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YS-forbundet Negotia: Økt frykt for ledighet. Fortsatt store
mørketall
YS-forbundet Negotia har gjort en fersk dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer.
Frykten for å bli arbeidsledig har ikke vært så stor som den er nå.– Dybdeanalysen
vår avdekker at aldri har så mange, både menn og kvinner vært så urolige for å
miste jobben. Og frykten er høyere i Norge enn i Europa, forteller Arnfinn Korsmo,
leder i YS-forbundet Negotia.
YS Arbeidslivsbarometer har de siste seks årene målt temperaturen i norsk
arbeidsliv. Nå har Negotia gjort en dybdeanalyse som avdekker rekordhøy frykt for
å miste jobben. Negotia har også sammenstilt analyser med tilsvarende som
utføres av «Det europeiske kontoret for bedring av arbeids- og levevilkår» i Dublin.
-

Noe av det som nå er interessant når vi bruker Arbeidslivsbarometeret, er at
vi kan måle endringer over tid når vi ser på tilstanden i norsk arbeidsliv.
Normalt er det små utslag fra år til annet. Utviklingen vi ser når det gjelder
frykten for å miste jobben sin, er derfor spesiell. Vi ser for øvrig i norske
arbeidstakere nå er mer urolige enn den gjennomsnittlige europeer, sier
Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia: - I den tiden disse målingene
har vært utført, har vi aldri sett så stor uro i arbeidslivet. Dette har
dessverre sin naturlige forklaring og gjenspeiler den hverdagen vi møter til
daglig, hvor vi må bistå stadig flere medlemmer i omstillinger og
nedbemanninger. Og vi ser det på ledighetstallene som stiger.

Advarer mot store mørketall
-

I flere av nedbemanningsprosessene tilbys sluttpakker. Isolert sett er mange
av dem gode. En utfordring er imidlertid at arbeidstakere som er på
sluttpakker ikke er berettiget arbeidsledighetstrygd og dermed heller ikke
registreres som arbeidsledig i perioden de mottar sluttlønn. Dette betyr at vi
etter hvert er i ferd med å opparbeide store mørketall på den faktiske
arbeidsledigheten, og dette vil vi trolig se tydeligere de kommende
månedene når mange av pakkene som ble etablert i fjor høst tar slutt,
påpeker Negotia-lederen: - Jeg tror mange av de som nå er urolige for å
miste jobbene sine, kjenner disse mørketallene og ser hvordan mange
tidligere kollegaer sliter med å komme inn i arbeid igjen.

-

Det er ingen tvil om at Norge er i omstilling. Det holder imidlertid ikke
«bare» å snakke om hva vi skal leve av i fremtiden. Vi må også gjøre en
aktiv innsats for å sikre at dagens arbeidsplasser, yrker og kompetanse ikke
vrakes, men utvikles og moderniseres. Her trengs kraftigere innsats både

knyttet til innovasjon og kompetanseutvikling på arbeidsplassen, avslutter
Negotia-lederen.
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Fakta:
YS Arbeidslivsbaromter måler tilstanden i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen utføres av
Arbeidsforskningsinstituttet – AFI på oppdrag av YS og YS-forbundene. Over 3000 organiserte og
uorganiserte arbeidstakere i alle sektorer over hele landet deltar i undersøkelsen.
The Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions er et EU-kontor I Irland som
måler tilstanden I europeisk arbeidsliv.
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