
 

Vedtak fra LO Stat sin student- og ungdomskonferanse 2014. 

Ikke skap et arbeidsliv med et A og et B-lag 
I sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven legger regjeringen opp til økt adgang til bruk av 

midlertidige ansettelser og større muligheter for arbeidsgivere til å pålegge ansatte overtids- og 

helgearbeid. Dette er en bevisst politikk for å gi arbeidsgivere mer makt over de ansatte. 

Regjeringens begrunnelse for flere midlertidige stillinger er at dette skal kunne hjelpe unge 

arbeidssøkere og andre grupper med lav yrkesdeltakelse inn i arbeidslivet. Dette er ren ideologi. Det 

finnes ingen forskning som støtter denne argumentasjonen. Både arbeidstilsynet og de 

funksjonshemmedes organisasjoner har da også gått sterkt imot regjeringens forslag. Nylig har 

arbeidsministeren avslørt at et av hovedmålene med forslagene er å gjøre det lettere å si opp 

ansatte. Dette vil ramme de med svakest tilknytning til arbeidslivet hardest. Unge, mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og innvandrere kan bli permanente i midlertidige stillinger. Dette gjør det 

vanskeligere å få boliglån og skape seg trygge liv. 

Økt bruk av midlertidig tilsatte vil også fjerne arbeidsgiveres insentiver til å tenke langsiktig på 

kompetansebygging i bedriften. Byggebransjen er et eksempel på en bransje som allerede i dag er 

preget av stor bruk av midlertidig og innleid arbeidskraft. I takt med denne utviklingen har antallet 

lærlinger stupt, fordi bedriften ikke ser behovet for å bygge opp egen fagkompetanse i virksomheten. 

Studenter utgjør en stor gruppe på arbeidsmarkedet. Denne gruppen er blant annet preget av dårlige 

lønns- og arbeidsvilkår, manglende stillingsvern, stor utskifting og manglende tariffestede rettigheter. 

En viktig årsak til at studenter kan benyttes som billig og fleksibel arbeidskraft er at de i liten grad er 

fagorganiserte. LO må jobbe for å ivareta studentenes faglige rettigheter på lik linje med andre 

arbeidstagergrupper. Alternativet vil være at studenter utgjør en gruppe løsarbeidere som 

undergraver og uthuler opparbeidede rettigheter. 

Økt bruk av midlertidige stillinger skaper ikke flere arbeidsplasser, men legger tvert imot til rette for 

å skape et A og et B-lag i arbeidslivet. De med svak tilknytting til arbeidslivet vil bli et B-lag. Vi mener 

det ikke blir flere i arbeid ved at arbeidstageres rettigheter svekkes. Derfor må forslagene til 

endringer i arbeidsmiljøloven trekkes. 
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