Arbeidslinja er en trussel for den
norske modellen
Arbeidslinja sånn vi kjenner den i dag, med sitt mantra om at «det skal lønne seg å jobbe»,
viser grunnleggende mistillit til folk flest. Den bygger på troen om at bare folk får sjansen, så vil
de utnytte velferdsgodene vi sammen har bygget opp. Arbeidslinja bygger videre på
forutsetningen at vi må gjøre det så hardt som mulig å være uten jobb, sånn at flest mulig holder
seg i arbeidslivet. Vi ser på bakgrunn av dette at hjelpen gradvis har blitt svekket sammen med
respekten for dem som faller utenfor. Med den konservative regjeringen har dette eskalert
spesielt med innstrammingene i AAP-ordningen.
Innstramninger i AAP-ytelsene, har ført flere over på sosialhjelp. Sosialhjelp er en ytelse basert
på almisser fra offentligheten, og man blir stående med lua i hånda uten verdigheten i behold
og i en usikker økonomisk situasjon. Vi veit at med dårligere råd, får folk dårligere helse, og
skyves stadig lengre vekk fra arbeidslivet.
En reversering av innstramming i tiden man kan få AAP og en sats til å leve av også for de som
har blitt uheldige å bli syke tidlig i arbeidslivet, er nødvendig for å snu skuta mot en mer verdig
og tillitsbasert velferdsstat. Det er også nødvendig å styrke de lokale NAV-kontorene, slik at de
har ressurser til å gi folk raskere avklaringer og eventuelt god støtte til å komme tilbake til
arbeidslivet.
Et overveldende flertall av dagens unge AAP-mottakere har psykiske lidelser, enten alene eller
sammen med annen sykdom. Kompetansen hos NAV om psykisk lidelser må derfor økes for å
kunne gi folk god nok hjelp.
I dag bruker NAV mange kommersielle aktører til arbeidsutprøving og tiltak, selv om vi veit at
det offentliges egne programmer, som Individuell jobbstøtte, er mer effektive. Vi må stanse at
folk skal tjene seg rike på at folk er syke, når det viser seg det offentlige løser disse oppgavene
best selv. Vi ser videre at misbruk av arbeidsutplassering fører til at mennesker på
arbeidstrening blir skyfla fra tiltaksplass til tiltaksplass som gratis arbeidskraft uten noen gang
å få tilbud om fast jobb.
Vi må erstatte den snart 30 år gamle politikken med en gjenreisning av troen på enkeltindividet.
De fleste ønsker å arbeide om de kan. Vi vil ha et arbeidsliv og et velferdssystem som bygger
på denne grunnleggende forutsetningen. Arbeidslinja slik den er praktisert i dag må derfor
skrotes.
Viken SV vil:
•
•
•
•
•

Skrote arbeidslinja – syke må få verdigheten tilbake
Reversere innstrammingene i AAP-ordningen
Verne om full sykelønn fra første dag
Fase ut bruken av kommersielle aktører i tiltaksmarkedet
Øke kompetansen om psykisk helse hos NAV
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•
Sikre at arbeidstrening ikke misbrukes av bedrifter gjennom forpliktelser om faste
ansettelser når det er behov for folk
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