UTTALELSE FRA L ANDSMØTET I MUSEUMSANSATTES FORENING (MAF)
OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN
Regjeringen, bestående av Høyre og FRP, har i lengre tid villet endre betingelsene i arbeidslivet
gjennom arbeidsmiljøloven. Det til tross for massiv motstand fra en nærmest samlet fagbevegelse.
Den 28. januar i år samlet arbeidstakere seg til politiskstreik mot regjeringen sine forslag, til
endringer og etter MAF sitt syn en svekkelse av arbeidsmiljøloven.
Med hjelp av støttepartiene, KRF og Venstre, har regjeringspartiene nå vedtatt endringer i
arbeidsmiljøloven. Endringer, som etter MAF sitt syn i all hovedsak vil påvirke de ansattes
arbeidsforhold/vilkår i negativ retning, videre vil det igjen føre til økt press på at ansatte skal jobbe
mer og til enda mer ugunstige tider.
En generell tilgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder, vil etter MAF sitt syn gjøre det enda
vanskeligere for folk å komme seg inn på arbeidsmarkedet i et varig ansettelsesforhold. Med
midlertidig ansettelse er det umulig å få lån til bolig, arbeidsforholdet blir usikkert og man godtar å
bli herset med for å beholde jobben. Er man midlertidig ansatt så varsler man gjerne heller ikke om
kritikkverdige forhold. Vi trenger flere faste ansettelse ikke færre. MAF mener at endringene ikke vil
føre til, slik regjeringen sier, at det blir enklere å komme inn i arbeidslivet, men snarere gjøre det
enklere å bli kastet ut av arbeidslivet.
Endringene i Arbeidsmiljøloven legger til rette for at de ansatte skal måtte si ja til å jobbe lengre
dager, som igjen vil føre til, for de fleste, et mindre sosialt liv sammen med familie og venner, samt til
mer slitasje på den enkeltes helse.
Endringene i arbeidsmiljøloven går helt klart i feil retning, MAF mener det er viktig å si klart fra når
dette skjer. Vi vil som en medlemsorganisasjon si klart i fra om at vi heller vil styrke arbeidsmiljøloven
enn å svekke den, vi som ansatte og tillitsvalgte ser at en styrking av loven er den rette veien å gå.
Regjeringen legger heller ikke opp til at useriøse arbeidsgivere skal bli stilt til ansvar når de driver
kritikkverdig, det vises gjennom at retten til kollektive søksmål er fjernet.
MAF støttet helhjertet opp om den politiske streiken som ble gjennomført den 28. januar i år og som
arbeidstakerorganisasjonene YS, LO, og Unio stå bak. MAF vil gi honnør til de tre store
hovedorganisasjonene som gikk sammen om denne viktige politiske streiken.
Vedtatt på landsmøte i Tromsø 24. april 2015
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