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NY LINJE: «Særlig Torbjørn Røe Isaksen har profilert Høyre med en ny arbeidslivspilitikk», skriver artikkelforfatteren. Her er Isaksen på talerstolen under Høyres landsmøte.
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Hva mener Høyre?
■ INNLEGG

Jan Olav Brekke
Forbundsleder, Lederne

Vi hører ofte Høyre-politikere
snakke om behovet for mer
fleksibilitet i norsk arbeidsliv,
og at det skal lønne seg å jobbe.
Begge deler høres i utgangspunktet fornuftig ut. Spørsmålet er
bare hva de faktisk mener med
det.
Høyre sier i sitt utkast til partiprogram at fleksibilitet er et gode for
mange arbeidstakere, fordi det gir
større mulighet til å kombinere arbeid, familie og fritid.
Dette er vi helt enige i. Spørsmålet
er hva Høyre egentlig vil endre? For
når de skal konkretisere, bruker de
ord som myke opp, gjennomgå og
gi mulighet til. Dette har erfaringsmessig lett for å være forslag som
vil tjene arbeidsgivere mer enn de
ansatte.

Lederne mener hovedtrekkene i den
norske arbeidsmiljøloven må
forsvares. Samtidig kan vi gjerne
diskutere enkelte justeringer av loven, både med dagens regjering og
med de borgerlige partiene. Men vi
har en klar forutsetning om at det
handler om justeringer og ikke endringer av hovedtrekkene i den loven
som gjør norsk arbeidsliv til et av
de best fungerende.

dige ansettelser og «myke opp» adgangen til å ansette arbeidstakere
på åremål.

Dette går ut på at alle som er i
jobb får opp til 1825 kroner per
måned i skattefradrag.

Et annet område der det er grunn

Blir du arbeidsledig, mister du
retten til fradrag og får dermed
en skatteøkning på nær 22 000
kroner, i tillegg til at du mister
inntekt. Høyre bør gi et tydelig
svar på om de har tenkt noe
lignende, og i god tid før valget.

inn for dramatiske endringer i arbeidsmiljøloven. Dette ville betydd
flere midlertidige stillinger, mer og
dårligere betalt overtid og dårligere
stillingsvern.

til å spørre hva Høyre egentlig vil,
er rettighetene til arbeidsledige.
I programutkastet heter det at de
vil gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at det lønner
seg å jobbe. Det høres fint ut,
men vi husker hva de gjorde
sist de satt i regjering. Da gjorde
Høyre endringer i reglene for
arbeidsledige, som gjorde at
en person som ble arbeidsledig
mistet 20.000 kroner i året fordi
de mistet retten til feriepenger.

Nå vil de gjøre reglene for overtid

I Sverige har vi sett at Høyres søster-

mer fleksibel, gjennomgå reglene
for søndags-, helligdags- og nattarbeid, gjøre det lettere med midlerti-

parti, med begrunnelsen om at det
skal lønne seg å jobbe, har innført
det de kaller «jobbskatteavdrag».

Når Høyre sist satt i regjering gikk de

Særlig Torbjørn Røe Isaksen har
i den siste tiden profilert
Høyre med en ny arbeidslivspolitikk. Spørsmålet er dels
som han får gjennomslag og
dels hva han egentlig mener.
Hva legger egentlig Høyre og
Røe Isaksen i begreper som
fleksibilitet, «myke opp»
og at det skal «lønne seg
å jobbe»?

For få folkehelse-løfter fra Gahr Støre
■ INNLEGG

Lars Erik Mørk
Gjensidigestiftelsen

Aktivitetsalliansen heier på folkehelsemeldingen Jonas Gahr Støre
presenterte 26. april. Det er bra at
regjeringen løfter forebygging til
toppen av dagsordenen. Meldingen
bekrefter verdien av forebyggende
arbeid og behovet for å få folk til
å bli mer fysisk aktive. Vi er glade
for signalene om satsing på tur- og
sykkelstier, behovet for en strategi
for aktivt friluftsliv og det positive
eksemplet om at maks 500 meter til
merket tursti bidrar til å øke aktivitetsnivået.
Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av Den norske turistforening,

Virke Trening, Skiforeningen,
Grete Roede, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen.
Vi jobber sammen for å få flere
nordmenn til å bli fysisk aktive,
og representerer til sammen
900.000 medlemmer fra både frivillig og privat sektor. Vi heier
på regjeringens ønske om bedre
måleparametre for fysisk aktivitet
og forebyggende arbeid. Det er
bra at regjeringen vil samarbeide
både med næringslivet og frivillige
organisasjoner. Men hva vil Jonas
faktisk gjøre?

Ordet «vurdere» brukes 120 ganger i

meldingen. Den sier derimot lite
konkret om hvordan Norge skal
få flere i aktivitet. Aktivitetsalliansen foreslår å etablere utstyrssentral på skoler og legge opp til at
mer fysisk aktivitet i skolen betyr
at barna skal ut på tur i nærmiljøet. Vi vil se konkrete planer for
å få flere til å velge gange eller
sykkel til transport og gjøre det
økonomisk attraktivt for arbeidsgivere å legge til rette for aktivitet
for arbeidstakerne. Hvis alle gode
krefter skal bidra, må det bli lønnsomt å få flere til å nærme seg
aktivitetsnivået Helsedirektoratet
anbefaler.

Vi synes det er merkelig at Gahr
Støre ikke viser større vilje til å
ta i bruk økonomiske virkemidler
i folkehelsepolitikken. Når regjeringen ønsker å samarbeide med
næringslivet og de frivillige, synes
vi de skal forplikte seg til større
løft selv.
Aktivitetsalliansen stiller gjerne opp
til folkehelsedugnad, det er bare
å fortelle oss når og hvor vi skal
møte opp. Men da forventer vi
også at det offentlige vil gjøre
sitt. Nå får Jonas slutte å vurdere
og følge opp melding med
handling.

