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VÄLFÄRDENS SKEVA FÖRDELNING

Välfärdens skeva fördelning
I Finland har det varit regeringskris. I Sverige slåss politikerna om Arbetsförmedlingen och i
Norge rullar skandalen om de tusentals som anklagats för bidragssvindel vidare. Samtidigt ökar
sakta men säkert klyftan mellan fattiga och rika - även på Färöarna där tillväxten varit högst.
LEDER
17.12.2019
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Ingen kan hävda att nordisk politik är händelselös. En arbetskonflikt ledde till att den finska regeringen tvingades avgå
efter bara ett halvår. Därför blev det också en ny arbetsminister i Finland, Tuula Haatainen, när landets hittills yngsta
statsminister, Sanna Marin, bildade sin regering.

En sådan artikelserie har vi kallat Välfärdens fördelning. Den
inleddes för två nummer sedan med artikeln om att ”Inkomster inte är allt på lyckliga Island”. Enligt utredningen utgör
höga inkomster bara en procent av det som verkligen ger islänningarna lycka.

I Sverige och Norge har arbetsministrarna nästan samtidigt
hotats eller överlevt misstroendevotum. I Sverige var det
Vänsterpartiet som ville fälla Eva Nordmark för det som partiledaren Jonas Sjöstedt kallade ”kaosprivatiseringen” av Arbetsförmedlingen.

Hur inkomstfördelningen ser ut påverkar emellertid samhället och den värdegemenskap vi har i våra nordiska länder.
Den hotas av att den rikaste procenten av befolkningen tar
en allt större andel av inkomsterna i landet. I Finland har
två forskare gjort en studie av de 5 000 rikaste finländarna,
baserad på offentliga register. De intervjuade också 90 euromiljonärer och skrev en av höstens mest omtalade böcker,
som vi skildrade i vårt förra nummer.

Hotet drogs tillbaka när regeringen gav Arbetsförmedlingen
något mer tid och pengar. Den nya generaldirektören Maria
Mindhammar har emellertid en svår uppgift framför sig. Hon
ska leda omställningen av myndigheten, där 4 500 personer
varslades i våras och där det beslutats att 132 lokala arbetsförmedlingskontor ska läggas ned.
I Norge blev de en misstroendeomröstning mot arbetsminister Anniken Hauglie. Den fick bara partiet Rødts ena röst.
Det betyder inte att Hauglie sitter tryggt. De övriga partierna
vill avvakta de många granskningsrapporter som satts igång.
De ska ge svaret på varför Norge under sju år misstolkade
EU-förordningen om social trygghet, med stora konsekvenser för tusentals norrmän.
Den första rapporten, som gjorts internt inom välfärdsmyndigheten NAV, pekar på tre faktorer som alla börjar på K:
Bristande kompetens, låg kapacitet och dålig kommunikation.
När alla rapporterna ligger på bordet är det inte svårt att spå
att NAV också står inför en större omställning.
Även på Arbeidsliv i Norden omställer vi oss, om än i
blygsam skala. Istället för att nyhetsbreven domineras av ett
tema, kommer vi framöver att jobba mer med artikelserier,
där ett ämne tas upp ur olika vinklar över tid.
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I detta nummer ser vi istället på de fattigaste 5 000 färöingarna och skildrar debatten om inkomstfördelningen på
Färöarna. Statistiken visar att medan Färöarna under många
år har haft den högsta tillväxten i hela Norden, har andelen
som riskerar att bli fattiga ökat från 8,9 till 10,5 procent.
Sonja Jógvannsdóttir, som leder fackförbundet SAMTAK,
kallar utvecklingen oroväckande.
Vi startar också en ny artikelserie, som kommer att handla
om polisen i Norden. Att vidareutveckla det nordiska polissamarbetet är ett av Danmarks mål som ordförande i
Nordiska ministerrådet.
Vårt första nedslag är i Malmö, där medierna i nordiska länder har skrivit så mycket om "gängkrig"att hela bilden av
Sverige har påverkats. Stämmer egentligen den bilden?
Enligt polisen statistik har insatserna varit framgångsrika –
antalet skjutningar har halverats och risken att utsättas för
brott i Malmö är nu den lägsta på tjugo år. Men det är svårt
att locka tillräckligt många att utbilda sig till polis.
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Demokratins väktare är också människor
- När man fått det där slaget och kommer hem med en blåtira, då är man främst människa.
Uttalandet kommer från Malmös polismästare med tio års erfarenhet av yttre tjänst i staden.
Föreställningen att poliser är tränade för det yttersta av obehag, ja, till och med tränade för att
dö, är en övertro på människans förmåga, säger han.
TEMA
16.12.2019
TEXT: FAYME ALM, FOTO JOHAN NILSSON/TT

Sveriges tredje stad har skapat rubriker runt om i världen och
därmed förstärkt det gamla ryktet om Malmö som Sveriges
Chicago. Flera insatser för att få ner brottsligheten i staden
har gjorts och görs, både av polisen och av andra aktörer, ofta
i samverkan. Insatserna har varit framgångsrika – antalet
skjutningar har halverats och risken att utsättas för brott i
Malmö är nu den lägsta på tjugo år.

brottslighet utan också om vara föredömliga och hålla ett
bra bemötande trots hot, kränkningar och subtila påtryckningar, att bryta självcensuren och våga tala internt även om
det svåra i jobbet, att ha tålamod med den alltför långsamma förändringen av delar av lagstiftningen samt att hantera
samhällets och domstolens uppfattning om att vara tränade
för allt.

