
 
 
 
 
 

 

STYRKING AV TILTAK MOT ARBEIDSLEDIGHET 
 
I en verden av økonomisk rot og usikkerhet og med massiv økning av arbeidsledighet 
som resultat har resultatene av dette nå også rammet Norge og mange av våre 
arbeidsplasser. På tross av at regjeringen la inn 14 milliarder ekstra i budsjettet for 2009, 
har det vært nødvendig å ytterlig øke innsatsen gjennom krisepakker til banker og 
statlige garantiforetak, og som direkte motkonjunkturtiltak i ekstra utsatte næringer. 
Finansmarkedene i verden rundt oss har til dels brutt sammen, og med konsekvens at 
tilgang på lån og finansiering stopper opp. Resultatene kjenner vi.  
 
Det har derfor vært tvingende nødvendig å sikre tilgang til friske penger. Og når tilliten i 
det private marked er forsvunnet, har det vært den enkelte stat som har måtte ta grep i 
den kanskje mest markedsbaserte ”handel” som finnes.  
Men alle slike tiltak tar tid for å få full effekt i virkningene. Da er det viktig å tenke neste 
skritt videre. Dette er et arbeid som er i gang i regjeringen, og forbundet og LO har gitt 
klare råd om hvilke tiltak som må iverksettes. Friske penger og motkonjunkturtiltak er 
veldig gode virkemidler, men også andre tiltak må suppleres. 
 
Fra tidligere kriser kjenner vi problemene med å holde fagfolkene i de ulike bransjene 
når ledighet oppstår. Dermed mister bransjene mange dyktige fagfolk når nye oppdrag 
kommer. Vi ser også at aldersgruppen 20-25 er særdeles utsatt ved ledighet. 
 
Dette er to forhold som kan begrenses ved at rullerende permitteringer brukes i stedet 
for permittering/oppsigelser av enkeltpersoner. Vi krever at regjeringen foretar ytterligere 
endringer i permitteringsregelverket, slik at permittering kan følge stilling og ikke 
navngitte personer. Da vil en kunne fordele en permittert stilling over flere personer. 
Dagens ordning med karensdager ved permitteringer for den enkelte permitterte 
arbeider MÅ også taes bort. Dette er et forhold som ytterligere forsterker de økonomiske 
reduksjoner for den enkelte permitterte og er direkte unødvendig. 
Videre må det i ennå større grad legges til rette for å bruke etterutdanning og 
kompetansepåfyll som verktøy mot permittering/oppsigelser. 
 
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening krever at  regjeringen også bruker 
nevnte virkemidler i kampen mot arbeidsledigheten o g som tiltak for økt 
kompetanse i arbeidslivet. 
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