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evig tid. Det er helt urimelig.   

algs

utkjøp som et ultimatum, 
samt at våre henvendelser 
har blitt besvart med en 
ovenfra og ned-holdning. 

Hvilke konsekvenser har det 
hatt? Vi har per i dag regissø-
rer som ikke får lov av NRK 
til å bruke standardarbeids-
kontraktene som følger av 
tariffavtalene. Vi har ønsket å 
sikre regissørenes arbeidsfor-
hold gjennom det man kaller 
«tariffavtalenes ettervirknin-
ger», men NRK er uenig i at 
det er grunnlag for slik 
ettervirkning. Dette virker 
svært uryddig overfor oss og 

vi er overrasket over at NRK 
tilsynelatende prøver å 
manøvrere seg inn i et 
farvann der norske regissører 
skal miste rettighetene sine. 

Man kan undre seg over 
om NRK med dette hiver seg 
på bølgen med å svekke arbei-
derrettigheter som kjenne-
tegner deler av det som 
omtales som delings- eller 
formidlingsøkonomien. Det 
er på sin plass å nevne at 
avtaleforhandlinger med 
kommersielle aktører innen 
samme felt oppleves som mye 
mer ryddige.

Publikum bruker TV- og 

radioserier på ulike måte – 
både til å tømme hodene og til 
å fylle dem. Både publikum, 
regissører og NRK ønsker 
kvalitetsprogrammer. Skal vi 
fortsette å kunne se serier 
som «Mammon» og «Kampen 
for tilværelsen», er vi derfor 
nødt til å gi regissørene 
trygghet om at deres rettighe-
ter og deres åndsverk er 
sikret framover. 

Johan Osuldsen,
styreleder  

Norsk Sceneinstruktørforening

Se også side 20 og 21

på NRK, må statskanalen gi regissørene trygghet om at deres rettigheter er sikret, skriver kronikkforfatteren.
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UTSATT: Den frie flyten av bemanningsselskaper truer hele det 
norske arbeidslivet, skriver innleggsforfatteren.  
 FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

I retropartilederdebatten på 
NRK like før jul utfordret 
Bjørnar Moxnes (Rødt) 
Arbeiderpartiet. Vil Ap i en 
eventuell fremtidig regje-
ringsposisjon sørge for at 
bemanningsselskapene tar 
seg av reelle vikariater 
istedenfor for å ha ramme-
vilkår som bryter opp norsk 
arbeidsliv med utrygge 
arbeidsvilkår og sosial 
dumping? Aps nestleder 
Hadja Tajik brukte 15 
sekunder til å 
svare: Ja til 
faste ansettel-
ser og nei til fri 
flyt av beman-
ningsselskaper. 
Vår neste 
statsminister 
Jonas Gahr 
Støre har en viktig jobb å 
gjøre for et mer seriøst 
arbeidsliv. 

Likevel trenger vi en profe-
sjonell vikarbransje som 
nettopp står til tjeneste for 
«å ta topper». Ja, jeg har selv 
som arbeidsgiver i et 
LO-forbund brukt slike 
vikarbyråer. Flere har til og 
med blitt fast ansatt. Det er 
likevel ingen tilfeldighet at 
bransjen nå kaller seg for 
bemanningsbransjen og 
ikke vikarbransjen. Språk er 
makt. Fra å være arbeidsli-
vets tjenere har beman-
ningsselskapene fått 
rammevilkår som bryter opp 
et seriøst arbeidsliv. Under 
dekke av honnørordene 
fleksibilitet og at mange 
arbeidstakere ønsker å være 
frie, presses arbeidslivet i en 
mer utrygg retning. 

Moxnes ble kanskje vel 

retro når han vil ha situasjo-
nen tilbake til før år 2000 
hvor det ikke var lovlig med 
vikarbyråer utenom i 
kontoryrkene. Likevel 
pirker han på en meget 
betent nerve i arbeidslivet. 
Bemanningsbransjen er 
spesiell ved at arbeidsforhol-
dene ofte er kortvarige, 
gjennomstrømmingen høy 
og ved at det kun betales 
lønn når arbeidstakeren er 
utleid i et oppdrag. Garanti-
lønn benyttes bare i helt 
spesielle tilfeller. Sammen-
lignet med andre deler av 
norsk arbeidsliv, er utbredel-
sen av fagorganisering og 
tariffavtaler svært lav, i 

hovedsak 
fraværende. 

Den frie flyten 
av beman-
ningsselskaper 
og utvidet 
adgang til 
midlertidige 

ansettelser truer hele det 
norske arbeidslivet. Den 
norske modellen bygger på 
sterke, men ansvarlige 
fagforeninger som sammen 
med myndigheter og 
arbeidsgivere bygger et 
trygt og effektivt arbeidsliv. 
Det er ikke oljen, men den 
norske modellen som har 
vært det viktigste konkur-
ransefortrinnet for norsk 
næringsliv. Bemanningssel-
skapenes økte markedsan-
deler siden 2004 fører ikke 
bare til dårligere vilkår for 
de ansatte, men bygger også 
ned kompetanse i bedrif-
tene. 

Det er en krevende jobb 
som må gjøres for å ramme 
inn denne bransjen på nytt, 
men det er helt nødvendig.

Jonny Simmenes,
forbundsleder

Forbundet for Ledelse og Teknikk
josi@flt.no
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Bodskapet mitt er at eg kan sjå 
støgg ut når eg vaknar, men 
søren så bra eg er, likevel.

Skam-skuespiller Ulrikke Falch 
til Framtida.no

Vi kan like gjerne omfavne det 
først som sist: Starte pensjons-
sparing, lage berlinerkranser og 
ta ut søpla. Hver eneste dag. 
Uten poeng. Dette er livet vårt 
nå. Takk, gudskjelov.

Oda Rygh om voksenlivet, i 
Dagbladet

Hvordan er det mulig å finne så 
mye utroskap i dette landet, 
hvor protestantiske prinsipper 
om disiplin, skam og etikk holdes 
høyt?

Lorelou Desjardins i VG

Hvis man virkelig mener alvor 
med å «bli et bedre menneske», 

er det også mulig å være mindre 
navlebeskuende.

Ingvild Rugland i Bergens 
Tidende

Frps nestleder Per Sandberg sier 
han er imot EØS-avtalen, mens 
Frp-leder Siv Jensen sier han er 
for den.

NTB melder om  EØS-forvirring  
i Frp
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