
Hele, faste stillinger: I Høyres program skriver vi tydelig at: “Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal

være hele, faste stillinger. En forutsigbar arbeidshverdag bidrar til et mer familievennlig og

inkluderende arbeidsliv. Samtidig som Høyre aktivt vil jobbe for å redusere ufrivillig deltid, skal det

legges til rette for at folk skal få tilpasse arbeidslivet og hverdagen på den måten som passer den

enkelte og familien best.”

Det er færre midlertidig ansatte i 2020 enn da regjeringen tiltrådte i 2013, med 7,7 % i 2020, mot 8,4

% i 2013. Andelen fast ansatte har økt de siste 25 årene.

Arbeidstilsynet: Vi skriver i Høyres program at vi vil "styrke sentre for bekjempelse av

arbeidslivskriminalitet". Arbeidstilsynet er en av de fire faste etatene som deltar i dette arbeidet.

Høyre i regjering har styrket Arbeidstilsynet med 120 millioner og gitt Arbeidstilsynet myndighet til å

slå ned på ulovlig innleie og pålegge arbeidsgivere etterbetaling av utestående allmenngjort lønn.

Sykelønnsordningen: Høyre vil bevare sykelønnsordningen, noe også statsminister Erna Solberg har

vært veldig tydelig på at vi vil.

Nasjonal minstelønn: Høyre sier nei til lovfestet minstelønn. I likhet med LO og NHO, ønsker heller

ikke vi noen form for EU-bestemt minstelønnsordning. Dette har vi blant annet markert i svaret vårt

til EU i forbindelse med deres kommende direktiv.

Innsyn i data som samles inn om ansatte: Høyre har ikke planer om å begrense innsynsretten. Høyre

i regjering har lagt frem en strategi for kunstig intelligens med flere formuleringer om å ivareta den

enkeltes integritet og personvern. Kunstig intelligens som bygger på personopplysninger, eller som

retter seg mot personer, skal følge personvernforordningen. Innebygd personvern er et sentralt krav i

personvernforordningen og betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system

eller en løsning. Dette skal sørge for at informasjonssystemene oppfyller kravene i

personvernforordningen og ivaretar individets rettigheter.

Organisasasjonsgrad: I Høyres program skriver vi tydelig at: “Høyre vil ta vare på vårt trygge

arbeidsliv med et velfungerende trepartssamarbeid og en høy organisasjonsgrad, som sikrer

nødvendig omstilling og produktivitetsvekst.”

Høyre i regjering har samarbeidet med alle arbeidslivets parter for økt organisasjonsgrad. Det har

blitt nesten 200 000 flere fagorganiserte enn i 2013. Regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som har

kommer med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet.
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