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SV vil ha et godt organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger,
faglige rettigheter og tariffavtaler for å utjevne maktforholdene i
arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. Vårt mål er arbeid
til alle! Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et
arbeidsliv med flere rettigheter og mer makt til lønnsarbeidere.

SV vil ha et godt organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger,
faglige rettigheter og tariffavtaler for å utjevne maktforholdene i
arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. Vårt mål er arbeid
til alle! Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et
arbeidsliv med flere rettigheter og mer makt til lønnsarbeidere.

SV vil at faste og hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet.
Med fast jobb har man en mer forutsigbar hverdag med større
mulighet for å leve trygge og gode liv, og det er lettere å planlegge
fremtida og kjøpe seg bolig. Det blir også mindre krevende å varsle om
vanskelige forhold på jobben.

SV vil at faste og hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet.
Med fast jobb har man en mer forutsigbar hverdag med større
mulighet for å leve trygge og gode liv, og det er lettere å planlegge
fremtida og kjøpe seg bolig. Det blir også mindre krevende å varsle om
vanskelige forhold på jobben.
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Arbeid for alle

●

Gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent, og legge til
rette for økt fagorganisering i alle deler av arbeidslivet.

●

●

Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers
uke/6-timersdag med full lønnskompensasjon som mål.

●

●

Senke ukentlig ordinær arbeidstid i Arbeidsmiljøloven til 37,5
timer og daglig ordinær arbeidstid til 8 timer.

●

●

Styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og
tvangsarbeid.

●

●

Sikre lovfestet og reell rett til heltid.

●

●

Avvikle bemanningsbransjen - arbeidsformidling skal være et
offentlig ansvar.

●

●

Avskaffe New Public Management som styringsmodell i offentlig
sektor. Sykehus skal ikke drives som butikk!

●

●

Styrke arbeidsmiljøloven, og fjerne den generelle adgangen til
midlertidige ansettelser.

●

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Styrke arbeidsmiljøloven, og fjerne den generelle adgangen til
midlertidige ansettelser.
Avskaffe New Public Management som styringsmodell i offentlig
sektor. Sykehus skal ikke drives som butikk!
Avvikle bemanningsbransjen - arbeidsformidling skal være et
offentlig ansvar.
Sikre lovfestet og reell rett til heltid.
Styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og
tvangsarbeid.
Senke ukentlig ordinær arbeidstid i Arbeidsmiljøloven til 37,5
timer og daglig ordinær arbeidstid til 8 timer.
Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers
uke/6-timersdag med full lønnskompensasjon som mål.
Gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent, og legge til
rette for økt fagorganisering i alle deler av arbeidslivet.
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