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YS-forbundet Negotia: Urovekkende utvikling - færre
heltidsansatte
SSB har i dag lagt fram tall som viser at arbeidsledigheten er stabil, men at det er
blitt færre heltidsansatte og flere deltidsansatte. – Denne utviklingen er
urovekkende. Målet er at alle som ønsker det skal ha fulltidsstillinger. Det gir mer
stabilitet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker, sier Arnfinn Korsmo leder i
YS-forbundet Negotia.
Tall fra SSB i dag viser at fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 ble det 19 000
færre sysselsatte på heltid, mens det ble like mange flere på deltid. Økningen i
deltidssysselsettingen kom særlig blant unge menn. Samtidig viser tall at
arbeidsledigheten er uendret på 4,6%.
-

Det er svært bekymringsfullt at vi ser en stigning i antall arbeidstakere i
deltidsstillinger. Det at økningen spesielt skjer blant unge menn, viser en
utvikling som er ny og som forteller oss at det store svingninger i
arbeidslivet for tiden, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia: - At
ledigheten ser ut til å stoppe på 4,6% frykter jeg dessverre er forbigående.
Trolig kan det ses i sammenheng med at flere har gått fra fast til
deltidsjobb.

-

Negotia har i hele fjor og fortsatt nå på nyåret, hatt stor pågang av
medlemmer som rammes av omstillinger og nedbemanninger. I mange
sammenhenger inngås det nå avtaler om sluttpakker. En effekt av det er at
vi får store mørketall med reelt ledige. Dette kommer først til syne når
sluttpakkene opphører. Det er av denne grunn jeg frykter vi fremover vil
oppleve ny stigning i ledigheten, sier Korsmo.

Oppfordrer arbeidsgiver til å ha is i magen.
-

Vi har erfaring fra tidligere urolige tider, hvor vi oppleve at noen
arbeidsgiver ser ut til å handle litt overilt. Man må passe seg for å kaste
barnet ut med badevannet, sier Negotia-lederen: - Den viktigste kapitalen
arbeidsgiverne har, er jo den kompetente humankapitalen. Det er fryktelig
dumt å kvitte seg med verdifull kunnskap som gjør at bedriften ved neste
korsvei taper konkurranse mot andre virksomheter som har vært lure nok til
å ta vare på sin viktigste innsatsfaktor. Våre medlemmer er opptatt av å
bidra til å sikre levedyktige arbeidsplasser. Det gjør vi gjennom godt
samarbeid, ikke via ugjennomtenkte oppsigelser.
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