarlig redaktør" <post@fagforbundet.no>;
"Handel og Kontor i Norge Det LO-tilsluttede forbundet organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet."
<post@handelogkontor.no>; "IT Forbundet Arbeidstakerorganisasjon for ansatte i IT-bransjen." <firrmapost@elogit.no>; "
Kristelig Fagforening Krifa er for dem som synes at streik er gammeldags, og som ønsker mer individuelle løsninger." < post@krifa.no >;
"Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsorganisasjonen i Norge. Dette er den største organisasjonen for arbeidstakere i Norge. Nettstedet deres
er innholdsrikt, og en finner artikler, informasjon om hele virksomheten, nyheter m.m." <lo@lo.no>; "
Negotia Arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager
og laboratorie (tekniske funksjonærer), samt innen IKT-bransjen." <post@negotia.no>;
"NISO Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon er fagorganisasjon for utøvere i fotball, håndball og ishockey. Nettsiden gir nyheter om norsk
idrett, informasjon om organisasjonen m.m." <niso@niso.no>;
"Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) 46 000 kvinner og menn har valgt NITO som sin fagorganisasjon. Det er flertallet av alle ingeniører i
Norge." <epost@nito.no>;
"Norsk tjenestemannslag (NTL) En av de større arbeidstakerorganisasjoner i Norge. Representerer medlemmer i staten og virksomheter med
offentlig tilknytning"<post@ntl.no>;
"Norges juristforbund Interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for norske jurister." <post@personellforbundet.no>;
"Unio Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede. Blant medlemmene er Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og
Politiets Fellesforbund m.fl" <post@unio.no>;
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. Nettstedet presenterer nyheter,
høringsuttalelser,pekere m.m." <post@ys.no>;
post@akademikerne.no; post@avyo.no;post@fagforbundet.no; postkasse@flt.no; post@akademikerforbundet.no; aafpost@aaf.no;
trond.busterud@kbr.no; direkte@delta.no; dnv@vetnett.no; post@dnmf.no; postkasse@flt.no; godal@snl.no; post@fagforbundet.no;
post@handelogkontor.no; firrmapost@elogit.no; post@krifa.no; lo@lo.no; post@negotia.no; niso@niso.no; epost@nito.no; post@ntl.no;
post@unio.no; post@ys.no;

Vedlegg 2
erna.solberg@stortinget.no; politikk@hoyre.no;
siv.jensen@stortinget.no; frp@frp.no;
knut.arild.hareide@stortinget.no; hans-olav.syversen@stortinget.no krf@krf.no;
trine.grande@stortinget.no; venstre@venstre.no;
audun.lysbakken@stortinget.no; bard-vegar.solhjell@stortinget.no; post@sv.no;
liv-signe.navarsete@krd.dep.no; s; lars-peder.brekk@stortinget.no
helga.pedersen@stortinget.no; post@arbeiderpartiet.no
raudt@raudt.no;
post@pensjonistpartiet.no
”Det Liberale Folkeparti” <dlf@stemdlf.no>;

