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Innledning
Spekter er tilfreds med store deler av forslaget til
statsbudsjett på Arbeids- og sosialdepartementets
område for 2019. Kort oppsummert:




Regjeringens satsning på tiltak for arbeid og
økt inkludering støttes. Det må tas høyde for
tiltak i en evnt ny IA-avtale
Spekter støtter at A-krim sentrennme styrkes
Arbeidstidsutvalgets forslag må
gjennomføres

Arbeid og inkludering
Regjeringen foreslår å bevilge 125 millioner kroner til
inkluderingsdugnaden, og i tillegg øke bruken av
lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de
med svake kvalifikasjoner. Bevilgningen skal legge til
rette for økt innsats under dugnaden, og bidra til at
flere inkluderes i arbeidslivet. Regjeringen følger
dermed opp de forpliktelser man har tatt på seg med
å senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det
lettere for arbeidsgivere å ansette person fra
inkluderingsdugnadens målgrupper.
Arbeidet med inkluderingsdugnaden må imidlertid
ses i sammenheng med de aktiviteter partene blir
enige om i en evnt fornyet IA-avtale. Det er
nærliggende å tro at partene kan blir enige om
gjennomføre forsøk også i større skala for å få økt
kunnskap om årsaker og tiltak for å redusere
sykefraværet. Regjeringen bør etter Spekters syn ta
ytterligere høyde for dette i budsjettet.

A-krimsentrene styrkes
Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet med 20 millioner kroner for
mer effektivt å stoppe de kriminelle aktørene. Et
viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet har
vært å samordne innsatsen mellom Arbeidstilsynet,
Politi, Skatteetaten og NAV i sju a-krimsenter. Dette
har ifølge regjeringen gitt resultat og fører til at flere
av de kriminelle aktørene blir stanset. Regjeringa
foreslår å øke kapasiteten på a-krimsentrene og
dermed intensivere jakten på de som driver ulovlig.
Arbeidslivskriminaliteten truer både ansatte og
virksomheter og fører til at samfunnet har et
økonomisk tap i form av mindre skatter og avgifter.
Spekter støtter at dette arbeidet fortsatt har høy
prioritet.
Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres
Budsjettforslaget betyr at omstillings- og
produktivitetsarbeidet i virksomhetene må fortsette
med full styrke. Da må myndighetene også gi
tilstrekkelig med virkemiddel til å
produktivitetsarbeidet kan gjennomføres.
Produktivitetskommisjonen ga tydelige anbefalinger
om hva som må til for å sikre økt produktivitet og
muligheter for å opprettholde og videreutvikle
velferdsordningene. Produktivietskommisjonen
støttet blant annet Arbeidstidsutvalgets forslag om
nye regler for skift/turnusarbeid. Dagens lovverk
hindrer effektiv drift av samfunnsviktige
velferdstjenester, som for eksempel sykehus og
samferdsel. Det er nå på høy tid at politikerne følger
opp med nødvendige lovendringer, og oppfølgingen
av Arbeidstidsutvalgets konklusjoner er ett av dem.
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