Flera utmaningar för polisen
Framgångarna eliminerar dock inte utmaningarna för
polisen. Enligt Mattias Sigfridsson, stadens polismästare,
handlar polisyrket inte bara om den fortsatta kampen mot

Förebyggande insatser
Av väsentlig betydelse för att minska brottsligheten är de
kontroller som utförs av gränspolisen.
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- Vi genomför tusentals kontroller i veckan, säger Thommy
Brännström, chef för Gränspolisen i Region Syd. Vad vi då
stöter på är personer knutna till internationella nätverk, rattonykterhet och andra trafikbrott, försök till illegal införsel
av hundar och otjänligt kött, med mera. När det kommer till
kriminella eller till individer som inte hade rätt handlingar
för att bli insläppta i landet stoppar vi mellan 75 och 100 personer i veckan.

- Vi har regelbundna möten med danska gränspolisen för att
identifiera och förbättra vår samverkan. I grunden har dansk
och svensk polis samma uppfattning om lagstöd för det man
gör, så samarbetet fungerar bra, säger Thommy Brännström
och tillägger att det pågår diskussioner såväl med Danmark
som med Tyskland om hur samarbetet kan utvecklas.
Mattias Sigfridsson pekar också på vikten av Malmöpolisens
”extremt nära”, som han säger, samarbete med danska
polisen:
- Kriminella arbetar tillsammans oavsett var de befinner sig,
så vi måste också röra på oss. Med danska polisen har vi
möten och direktkontakt både på strategisk nivå och för att
utbyta lägesbilder och se hur vi kan hjälpa varandra. Det
gäller såväl operativa verksamheter som utredning och spaning.

Passkontroll vid Hyllie, den tågstation som ligger närmast
Öresundsbron. Foto: Björn Lindahl.
Kontrollerna sker vid brofästet på Lernacken, som samtliga
fordon på väg till eller från Danmark passerar, vid Hyllie
tågstation som är första stationen på svensk mark efter att tågen kört över Öresundsbron, samt i hamnarna i Helsingborg,
Trelleborg, Ystad, Karlshamn och Karlskrona.
- Gränspolisen agerar ofta i situationer där vi är utsatta inte
bara för risken att bemötas med våld utan också för väder
och vind, mörker och kyla. Vi försöker göra arbetssituationen
dräglig med bra lokaler för kontrollverksamheten, trivsamma fikarum och hyggliga rastplatser, anpassade arbetsscheman, väl sammansatta arbetsgrupper och duktiga chefer,
säger Thommy Brännström.
Expansiv region där gränser korsas
Malmös placering i en snabbväxande region, med både stort
barnafödande och hög inflyttning, har också betydelse för
kriminaliteten. I Öresundsregionen har invånarantalet
hastigt vuxit till mer än fyra miljoner. Även Skåne växer liksom Malmö där det nu bor 340 000 människor, varav hälften
är under 35 år.
Det geografiska läget, den stora expansionen och den speciella demografin är den kontext som de kriminella arbetar i,
utan att bry sig inte om nationsgränserna, säger Mattias
Sigfridsson.

- Dessutom kräver dagens grova organiserade kriminalitet
i Malmö internationell samverkan oavsett om det gäller
ekonomisk brottslighet, penningvätt, narkotika eller vapensmuggling, säger Mattias Sigfridsson.
Mediebilden och frågan om kön
Förutom att nationellt och internationellt kämpa mot brottligheten ska polisen även hantera den bild av yrkeskåren som
medierna – redaktionella och sociala – förmedlar. En bild
som inte alltid överensstämmer med verkligheten, men som
ändå påverkar alla poliser och polisanställda, anser Mattias
Sigfridsson.
Ett exempel är uppgiften som cirkulerat i vissa medier att
Malmöpolisen har så kallade No go zones. Den kan Mattias
Sigfridsson direkt avfärda:
- Nej, det har vi aldrig haft. Vi har alltid kunna röra oss överallt i staden. Däremot har det funnits områden där vi varit
mer än en patrull på grund av skadegörelse mot våra fordon.

Därför samarbetar såväl gränspolisen som Malmöpolisen
med polisen på andra sidan Öresund.
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Sedan cirka tio år tillbaka har polisen som rutin att inte bara
inleda arbetspassen med ett samtal utan också att ha ett avslutningssamtal för att alla i gruppen ska ha möjlighet att
berätta vad man varit med om.
- Vi behöver fånga upp alla innan man går hem, så detta är
standard för alla som jobbar i yttre tjänst. Det är väldigt viktigt för gruppchefen att kunna se vad som sker bland medarbetarna, säger Mattias Sigfridsson.
Nationell insats efter mord på 15-åring
Ja, utmaningarna är många för polisen, men Malmö har fått
extra resurser efter att polismyndigheten den 11 november i
år utlyst ”Nationell särskild händelse mot det grova våldet i
landet”, den går under arbetsnamnet Rimfrost.
Mattias Sigfridsson är Malmös polismästare och har lång
erfarenhet av yttre tjänst i staden.
En annan fråga är hur kvinnliga poliser bemöts av kriminella
individer. Internt är polisen tydliga med att vara myndighetspersoner och inte göra skillnad utifrån könstillhörighet, säger Mattias Sigfridsson och fortsätter:

Det skedde ett par dagar efter att två unga människor blivit
skjutna i Malmö, varav den ena dog till följd av skadorna,
15 år gammal. Ännu ett tragiskt och alltför tidigt slut på ett
människoliv och det endast två och en halv månad efter att
en spädbarnsmamma blivit skjuten till döds på öppen gata i
samma stad.

