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SYKEFRAVÆR - SYKELØNN
Elektroarbeidernes fagforening ser med bekymring på den pågående debatten om
sykefravær og sykelønn. IA avtalen hadde i utgangspunktet utløp 31.12.2009 og er blitt
forlenget frem til 1.3.2010 med tanke på fornyelse.
Full lønn under sykdom ble innført for alle arbeidstakere 1. juli 1978, før det var det stort
sett bare funksjonærer som hadde full lønn under sykdom.
Jo Benkow (H) uttalte ved innføring av full lønn under sykdom følgende om misbruk av
ordningen:
”Men vi bør kanskje også stille et annet spørsmål: Hvem er det som er mest engstelig
for en moralsk utglidning, uberettiget utnyttelse av systemet og nokså bastante
påstander om ukontrollert overforbruk. Jo, det viser seg faktisk at det er slike som vi –
slike som oss – som fra før av er sikret full lønn under sykdom, som har rimelig god
helse, som har, utrolig nok, et givende og stimulerende arbeid og som er privilegert i
forhold til hundretusener av landsmenn – det er faktisk vi som ofte uttrykker bekymring
over andres arbeidsmoral. Og det bør vi vel lære noe av”.
En skulle tro at dette var noe han uttalte i dagens debatt og ikke før innføringen av
ordningen i 1978. Debatten skulle i utgangspunktet dreie seg om å ha fokus på å få ned
sykefraværet, beholde arbeidstakere i arbeidslivet og å få arbeidstakere tilbake til
arbeidslivet. Men høyrekreftene i Norge har dreid debatten over til å gjelde
sykelønnsordningen for arbeidstakere, og vil med det tilbake til et klasse delt samfunn.
Der funksjonær sjiktet har en ordning (mange har full lønn nedfelt i avtaleverk) mens
vanlige arbeidstakere har en dårligere ordning.
I debatten er det satt frem mange påstander om hvor høyt sykefraværet er i Norge, men
det viser seg at disse påstandene er stort sett lek med tall. Sykefraværet er i dag ikke
historisk høyt slik det er påstått. Det er og vært å merke seg at OECD statistikk viser at
knapt noen land har en større andel av befolkningen i arbeid enn Norge. Statistikk viser
at vi jobber 781 timer pr innbygger pr år, mot 736 i de rike kjerne landene i EU.
I tillegg er Norge et av de landene i verden som har høyest grad av befolkningen
sysselsatt. Det er naturlig at det har konsekvenser for sykefraværet å inkludere mest
mulig av befolkningen i arbeidslivet.
Elektroarbeidernes Fagforening har gjennomført en sykefraværs undersøkelse for 2009,
og den viser at våre bedrifter har et sykefravær på kun 5,62 % i 2009.
Elektroarbeidernes Fagforening krever at sykelønnsordningen opprettholdes uten
forringelser.
Elektroarbeidernes Fagforening krever at sykelønnsordningen og IA avtalen
innrettes på en slik måte at det ikke vil føre til at flere arbeidstakere støtes ut av
arbeidslivet eller ikke gis muligheter til å komme inn i arbeidslivet.

