
Vi registrerer at YS utelukkende har forholdt seg til programformuleringer. Saker vi
eksempelvis har jobbet for gjennom våre alternative forslag til statsbudsjett medregnes ikke.
Vi mener det blir feil å fremstille et parti som negativt til forslag de har arbeidet for. Vi kunne
helt sikkert hatt enda flere detaljer i vårt program, men da ville programmet fort vært på flere
hundre sider.

Faste ansettelser
Vi har hele tiden vært tydelige på at fast ansettelse skal være hovedregelen. Vi ønsker klare
kriterier for midlertidige ansettelser, slik at dette ikke skal misbrukes, samtidig som vi ser at
midlertidige ansettelser er med på å åpne døra til arbeidsmarkedet for de som har falt
utenfor.

Bruke offentlige anskaffelser for å motvirke sosial dumping
Ting henger jo sammen. Når FrP vil ha en minstelønn, så vil jo dette også gjelde som krav
ved offentlige anskaffelser, selv om det ikke står presisert i programmet alle sammenhenger
hvor minstelønnen skal gjelde. Vi mener derfor at vårt program er tydelig på at vi ikke
aksepterer sosial dumping, ei heller ved anskaffelser.

Sykelønnsordningen
Formuleringen på sykelønn i FrPs program er slik fordi vi ønsker å utvide sykelønnen for de
med lengre og alvorlige sykdomsforløp. Dette er formulert i samme avsnitt «For mange
pasienter med alvorlige diagnoser, som krever et langvarig behandlingsløp, kan den
lovfestede sykepengeperioden bli for kort. Derfor bør sykelønnsordningen sikres for
de som har alvorlige sykdommer.»

Rett til kompetanseutvikling
Fremskrittspartiet har vist med etter- og videreutdanning av lærere, at vi ønsker
kompetanseutvikling. I programmet forsøker vi å fange opp dette mer generelt i avsnittet
«livslang læring»: «Arbeids- og næringsliv er i kontinuerlig endring, og livslang læring
blir stadig viktigere. Norge har et stort antall høykompetansearbeidsplasser, og
mange arbeidstagere vil av ulike grunner ha behov for omskolering og etter- og
videreutdanning. I den nasjonale strategien for livslang læring må det sikres tett
samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, for å gi gode utdanningsløp
som harmonerer med hva arbeidslivet etterspør.»
«Fremskrittspartiet vil:

● prioritere kompetansegivende, arbeidslivsrettede kurs
● vurdere insentivordninger for livslang læring i samarbeid med arbeidslivet og

voksenopplæringsinstitusjonene»


