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YS-forbundet Negotia: Fortsatt trått arbeidsmarked
Tall SSB har lagt fram i dag viser at andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra
3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. – Dette samsvarer med våre erfaringer. Vi har
vært gjennom en lang periode med omfattende omstillinger og nedbemanninger.
Dette viser seg å ikke være over, samtidig ser vi at mange sliter med å komme i ny
jobb, forteller Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.
SSB har lagt fram tall i dag som viser at andelen yrkesaktive i befolkningen gikk
ned fra 72,2 % i 3. kvartal 2016 til 70,1 % i 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de
fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet. Tallet på arbeidsledige
gikk ned med 23 000 i denne perioden, samtidig var det en vekst i befolkningen på
30 000 personer i denne aldersgruppen.
-

I sommer så vi tegn til at de store omstillingene stoppet opp og vi håpet å
se en endring i sysselsettingstallene. Arbeidsledigheten har sunket svakt
over lang tid, men andelen sysselsatte har likevel sunket det siste året.
Dette samsvarer dessverre med våre erfaringer hvor vi ser at flere av våre
medlemmer er på kontingentfritak som følge av arbeidsledighet. I tillegg ser
vi at ledigheten varer over et lengre tidsrom enn tidligere, forteller Arnfinn
Korsmo: - Det som bekymrer meg nå er at vi registrerer nye bølger med
omstillinger og nedbemanninger.

Oppfordrer til samfunnsansvar.
-

Negotia mener at arbeidsgivere, særlig i de store nasjonale virksomhetene
har et samfunnsansvar for å bidra til økt sysselsetting. Gjennom mange år
har vi blant annet sett at mange har latt seg blende av outsourcing og
innleie av arbeidskraft som tilsynelatende gir kostnadsbesparelser, sier
Korsmo: - Vi registrerer nå flere eksempler på «hjemsourcing» som følge av
dårlig kvalitet og dermed høyere kostnader. Det er trolig også andre
kostnader som synliggjøres andre steder i regnskapet, og gjør at det som
skal være besparelser i realiteten innebærer økte totale kostnader. Min
oppfordring er at virksomheter fremover setter seg fullstendig inn i
konsekvenser ved outsourcing. Da tror jeg flere vil oppdage at bunnlinja
fortsatt vil se bedre ut når jobben gjøres in-house av kvalifiserte
medarbeidere.
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