- Det finns enstaka tillfällen när en man inte vill bli förhörd
av kvinnlig polis och vi ser att kvinnorna inte alltid respekteras på samma sätt som männen. Men fallen är så sällsynta
att vi inte har någon generell bild av detta.
Respektfullt bemötande men också hot
När det kommer till områdespolisen anser Malmös polismästare att den är duktig på att gå i dialog med dem de
möter. En utmaning kan vara språkkunskaperna hos polisen
– i Malmö bodde det 2018 människor från 186 olika länder och därför rekryterar Malmöpolisen gärna personer med
breda språkkunskaper. De kriminella visar respekt, men det
pågår också försök att påverka polisen, berättar Mattias
Sigfridsson:
Även om det inte är brottslig handling så finns det risk att det
påverkar myndighetspersonerna och leder till självcensur.
Mer handledning på gång
Som ett led i att minska sådan censur och för att öka medarbetarskyddet har polisens företagshälsovård detta år börjat
med yrkeshandledning utifrån en metod där man regelbundet samlas för att med extern hjälp reflektera över hur hot
och annat kan hanteras. Något som tidigare endast de poliser
som arbetar med barnpornografi och med brott i nära relationer använt sig av, men som nu ska införas även för de
poliser som jobbar med annan verksamhet.
- Vi ska också börja med ledarträning i regionen för att ytterligare stärka våra chefer att våga vara ledare, våga vara
både modig och sårbar, våga prata om vad som kan vara jobbigt. Om jag som hög polischef kan tala om det svåra i yrket
visar det vägen för våra medarbetare. Jag ser det som en viktig del av ett modernt ledarskap, säger Mattias Sigfridsson.
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Carl Fredrik Reuterswärds skulptur Non-Violence är utplacerad framför FN-skrapan i New York och i många andra städer, däribland Malmö. Revolvern med en knut på pipan har blivit en stark symbol för kampen mot våld.
För Malmös del innebär Rimfrost ett tillskott av utredare
med djupare kompetens samt av civila specialistkompetenser
och av poliser i yttre tjänst. Främsta syftet med insatsen är
att minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
Redan nu har satsningen gett resultat, säger Mattias Sigfridsson:
- Vi ser hela tiden till att hålla häktet fullt. Just nu har vi 40
häktade för grova brott och totalt ungefär dubbelt så många. Under 2019 har vi frihetsberövat stora delar av tre olika
nätverk som stått för våldet i Malmö.
Nyrekrytering av kriminella ett stort problem
Men mycket återstår att göra. Liksom många andra ser Mattias Sigfridsson problemen med Malmös riskområde, det
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finns ett, och med de tre särskilt utsatta områdena. Även om
Malmös samlade krafter här lyckats vända utvecklingen mot
en mer positiv riktning återstår stora problem för staden.
- Vi har ju också de problematiska parallellsamhällena med
ungdomar som vill in i kriminalitet. Rekryteringsbasen ska
inte vara så stor som den är idag, säger Mattias Sigfridsson.
Anders Thornberg är rikspolischef och därmed chef för
Sveriges största myndighet med cirka 28000 årsarbetskrafter. Han har i intervjuer påpekat att ansvaret för kriminaliteten är hela samhällets ansvar. I Sveriges Radios P1
Lördagsintervjun den 14 decemberi år säger han att ”den
kriminella tillväxten inte hanteras på det sätt som den borde
göras” och nämner skolans, socialtjänstens och föräldrars
roll för att minska antalet unga som väljer brottets bana.

Ytterligare en utmaning för polisen är att hantera förställningar om vad de som demokratins yttersta väktare ska klara
av. Föreställningar som råder både i samhället och hos domstolen.
- Vi har förväntningar på oss att vi ska klara av alla former
av våld, kränkningar och hot för att vi är tränade för sådant,
resonerar domstolen. Ja, vi är tränade men inte tränade för
att dö, så här finns en övertro för vad en människa kan tåla.
När man väl fått det där slaget och kommer hem med en
blåtira, då är man främst människa. Upplevelsen försvinner
inte när uniformen hängs av, säger Mattias Sigfridsson.

Ökat politiskt intresse för Malmö och för
gängkriminaliteten
Denna höst presenterade svenska regeringen 34 förslag på
åtgärder mot gängkriminaliteten och inrikesministern är
liksom flera politiker från olika partier ofta på besök hos
polisen i Malmö.
- De lyssnar på oss eftersom vi arbetar framgångsrikt mot
kriminella konstellationer och har brutit trenden med både
skjutningar och sprängningar. Någon typ av brottslighet
kommer först till Malmö och sprider sig sen vidare till främst
Stockholm och Göteborg, säger Mattias Sigfridsson.
Krav på förändrad lagstiftning
Men fortfarande går flera personer med hög våldskapacitet
fria i Malmö. Ett faktum som en förändrad lagstiftning hade
kunnat påverka. Trots krav från polisen är sprängämnen
fortfarande inte klassade som vapen.
- Vi skulle vilja att synen på innehav av sprängmedel och
allmänfarlig ödeläggelse skärptes med strängare straff vilket
leder till obligatorisk häktning. Allt användande av
sprängämne i bostadsområde bör bedömas som grovt, säger
Mattias Sigfridsson. Det skulle göra skillnad.
Tränade för att klara hot och våld men inte för att
dö
Mattias Sigfridsson har under sina 20 år som polis, först
verksam i yttre tjänst och därefter huvudsakligen med spaning, sett hur de kriminella nätverken i Malmö har förändrats:
- På 90-talet var det mc-krigen som stod för förråande, grova
brott gängen emellan. Tidigt 00-tal kom falangkriget med
flera mord mellan olika gäng. Idag ser vi löst sammansatta
nätverk där lojaliteterna är svajiga och skiftar fort. Det skapar osäkerhet i de egna nätverken. Vem man kan lita på? De
kriminella sover dåligt, använder droger, blir mer våldsamma och bryr sig inte om att andra personer kan skadas av deras skjutningar och sprängningar. Det ökar också risken för
våra kollegor som befinner sig nära händelserna, säger Mattias Sigfridsson.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

