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YS-forbundet Negotia: Bra med stabil sysselsetting blant
innvandrere
SSB la i går fram tall som viser at ca.15 % av innvandrere var sysselsatt i 4.
kvartal i 2015, omtrent samme andel som året før. – Det som er bra er at andel
ikke synker. Det som er ugreit er at tallet fortsatt er altfor lavt. Det viktigste
integreringstiltaket er deltakelse i arbeidslivet, sier Arnfinn Korsmo leder i YSforbundet Negotia.
Tall SSB la fram i går viser at nesten 15 % av alle innvandrere i 4. kvartal 2015 var
sysselsatt. Det var omtrent samme andel som året før. Den største gruppen er
innvandrere fra EU-land i Øst-Europa.
-

Kaster man et raskt blikk på tallene ser de gode ut. Det er bra at
sysselsettingen ikke sank fra 2014 til 2015 i tråd med den uroen vi har hatt i
arbeidsmarkedet hele tiden. Samtidig ser vi at tallet er lavt og harmonerer
med arbeidsledighetstallene. Ledighetstallene viser over tid at ledigheten
blant innvandrer er vesentlig høyere enn blant etniske nordmenn, påpeker
Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia: - Det viktigste
integreringstiltak overhode, er deltakelse i arbeidslivet. Ikke minst for å
forebygge marginalisering og ekstremisme. Derfor er det avgjørende at
innvandrere til Norge kommer seg i jobb så fort som mulig. Negotia mener
for øvrig at myndighetene også må vurdere eventuell tidsbegrenset
arbeidstillatelse til flyktninger som er her i lang tid.

Frykter stigende ledighet blant innvandrere
-

Det er uro i arbeidsmarkedet og Negotia har daglig pågang av medlemmer
som rammes av omstillinger og nedbemanninger. Dette rammer også
innvandrere og mest sannsynlig i større grad. I mange sammenhenger er
blant annet lav ansiennitet et kriterium for hvem som blir oppsagt, og der
står gjerne innvandrere svakt, sier Korsmo: - Vi ser samtidig at stadig flere
innvandrere fra EU-land returnerer til sine hjemland. I realiteten betyr dette
at vi eksporterer noe av den ledigheten vil ellers ville hatt. Dette kan gi
utslag ved at ledigheten ikke stiger vesentlig mer blant innvandrere, og at
sysselsettingsandelen relativt sett er stabil. La meg likevel gjenta:

-

Negotia mener myndighetene må vurdere eventuell tidsbegrenset
arbeidstillatelse til flyktninger som er her i lang tid, avslutter Korsmo.
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