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Nei til økt bruk av midlertidige stillinger. 

 

Vi er ei personalgruppe på 19 stk som jobber som assistenter,vaktmestere og renholdere på 

Lena Videregående skole. Vi er sterkt imot regjeringens forslag om forandring av 

arbeidsmiljøloven som omhandler økt bruk av midlertidige stillinger. 

 

Argumenter er: 

Manglende trygghet på arbeidsplassen. Mange av oss er i den alderen at vi gikk i flere år uten 

å ha få fast jobb. Hver vår var vi engstelige og frustrerte da vi ikke visste om vi hadde jobb 

neste skoleår. Dette gikk ut over arbeidsmiljø, og stemningen blant kollegene var anstrengt. 

Mange hadde fått søvnproblemer, de lå om natten tenkte på hvordan fremtiden kom til å bli 

uten jobb. Frustrasjonen spredde seg også til vår egen familie da utsikten til trygg økonomi 

ikke var der. 

 

Uttalelser som kom var: 

Hvorfor kan jeg ikke få vite om jeg har jobb til neste år? Jeg vet at eleven trenger assistent? 

Kan ikke reise på ferie med ungene i sommer, da jeg ikke veit om jeg har jobb til høsten. 

Jeg sover ikke om natta, da jeg ligger og tenker på hvordan skal min økonomiske situasjon bli 

hvis jeg ikke får beholde jobben. 

Må jeg tenke på å oppsøke NAV? 

Dette sliter meg psykisk, det går ut over familien da jeg er sur og grinete. 

Fikk beskjed fra banken at jeg ikke fikk lån da jeg ikke hadde noen fast jobb. 

Hvorfor skal jeg yte mitt beste når ingen kan svare meg på om jeg får fortsette i jobben? 

Jeg føler med utnyttet. Bruk og kast av mitt liv. 

Hvordan skal jeg klare meg økonomisk uten jobb. 

Har mest lyst til å legge meg under dyna å bli der! 

Er vi ikke verd noe vi da? 

Dette gjør med usikker og deprimert. 

Blir dette gjort for å spare penger? Jeg har jo ikke lønn i sommerferien!  

De vil nok ikke ha meg her lenger for jeg er gravid. 

Det blir sagt at vi må ha et eierforhold til arbeidsplassen, men det er vanskelig da jeg ikke veit 

om jeg har fast jobb. 

Jeg føler vi blir brukt på en uverdig måte. 

Svar når jeg spør om jeg får fortsette, er at de ikke veit  p.g.a. økonomi. Det forstår jeg ikke da 

eleven trenger assistent til neste år også. Jeg får jo skryt av jobben jeg gjør. 

 

Økonomi er nøkkelen til mange av disse og mange uttalelser som kom, og som også kommer i 

dag.  

Vi sier derfor Nei takk til økt bruk av midlertidige stillinger fordi det skaper: 

Utrygghet for jobb og inntekt. 

Liten mulighet for lån og nyetablering. 



Utrygghet på arbeidsplassen som skaper psykiske problemer. 

Liten stabilitet i personalgruppa som fører til dårlig arbeidsmiljø. 

Gir færre faste stillinger. 

Økte sosiale problemer 

Frustrasjon blant våre elever. De vi er der for, trenger stabilitet og trygghet. 

 

Så derfor sier vi NEI TAKK. Vi vil beholde arbeidsmiljøloven som den er. 
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