7

"VI MÅSTE VARA RÄDDA OM VÅR POLISKÅR"

"Vi måste vara rädda om vår poliskår"
Det råder politisk enighet i Sverige om att antalet poliser ska bli fler. Polisutbildningen har de
senaste åren utökats och fått tre gånger fler platser än tidigare. Nyligen examinerades 546 nya
poliser. Men antagningssiffrorna för nästa termin ser dystra ut.
NYHET
16.12.2019
TEXT OCH FOTO: FAYME ALM

Till landets fem polisutbildningar, med plats för 1 020 nya
studenter, är det endast lite mer än drygt hälften, 651 personer, som antagits, rapporterar Sveriges Radio.
Den låga attraktionskraften för yrket kan ha lönemässiga orsaker.
- Idag har en polis som arbetat nio år på gatan i Malmö mellan 28 000 och 30 000 i månadslön. Väljer du att arbeta på
julafton är ob-tillägget 100 kronor i timmen. Vid beredskap
har du fram tills du blir inringd 15 kronor i timmen vardagar
och 30 kronor efter klockan 22 och på helger. Då är inställelsetiden en timme.
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Det säger Nina Eilenberg Wemrin, polis samt regionalt
samordnande huvudskyddsombud i Region Syd och ledamot
i Polisförbundets regionstyrelse i Syd. Hon oroas inte bara
över polisens löneläge utan också över att polisen anställer
fler personalkategorier utan att på sikt analysera vad det på
sikt kan komma att innebära:
- När du utbildar dig till polis får du utbildning i juridik,
skytte med mera. Dessutom tränas du i att ställas inför diverse etiska dilemman, som hjälper dig som färdig polis att
fatta rätt beslut även när du står inför tuffa ställningstagen
som ska avgöras på kort tid och som kan få konsekvenser inte
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bara för dig själv utan också för tredje man, dina kollegor och
din familj.
- Vad händer om vi delar vi ut våldsmonopolet till ordningsvakter? Eller när vi får fler kriminologer och socionomer än utbildade poliser inom polismyndigheten?
Dessa yrken är säkert också användbara i brottsbekämpningen, men vi måste vara rädda om vår poliskår när både terrorismen och gängkriminaliteten ökar, säger Nina Eilenberg
Wemrin.
Enligt henne är situationen i Malmö inte ny. Den har under
lång tid väckt frustration hos medarbetarna.
- Polisen på gatan har under flera år vetat om hur ohållbart
läget är i Malmö, men det är först nu som vi får politiskt
gehör, säger hon, och fortsätter:
- Varje dag går poliser ut och möter kriminella, beredda att
riskera livet för en människa de inte känner. Vi måste vara
rädda om den personalkategorin och lyssna på vad de säger,
för de har den kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs
för att skydda, hjälpa och ställa till rätta.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG
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Tuula Haatainen ny arbetsminister i regering
med många unga kvinnor
Vilken erfarenhet har de finländska politikerna från det riktiga arbetslivet? Frågan dök upp när
Finland överraskande bytte regering i mitten av december.
NYHET
16.12.2019
TEXT: BENGT ÖSTLING

Världens yngsta statsminister, Sanna Marin, har till exempel
inlett sin karriär som kassörska i ett snabbköp.
Tuula Haatainen (SDP) , som blir ny arbetsminister, betecknas som en mångsysslare i finländsk politik. Hon är utbildad
som sjuksköterska, och har jobbat inom yrket bland annat på
Åland. Ambitionerna sträckte sig emellertid ända till presidentposten.
Hela havet stormar
Närmast kom Haatainen från posten som vice talman i riksdagen. Den posten gick till avgående statsministern Antti
Rinne.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

I stället fick hon alltså efterträda Timo Harakka på Arbetsministeriet. Harakka blev istället blev kommunikationsminister – den ställning som den nya statsministern Sanna
Marin haft under det senaste halvåret.
Den plötsliga regeringskrisen var i första hand en socialdemokratisk kris. Den handlade om arbetslivet, löner och
kollektivavtal. men det som utlöste krisen var att den socialdemokratiskt ledda regeringens ägarpolitik sattes på prov
i samband med de postanställdas löneuppgörelse.
De postanställdas fackförbund Post- och logistikunionen
PAU anklagade Posten för att ha sänkt lönen för en personal
som också annars är lågavlönad. Posten är i kris, eftersom
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många privata aktörer har kommit in på en minskande marknad.
2 300 tidningsutdelare har tidigare flyttats till Postens dotterbolag där de fick ett "billigare" kollektivavtal. Nu ville
Posten överföra 700 postsorterare till samma dotterbolag,
med sänkta löner.
Regeringskris på grund av statlig ägarpolitik
Posten hotade även med sämre löner också för de övriga
postanställda. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal
strandade och en poststrejk bröt ut. Flera sympatistrejker
följde inom den starka transportbranschen.
Enligt den statsägda Posten kan konkurrenterna utföra
motsvarande arbete med billigare och flexiblare kollektivavtal. Det ville Postens styrelse också ha.
Frågan uppstod om den socialdemokratiskt ledda regeringen
verkligen hade godkänt Postens agerande. Ägarstyrningsminister Sirpa Paatero tvingades avgå, men det räckte
inte. Centern meddelade att partiet inte längre litade på
statsminister Antti Rinne.
Regeringen räddad med samma bas och program
Rinne avgick för att rädda regeringen och det regeringsprogram som hade förhandlats fram under våren och försommaren.
Därefter återuppstod den finländska regeringen med fem
partier, under socialdemokratisk ledning. De övriga partierna är Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska
folkpartiet.

