24

Debatt

Mandag 12. november 2018 | Dagens Næringsliv

Alder ingen hindring i arbeidslivet
I Norge har vi gode forutsetninger for et inkluderende arbeidsliv
hvor alder ikke er en begrensning, men noe som gir muligheter.
Innlegg
Eivind Bøe

H

vor ofte har vi
ikke hørt det:
«Hun er alt for
ung til å være
sjef». Eller « …
han er alt for
gammel til å få den jobben».
Variasjon i alder gir nye muligheter, og burde dyrkes mer.
Om det ikke har vært gjort
godt nok tidligere, så er tiden
for lengst inne for å slå et slag
for hvor bra, og hvor riktig, ulik
alderssammensetning er i
arbeidslivet. Antagelig legger
mange bånd på seg når de
vurderer egne muligheter på
jobbfronten, og mange med
ansvar for rekruttering later til
å ha gått seg vill i jakten på en
kandidat i «riktig» alder.
La oss se på fersk empiri:
Randstad Workmonitor, som
gjennomføres fire ganger i året i
34 land, setter i sin siste rapport
søkelyset på alder i det private
næringslivet. I denne undersøkelsen sier så mange som 86
prosent at de foretrekker å
jobbe i team som består av ulike
generasjoner, og i Norge isolert
enda høyere – hele 89 prosent.
Enda flere – 94 prosent – svarer positivt på at ulike alderssammensetninger gjør at
teamene kommer opp med
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flere og mer innovative ideer og
løsninger. Også her er Norge
mest positiv, og gjennomgangsmelodien er at et samarbeid med bredt aldersspenn er til
gjensidig nytte for alle.
Eivind Bøe, administrerende direktør i
Randstad Norge.

Den samme undersøkelsen
viser at nordmenn ikke er så
opptatt av sjefens alder – om han
eller hun skal være yngre eller
eldre enn dem selv – som i
mange andre land. Åtte av ti
svarer at alder ikke betyr så mye.

Det er bra at arbeidstagere – og
deres ledere – er positive til å lære
mye av hverandre. Erfaring og
kompetanse blir aldri likt fordelt,
ei heller evnen til å absorbere og
bruke ny teknologi. Klarer vi å
utnytte hverandres kompetanse,
står vi bedre rustet til å møte de
utfordringene som kommer.
Ulike aldre har ulike utfordringer. Åtte av ti svarer at ulikheter i
måten vi kommuniserer på er den
største forskjellen ved å jobbe
med ulike aldersgrupper. Mange
synes det er vanskelig å kommunisere med andre når aldersforskjellen er stor. Men arroganse og
bedrevitenskap bør aldri komme i
veien for god kommunikasjon.

Vi kommer lenger med
ydmykhet og nysgjerrighet i møtet
med andre generasjoner – enten
de er eldre eller yngre enn oss selv.
I arbeidslivet letes det bevisst
etter utfyllende kompetanse når
man setter sammen team. Det er
ikke bare ut fra et rent anstendighetsprinsipp at det for eksempel
har vært og er viktig å få flere
kvinner inn i ledergrupper, de
fleste har sett at dette både er
svært fornuftig og lønnsomt.
Men det bør fremover altså være
større rom for å se på de muligheter som ligger i en balansert
alderssammensetning også.
Andelen av befolkningen som
er i jobb, er økende, og spennet i

alder vil være mye større
fremover, ettersom vi både
lever og jobber lenger enn før.
Det digitale skiftet krever ny
kunnskap, og åpner for at yngre
ledere kommer hurtig til
toppen. Det er noe eldre
arbeidstagere blir nødt til å
forholde seg til. Eldre ansatte
må på lik linje med de unge
akseptere at de ikke vet alt.
Kommunikasjon og åpen
dialog er avgjørende, samt en
grunnleggende respekt for ulik
kompetanse på tvers av
alderssammensetning.
Eivind Bøe, administrerende
direktør i Randstad Norge

