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Regjeringen foreslår å endre vilkårene for midlertidige ansettelser. 

 

Fagforbundet avd. 347 Østre Toten går imot dette. Det vil svekke det organiserte 

arbeidslivet som er grunnlaget for den norske modellen.  

Argumentet om at midlertidige ansettelser er et springbrett inn i faste stillinger, er 

reelt for noen – men dette må ses opp mot ulempene ved å myke opp reglene. For de 

fleste vil det i stedet for å være en inngangsport til arbeidslivet, bli en felle som 

skaper usikkerhet og utrygghet. Det er forskjell på målrettede tiltak for enkelte 

grupper, og en generell adgang til midlertidig ansettelse for alle. 
 

Vi mener dette åpner for at det blir lovlig at alle nye ansettelser kan være midlertidige i 

9/ 12 måneder og at dette vil bidra til at faste stillinger blir omgjort til midlertidige 

stillinger. 

Midlertidig ansettelse skaper utrygghet og usikkerhet for arbeidstaker og vil kunne sette 

kraftige begrensninger på sosialt liv, familieliv, på personlig økonomi og mulighet til å 

planlegge karriere. 

Dette kan også være grunnlag for at arbeidstakergrupper uten høyere utdanning er mer 

utsatt for å få midlertidig ansettelse/ telefonvikar enn de med utdanning. 

Forslaget vil gi økt makt til arbeidsgiver, vi mener at fleksibilitet for arbeidsgiverne er 

tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende arbeidsmiljølov. 

 

Som vanlig er det de svake grupper i samfunnet som blir lidende når vilkårene i 

arbeidsmiljøloven blir endret. Vilkår som fagbevegelsen har kjempet fram i generasjoner. 

Vi i Fagforbundet nekter å gå med på at dette skal bli slettet med et pennestrøk, for at de 

som allerede har nok, av både tid og penger, skal få det enda bedre. Grunnen til at Norge 

er et så godt land å bo i, er at vi allerede HAR gode vilkår i lovverk. Et lovverk som ikke 

gjør forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Et lovverk som gjør at vi slipper å stå 

med lua i hånda og spørre om å få disponere vår egen fritid. Et lovverk som gjør oss i stand 

til å ta vare på våre egne, samtidig som vi tjener til livets opphold. 

 
Forslaget er et frislepp for løsarbeid – økt makt til arbeidsgiver. Fleksibilitet for 

arbeidsgiverne er tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende arbeidsmiljølov.  
 

 
 

For styret 
Fagforbundet avd 347 Østre Toten 



Inger Bakken 
HTV/leder 
 
Villa Valleheim v/Rådhuset 
tlf. 61 14 16 77 
Mobil. 90 52 16 68 
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