Medan Socialdemokraterna skiftade flera ministrar, gjorde
Centern bara ett byte. Partiordförande Katri Kulmuni byter
jobb med Mika Lintilä. Hon blir finansminister och han
näringsminister, på närings- och arbetsministeriet.
Haatainens vardaglighet blev ett varumärke
Frågor kring sysselsättning och arbetsliv är delvis nya för Tuula Haatainen. Hon har presenterats som en socialpolitiker
som har gjort sin vardaglighet till ett varumärke.
Haatainen har två gånger försökt bli president. År 2011 förlorade hon i socialdemokraternas primärval, men i det senaste
presidentvalet, år 2018, var Tuula Haatainen socialdemokraternas presidentkandidat. Ingen betvivlar Haatainens kompetens. Hon anses vara saklig och pålitlig.
Säkerhetspolitik, vapensystem och försvar, var emellertid
inte hennes styrka. I stället ville hon tala om en feministisk
utrikespolitik, med Sverige som förebild. Journalisterna har
kallat henne tråkig. Hon kommer överens med alla och har
inga skandaler bakom sig
- Hon skulle bli bättre som statsminister, men passar inte i
presidentvalet, sa bland annat socialdemokraternas tidigare
partisekreterare Mikael Jungner, i tidningen Savon Sanomat.
Det tyckte väljarna också. Haatainen nådde bara 3,3 procent
av rösterna. Det är socialdemokraternas sämsta valresultat i
ett presidentval någonsin.
Uppgiften ansågs också omöjlig. Motkandidaten var Samlingspartiets tidigare ordförande Sauli Niinistö, som varit en
populär president. Han säkrade lätt omval för en andra period.

Delar av den nya finska regeringen, med Sanna Marin i
mitten. Tuula Haatainen nummer två från vänster.
Sanna Marin (sdp), 34 år, blev världens yngsta statsminister.
Sirpa Paatero återkom som minister efter bara några veckors
bortavaro. Men nu blir hon enbart kommunminister.
Ägarstyrningen övertas av Europaminister Tytti Tuppurainen, också sdp.
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Stor økonomisk vækst og flere fattige på
Færøerne
Det går rigtig godt på Færøerne. Men det går også skidt på Færøerne. Sidste år viste en
undersøgelse, at Færøerne var det land i Europa med størst økonomisk vækst. Samme periode
voksede tallet af færinger, som lever i risiko for fattigdom fra 8,9 til 10,5 procent. »Det er en
foruroligende tendens«, siger Sonja Jógvansdóttir, fagforbundskoordinator på Færøerne.
TEMA
16.12.2019
TEKST: RÓLANT WAAG DAM, FOTO: BAKKAFROST

Det går godt på Færøerne. Og det har gået godt i mange år.
Det er især tydeligt i bybilledet i hovedstaden Thorshavn. Der
bliver bygget tunneler, skoler, hospitaler og en række andre
store offentlige og private bygninger. En undersøgelse lavet
af Nordisk Ministerråd understøtter det, som alle færinger
kan se hver dag, hvilket fik den færøske avis Dimmalætting
sidste år til at konkludere:

Størst økonomiskt vækst i Norden
State of the Nordic Region 2018, som undersøgelsen hedder
udkom sidste år og påpeger, at bruttonationalproduktet på
Færøerne er vokset 10,3 procent. Island, som var nummer to
på listen, har en vækst på 6,3 procent.

"Det går godt i Norden, men det går bedst på Færøerne".

"Med knap 50.000 indbyggere og en isoleret plads i den
nordlige del af Atlanterhavet siger det næsten sig selv, at det
ikke vrimler med milliardærer i det 1.399 kvadratkilometer
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De gode tider kommer også til syne på andre måder.
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store øsamfund Færøerne. Men de er der", skrev det danske
medie Finans i 2017.
De henviste til Regin Jacobsen og Oddvør Jacobsen som i
2016 blev de første milliardærer på Færøerne. Avisen
Berlingske udråbte Regin Jacobsen til at være laksekonge og
laksekongen konkluderede i avisen:
"Det er gået meget godt".
Et udsagn som med rette dækker udviklingen for Bakkafrost,
som Regin Jacobsen og Oddvør Jacobsen er hovedaktionærer i. Det er også en ganske præcis beskrivelse af udviklingen
i det færøske bruttonationalprodukt. Alligevel er fagforbundskoordinatoren Sonja Jógvansdóttir bekymret um udviklingen på Færøerne.
- De seneste par år har vi set, at samfundet er blevet ufatteligt
meget rigere, men lønningerne er ikke steget på samme
måde, konstaterer hun. Et udsagn hun har belæg for, ifølge
den færøske Nationalbanks rapport for 2018.
Der står der blandt andet, at mens prisen på et hus i Thorshavn i 2016 blev 14 procent dyrere i forhold 2015, så steg indtægten efter skat kun fem procent.
Flere i risiko for fattigdom
Samtidig med, at huspriserne stiger, vokser antallet af dem,
der er i risiko for at leve i fattigdom. “At the risk of powerty”
er et internationalt begreb, som bliver brugt af blandt andet
Eurostat. Hagstova Føroya, Færøernes centrale myndighed
for statistik, lavede disse målinger for første gang i 2009.
Dengang var tallet 8,9 procent. Det er steget næsten hvert år
sidenhen og den nyeste måling, som er fra 2017, lyder på 10,5
procent. Det kan ikke være rigtigt, mener Sonja Jógvansdóttir.