Hvem er arbeidsgiver i Norwegian-konsernet?
I disse dager behandler Norges
Høyesterett en sak som vil få stor
prinsipiell betydning for norske
arbeidsgivere og arbeidstagere.
På den ene side står en rekke
arbeidstagere ansatt i Norwegian med støtte fra arbeidstagerorganisasjonen Parat samt
hovedorganisasjonene LO, YS
og Unio. På den annen side står
Norwegian og arbeidsgiverorganisasjonen NHO.
Svært forenklet kan problemstillingen formuleres
slik: Hvem er arbeidsgiver for
arbeidstagere innad i et
konsern når produksjonen av
tjenester foregår i andre
konsernselskap enn der
arbeidstagerne har sine
formelle ansettelsesforhold?
Norwegian var satt opp
nokså tradisjonelt på starten av

2000-tallet. Samtlige arbeidstagere var ansatt i det ene selskapet som drev hele virksomheten.
Gjennom flere omstruktureringer har selskapet utviklet seg til
en internasjonal aktør med en
kompleks organisasjons- og
selskapsstruktur i flere land.
Når du i dag som passasjer
reiser på ferie i et Norwegian-fly,
kan de personene som selger deg
billett, håndterer bestillingen,
driver nettsiden, pilotene og de
kabinansatte, og de som
administrerer alt dette, være
ansatt i forskjellige, selvstendige
rettssubjekter – alle heleide
datterselskap av Norwegian.
Høyesterett analyserer nå
argumentene fra partenes
advokater for å avgjøre hvilke
konsekvenser dette har for hvem
som er arbeidstagernes arbeids-

giver. I tingretten vant arbeidstagerne frem, mens Norwegian
vant frem i lagmannsretten. Det
er vanskelig å spå hva Høyesterett vil konkludere med.
Fagbevegelsen viser til den
norske arbeidslivsmodellen, der
arbeidstagere og arbeidsgivere er
bundet sammen i et interessefellesskap, og arbeidstagerne må der
være direkte og fast ansatt hos
den aktør som i realiteten er dere
arbeidsgiver. Noe annet vil bryte
fundamentalt med arbeidstagernes mulighet for vern av sine
rettigheter i vid forstand,
herunder arbeidstagernes rett og
plikt til medvirkning. Fagbevegelsen mener Norwegian setter en
helt ny standard i Norge i sitt
forsøk på å organisere seg vekk fra
det ansvar som følger med å ha
arbeidstagere i sin tjeneste.

Norwegian og NHO er uenige.
De mener at Norwegian-konsernets komplekse selskapsstruktur
og tilsvarende allokering av
arbeidstagere i forskjellige
datterselskaper i konsernet er en
helt nødvendig forutsetning for
at deres forretningsmodell skal
lykkes. Det dreier seg om
konkurransehensyn, finansielle
hensyn og særlige forhold
innenfor luftfarten – og dypest
sett om det samme som fagforeningene er opptatt av: Å sikre
trygge, norske arbeidsplasser.
Når disse grunnhensyn skal
veies mot hverandre, må
Høyesterett ta stilling til flere
vanskelige grensedragningsspørsmål innenfor rett til faste
ansettelser, arbeidsgiverbegrepet, innleie av arbeidskraft og
bruk av bemanningsentrepriser.

Dessuten vil betydningen av at
produksjonen av tjenester skjer
i samarbeid mellom forskjellige
selskaper skjer innad i et
konsern med felles økonomisk
interesse bli vurdert.
Uansett utfall vil dommen få
stor betydning for arbeidstageres rettigheter i komplekse
konsernstrukturer, og tilsvarende stor betydning for
arbeidsgiveres frihet til å
organisere og administrere sitt
konsern – med betydning for
arbeidstagerrettigheter.
Det kan forventes dom før
jul. Noen vil få en julepresang
fra Høyesterett.
Kjetil Edvardsen og Kjetil
Baustad Egelie, advokater i
advokater i Tenden Advokatfirma
ANS