Sonja Jógvansdóttir på NFS kongress i Malmø. Foto: Björn
Lindahl.
- Et almindeligt arbejde skal være nok til at sikre en almindelig hverdag. Men sådan forholder det sig ikke for alle, siger
hun.
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To af dem, der arbejder med folk, som lever under trange
økonomiske kår, er socialrådgiverne Siri Joensen og Barbara
Olsen. De udtalte til færøsk radio, Kringvarp Føroya, sidste
år, at de flere gange har oplevet folk, som er rigtig dårligt
stillede, ja direkte sultne.
- Vi har oplevet forældre, som har fortalt, hvordan de har
givet deres børn mad, men så selv har siddet sultne. Det
burde de måske ikke, hvis de kontaktede de rette myndigheder, men disse folk er altså dårligt stillede, fortalte de.
En udfordring i denne sammenhæng er, at det er svært for
myndighederne at nå ud til dem, som har brug for det. Heri
Petersen, fuldmægtig i socialstyrelsen på Færøerne, har
været med til at skrive en rapport om fattigdom på Færøerne
og har tidligere udtalt, at fattigdom på Færøerne ikke er synlig på samme måde, som i andre lande:
- Det kan ikke ses på folk her, at de er fattige. De bor ikke
i bestemte områder og der er heller ikke tale om bestemte
folkeslag. I flere af de nordiske lande har vi bydele hvor der
mestendels bor indvandrere eller flygtninge, vi har socialt
belastede områder, hvor der bor folk med en lav indkomst
og store sociale udfordringer. På Færøerne findes dem der
lever i risiko for fattigdom i hele samfundet. Derfor er det
også svært finde løsninger som rammer bredt, sagde Heri
Petersen i radioprogrammet Radarin om fattigdom på
Færøerne sidste år. Og dette er noget, som socialrådgiverne
også kan skrive under på:
- Når vi kommer hjem til folk, så har vi oplevet, at de lever
under særdeles dårlige forhold. Nogle af dem kender ikke
til andet. De er måske selv vokset op under lignende omstændigheder. Og hvis ingen andre har lagt mærke til det, så
kan det være svært at vide, hvor man kan søge hjælp.

Fattigdom på Færøerne ikke er synlig på samme måde, som
i andre lande, her er havnen i Tórshavn. Foto: Björn Lindahl.
Et skrøbeligt og smukt samfund
På Færøerne findes der ikke konkrete tal for, hvor mange
befinder sig i denne situation. Men de 10,5 procent, som der
tal på, og som levede i risiko for fattigdom, svarer til omkring
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5000 mennesker. Det 10,5 procent er mindre end resten af
Norden, men det er for meget, siger Sonja Jógvansdóttir:
- Når du er så lille et samfund, så er det også et meget skrøbeligt samfund. Derfor betyder det enkelte individ utrolig
meget. Men sådan et lille samfund er også et smukt samfund,
fordi når vi ser noget, som vi burde gøre noget ved, så er det
en del nemmere at gøre det end i andre større samfund. Det
må da være vores fordel.
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Slik tolket Norge EUs trygdeforordning feil i syv
år
Hva er årsaken til rettsskandalen i Norge, hvor 2 400 personer har blitt stemplet som
trygdemisbrukere på grunn av feiltolkning av EØS-avtalen? Og hvorfor har den kunnet pågå så
lenge?
NYHET
15.12.2019
TEKST: LARS BEVANGER OG BJÖRN LINDAHL

Det er mange som har hatt ett ansvar: politikere og departement, rettsvesenet, velferdsmyndigheten NAV og pressen
som ikke avslørte hva som foregikk. Hittill er det kun det som
har skjedd i NAV som har blitt gransket – i en intern rapport skrevet av Terje Klepp, tidligere revisjonsdirektør i NAV
siden august 2016.
De tre K-ene
Da Terje Klepp sammenfattet rapporten på en pressekonferanse den 12. desember listet han opp det han vurderte å være
de viktigste årsakene til trygde-skandalen:
– Det er de tre K-ene, som jeg kaller dem: Mangefull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon.
Det skandalen handler om er at EU-retten står over norsk
lov. Den sier at fri flyt av personer over landegrensene er et
svært viktig prinsipp. Det skal være mulig for statsborgere i
EØS-området (EU + Norge, Island og Liechtenstein) å ta med
seg ytelser til andre land uten å måtte søke om det.
Ifølge den norske folketrygdens regler må man imidlertid oppholde seg i Norge for å kunne motta en del ytelser. Domstolene har ikke stilt spørsmål til myndighetenes rettsfortolkning. De har fortsatt å bruke de norske trygdelovene i stedet
for EUs trygdeforordning, som ble en del av norsk lov etter 1.
juni 2012.
Mangelfull kompetanse
I den interne rapporten gis det flere eksempel på mangelfull
kompetanse.

som var bosatt i utlandet fikk den retten. De som oppholdt
seg midlertidlig i et EØS-land skulle behandles i forhold til
den mer restriktive norske lovgivningen.
Trygderetten er den norske domstolen som behandler klager
på NAVs vedtak. Den stadfestet NAVs vedtak uten å stille
spørsmål ved NAVs tolkning av forordningens betydning ved
midlertidige opphold i et annet EØS/EU-land.
Først etter fem år, i juni 2017, avsa Trygderetten den første
kjennelsen der den stilte spørsmål om NAVs rundskriv bygger på en korrekt tolkning av trygdeforordningen.
Ikke alle som oppholdt seg i et annet EØS-land ble imidlertid
nektet ytelser av NAV.
I følge internrapporten behandlet NAV-kontorene hvert år
ca. 22 000 søknader om å få beholde sykepenger under opphold i utlandet. Bare 2 000 av søknadene ble avslått.
Dårlig kommunikasjon
Den dårlige kommunikasjonen handlet om at de personer
som stilte spørsmål ved lovfortolkningen ikke ble lyttet til.
– Det ble i perioden 2012 til 2017 flere ganger reist spørsmål
fra fagpersoner i linjen om vår praksis når det gjelder midlertidige opphold i utlandet. I 2017 stiller også EFTAs overvåkningsorgan ESA relevante spørsmål. Ingen av disse hendelsene fører til at NAVs uriktige praksis blir avdekket og korrigert, skriver den interne utrederen.

Utenriksdepartementet skal ha oversatt EUs trygdeforordning feil. Oversetterne brukte den danske forordningen, men
«midlertidlig opphold» ble da til «mildlertidlig bosted».

Dårlig kapasitet
Til sist var ikke spørsmålet prioritet nok, selv etter den første
kjennelsen i Trygderetten som stilte spørsmål om lovfortolkningen:

Slike feil førte til at det i Norge oppsto et skille mellom opphold og bosted som ikke finnes i EU-forordningen. Rette til
å motta ytelser i et annet EØS-land ble tolket slik at kun de

– Direktoratet er avhengig av avstemming med departementet før NAV kan endre praksis. I tillegg tar den interne
prosessen i direktoratet også lang tid. Årsaken kan være at
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det er lite kontinuitet i arbeidet da flere ulike personer er
koblet på saken til ulike tidspunkter grunnet lite kapasitet i
Ytelsesavdelingen, skriver Terje Klepp.
– For mange aktiviteter «konkurrerer» om oppmerksomheten, og det arbeides ikke dyptgående og konsentrert
med saken. De fleste involverte medarbeidere har hatt andre
krevende arbeidsoppgaver som ble oppfattet som mer
presserende våren 2019.
Hvilke konklusjoner drar så NAV-direktør Sigrun Vågeng fra
rapporten?
– Den viser at praksisen vi har hatt til nå, med flere juridiske
miljøer, gjør oss sårbare og ikke gode nok til å løse komplekse
juridiske probemstillinger, sier Vågeng.
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EU: Enighet om villkoren för vägtransporter
Efter många års utredningar och svåra förhandlingar har EU-länderna blivit eniga om nya regler
för vägtransportsektorn. De nya reglerna kommer att införas 2021 och kommer då också att
gälla i Norge och Island.
NYHET
13.12.2019
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Det är EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet
som förhandlade i en sista nattmangling. De blev eniga
klockan halv sju på torsdagsmorgonen den 12 december.

Tre områden:
Det är framförallt på tre områden som de nya reglerna kommer att gälla:

Den nya lagstiftningen ska formellt godkännas av rådet och
parlamentet. Efter det har de 28 medlemsländerna i EU ett
och ett halvt år på sig att genomföra lagändringarna i sina
länder. Reglerna kommer också att gälla inom EES, det vill
säga Norge, Island och Liechtenstein.

• Lokala löner ska gälla både vid inrikestransporter
inom ett land och vid cabotagetransporter, det vill
säga när en lastbil kommer med gods från
utlandet och tar ett fraktuppdrag inom landet.
• Cabotagereglerna skärps samtidigt. Lastbilen
måste efter att den gjort en cabotagetransport i ett
land hålla sig utanför landets gränser i fyra dagar.
Var åttonde vecka måste lastbilen köras hem till
det land där den är registrerad.
• Strängare regler för kör- och vilotider införs för
utländska förare, som också måste återvända till
hemlandet var tredje vecka.

– Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige, säger den svenska EUparlamentarikern Johan Danielsson (S) i ett uttalande.
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Det europeiska transportarbetarförbundet, ETF, välkomnar
det nya mobilitetspaketet. Förbundet har bland annat fått
igenom sitt krav på att den senaste generationens färdskrivare ska installeras på lastbilarna, vilket gör det möjligt att
kontrollera att kör- och vilotider hålls.
Även lätta transportfordon
- Vi välkomnar att lätta transportfordon också kommer omfattas av EU:s regler, vid sidan om de tunga lastbilarna, skriver ETF i en kommentar.
Att lastbilarna regelmässigt måste återvända till sina hemländer är också ett viktigt krav för att kunna bekämpa att
brevlådeföretag upprättas i vissa länder med sämre lönevillkor, samtidigt som lastbilarna aldrig befinner sig där, anser
ETF.
Enigheten om mobilitetspaketet innebär inte att alla frågor
om vägtransporter har lösts. Vid transporter som kombinerar lastbilskörningen med flyg eller sjöfrakt är det fortfarande de enskilda länderna som avgör vilka lönevillkor som
ska gälla.
Vem är arbetsgivaren?
Samtidigt pågår också flera rättegångar i nationella domstolar och EU-domstolen om vem som ska ses som den reella arbetsgivaren.
I ett fall, där förarna var anställda i det cypriotiska företaget
AFMB, som har avtal med flera nederländska företag, har
generaladvokaten Priit Pikamäe i EU-domstolen landat på
den så kallade ”ank-testen” för att avgöra vem som egentligen är arbetsgivare.
”Om en fågel går som en anka, simmar som en anka och
kvackar som en anka, så är det förmodligen en anka.”
Frågan var vilket lands pensionsrättigheter som skulle gälla.
Generaladvokatens råd till EU-domstolen är att det är realiteterna som avgör. Kreativa bolagskonstruktioner ska inte
kunna användas för att minska arbetstagarnas rättigheter.
Eftersom förarna aldrig arbetade på Cypern kan det inte vara
där arbetsgivaren är:
- Den som går som en arbetsgivare, simmar som en arbetsgivare och kvackar som en arbetsgivare, är troligen arbetsgivaren, skriver de två norska juristerna Dag Sørlie Lund och
Juni Nyheim Solbrække i advokatbyrån Hjort, i en debattartikel i dn.no.
Förslag till avgöranden är inte bindande för EU-domstolen,
men det följs ändå ofta. Om resultatet upprätthålls, kommer
det i norska sammanhang ha betydelse för vilket nationalt
pensionssystem arbetstagarna ska tillhöra när de utför uppdrag för norska företag, men formellt är anställda i utländska
företag, skriver juris

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

18

MARIA MINDHAMMAR SKA LEDA ARBETSFÖRMEDLING I STORMVÄDER

Maria Mindhammar ska leda arbetsförmedling i
stormväder
Den 5 december utsågs Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen i
Sverige. Det är ett arbete hon tackat ja till med glädje, samtidigt som hon beskriver situationen
på Arbetsförmedlingen som ett ”exceptionellt tillstånd”.
NYHET
12.12.2019
TEXT GUNHILD WALLIN, FOTO: JOHAN KARLBERG, PETER KROON

– Jag är stolt över att vara nybliven generaldirektör för den
här stora och viktiga myndigheten, sa Maria Mindhammar,
när hon den 10 december inledde en pressträff kring den nya
arbetsmarknadsprognosen för de två kommande åren.
Då hade det gått fem dagar sedan hon tillträdde som generaldirektör för Arbetsförmedlingen, presenterad av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som lovordade hennes
långa och gedigna erfarenhet som statstjänsteman. Eva
Nordmark betonade Arbetsförmedlingens betydelse och hur
avgörande det är med en stark ledning för att lyckas med den
omvandling som arbetsförmedlingen just nu genomgår.
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– Maria Mindhammar är rätt person att kliva in som ny generaldirektör och ge det tydliga ledarskap som myndigheten
behöver för att ge rätt stöd till arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. Hon kommer även att ha en viktig roll att
spela i det fortsatta reformeringsarbetet, sa Eva Nordmark.
Bred erfarenhet
Maria Mindhammar är jurist med bred erfarenhet från statliga myndigheter, bland annat som regionskattechef och skattedirektör i Västra Götaland, Kronofogdemyndigheten och
Skolverket. Hon har också varit domare. Hon kom till myndigheten som överdirektör i september 2017 och tar nu över
efter avgående Mikael Sjöberg. Det betyder att hon varit

19

MARIA MINDHAMMAR SKA LEDA ARBETSFÖRMEDLING I STORMVÄDER

ställföreträdande generaldirektör och att hon är väl insatt i
det stora reformarbete och de svårigheter som myndigheten
står inför.
– Jag har stor respekt och ödmjukhet för det här stora och
tuffa uppdraget som jag har tackat ja till, men att jag skulle
vända ryggen åt det här finns inte i mig, sa den tillträdande
generaldirektören.
Tidningen Arbetet ställde frågan om varför hon tackat ja
till en myndighet som befinner sig i en situation hon själv
beskriver som ”exceptionellt utmanande”? Hon svarar:
– För att jag tror på myndigheten och brinner för de här frågorna. Jag tror vi kan göra något riktigt bra av det här, men
jag inser att det blir tufft.
Många stormar
Under det senaste året har det, minst sagt, stormat kring den
svenska Arbetsförmedlingen. I budgetuppgörelsen hösten
2018 fick myndigheten mindre pengar än väntat på grund av
att Moderaternas och Kristdemokraternas reservationer mot
budgeten, röstades igenom i riksdagen.

ber. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen nästa
år får behålla 900 miljoner som de inte förbrukat i år under
2020 och att tidplanen förskjuts ett år så att reformeringen
ska vara färdig först i slutet av 2022. Den nya kompromissen
betyder också att kravet på att alla matchningstjänster ska
skötas av privata aktörer mildras.
Det är denna verklighet och detta reformarbete som Maria
Mindhammar ska leda de kommande sex åren. Ännu finns
få mer personinriktade artiklar om den nytillträdde generaldirektören, men i hennes inledande tal på pressmötet
den 5 december träder fram en person som gång på gång
prisar sina medarbetare och som visar öppenhet för dialog,
med regeringen, med parterna och inte minst med de
fristående aktörer som i högre grad ska få ansvar för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.
Hon betonar också statstjänstemannarollen. En myndighet
utför det regeringen beställer och därför väntar hon nu på
det regleringsbrev som ska komma i december och som ska
bestämma arbetsförmedlingens framtid.

Till det kom det så kallade januariavtalet, som rymmer de
eftergifter som Centern och Liberalerna krävde för att ge sitt
stöd så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering. I januariavtalet var reformeringen av Arbetsförmedlingen en viktig del och framförallt Centerpartiet ville
se en snabb och genomgripande process, där många av
förmedlingsuppgifterna, bland annat matchning, i framtiden
skulle tas om hand av privata aktörer, enligt Lag om valfrihet,
LOV.
Effekterna för de 14 000 anställda på Arbetsförmedlingens
kontor lät inte vänta på sig. Tidigt i våras varslades 4 500
personer och det beslutades att 132 lokala arbetsförmedlingskontor skulle läggas ner. Hittills har 1900 personer frivillig lämnat sina tjänster. Enligt Januariavtalet
skulle hela reformarbetet ske snabbt och den nya organisationen skulle stå klar i slutet av 2021.
Misstroendeförklaring
Men så kom för några veckor sedan en misstroendeförklaring
mot regeringen och främst arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark.
Det var Vänsterns partiledare Jonas Sjöstedt, som ville få
stopp på det han kallade "kaosprivatiseringen" av Arbetsförmedlingen. Han hävdade att det inte fanns stöd i riksdagen för den långtgående privatiseringen, som är överenskommet i januariavtalet och att den snabba reformtakten
drabbar både kommuner och långtidsarbetslösa.
När Jonas Sjöstedt fick Moderaternas och Kristdemokraternas stöd, ökade pressen på regeringen. I samtal med Centern
och Liberalerna, kunde de komma fram till en modifiering av
januariavtalet, som presenterades måndagen den 9 decem-
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