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De gode erfaringer med et mere fleksibelt arbejdsliv og
færre krav til ledige og studerende bør give inspiration
til hverdagen efter corona, mener SF, som er klar med
nyt udspil.
Tempoet i det danske samfund skal ned, så vi undgår en massiv
stressbølge efter coronakrisen. SF vil med otte konkrete forslag sikre,
at der kommer mere ro på, når hverdagen vender tilbage.
Nedlukningen har sat sine tydelige spor i mange mennesker, og det bliver ikke nødvendigvis let bare at vende tilbage til det normale. Forældre skal have livet med små og store børn til at hænge sammen igen,
og den pludselige tilbagevenden til fysisk fremmøde kan skabe en mere
hektisk hverdag.
Mange skal vænne sig til at være sociale igen. Derfor skal vi skabe et
arbejds- og studieliv, der er mere i balance, og sikre, at færre oplever
et usundt pres ved at vende tilbage til hverdagen.

Forslagene skal
sikre, at medarbejderne får langt
større mulighed
for at tilrettelægge deres arbejdsliv, så det
passer med deres
hverdag og familieliv.

SF foreslår blandt andet, at offentligt ansatte skal have ret til hjemmearbejde og fleksibel arbejdstid. Det vil betyde, at offentligt ansatte
kan arbejde hjemmefra, når det passer med deres opgaver, og at de
ansatte kan gå ned i tid eller op i tid, som de ønsker det.
Forslagene skal sikre, at medarbejderne får langt større mulighed for
at tilrettelægge deres arbejdsliv, så det passer med deres hverdag og
familieliv.
Ideerne til at skabe mere ro på gælder også for både ledige, studerende og skoleelever. De står nemlig også overfor en drastisk omvæltning,
når hverdagen vender tilbage.
SF foreslår blandt andet at fritage de ledige for kontrolkrav resten af
året, mens de studerende skal være fri for fremdriftsreformen og folkeskoleeleverne skal være fri for at bekymre sig om nationale test.
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OTTE FORSLAG TIL AT SKABE
MERE RO PÅ EFTER CORONAKRISEN
1. Offentlige ansatte skal have ret til
fleksibel arbejdstid:
– Offentligt ansatte skal have ret til fleksibel arbejdstid, så de personer, der gerne vil gå ned i tid,
kan få lov til det, imens de personer, der gerne vil
gå op i tid, kan få lov til det. Samtidig opfordres
private arbejdsgivere til at tilbyde deres ansatte
en tilsvarende fleksibilitet. Ordningen skal etableres i samarbejde med fagforeningerne.
– Økonomi: Vi forventer, at flere vil gå op i tid end
ned i tid. Der er en del, der ufrivilligt arbejder på
mindre end fuld tid. De ekstra timer skal findes
indenfor den givne lønsum, som fordeles på lidt
færre ansatte. Der bliver ikke brug for fyringer,
for effekten er langt mindre end den naturlige
personaleudskiftning. Derved øges arbejdsudbuddet, hvilket styrker de offentlige finanser.

Ideerne til at skabe mere
ro på gælder også for både
ledige, studerende og skoleelever. De står nemlig også
overfor en drastisk omvæltning, når hverdagen vender
tilbage.
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2. Offentligt ansatte skal have ret til
hjemmearbejde hvor det giver mening.
– En permanent frivillig ordning for hjemmearbejde i den offentlige sektor skal gøre det udbredt
og accepteret, at ansatte i højere grad arbejder
hjemmefra i de job hvor det giver mening (fx kontorjob). Staten skal som arbejdsgiver sikre, at ansatte får den mulighed et antal dage om ugen. Det
er selvfølgelig frivilligt for de ansatte. Samtidig
skal staten sikre bedre forhold for hjemmearbejde
med et nyt tilskud til gode hjemmearbejdspladser og mulighed for periodekort til den offentlige
transport, som gælder for et fleksibelt antal dage
i en måned. Udgiften modsvares af en besparelse
på befordringsfradraget, og der vil være både en
klimagevinst og mindre trængsel.
– Økonomi: Forslaget skønnes som minimum at
være udgiftsneutralt.

3. Ledige skal sættes fri fra kontrolkrav
frem til årsskiftet:
– Frem til årsskiftet skal ledige kun kontaktes
af kommunen, hvis det giver mening, og fysiske
samtaler kan i mange tilfælde erstattes af virtuelle samtaler, hvor det er til gavn for borgeren.
Borgeren skal dog altid kunne få en fysisk samtale, hvis han eller hun ønsker det. En erfaring fra
coronaperioden er dog, at telefonsamtaler, skype
og lignende i mange tilfælde fungerer fint. Samtidig skal kommuner i fremtiden undlade at sende
mails til borgere uden for arbejdstid.
– Økonomi: Forslaget vil frigøre tid til sagsbehandlere som kan bruges til bedre hjælp til arbejdsløse.
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4. Fremdriftsreformen på uddannelserne skal suspenderes:
– Fremdriftsreformen skal suspenderes frem
til årsskiftet, så uddannelser ikke straffes, hvis
deres studerende ønsker at tage en pause, et
praktikophold eller bliver forsinket for eksempel på
grund af nedlukningsperioden. SF arbejder i øvrigt
videre for helt at afskaffe fremdriftsreformen.
o Økonomi: Den midlertidige afskaffelse af fremdriftsreformen skal finansieres af krigskassen til
coronaudgifter.

5. Skolerne skal have frihed fra nationale test og elevplaner:
– Skolerne skal have frihed til kortere skoledage
og til at afskaffe tvungne nationale test og elevplaner, så der er mere tid til at lave god undervisning.
– Økonomi: Forslaget vil frigøre penge til andre og
bedre formål.

6. Forældre skal have udvidet retten til
at passe syge børn:
– Retten til gratis sygedage skal udvides, så den
gælder i hele den periode, hvor barnet har brug
for at have sin far eller mor hjemme. De første to
dage skal dækkes af arbejdsgiverne, mens ansatte skal have ret til sygedagpenge i resten af
sygdomsperioden.
– Økonomi: Forslaget finansieres ved at øge arbejdsmarkedsbidraget tilsvarende – skønsmæssigt med 0,25 procentpoint.

7. Billige lån skal skabe tid til børnefamilier:
– Det skal være muligt at låne op til 60.000 kroner
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af staten, som skal give forældrene mulighed for
at nedprioritere arbejdet i en periode for at være
hos børnene. Lånet betales tilbage, fra barnet fylder ti år, og forældrene hæfter for lånet i fællesskab.
– Økonomi: Der betales et mindre gebyr til staten
for administration og kreditrisiko, så det balancerer. Forslaget kan mindske arbejdsudbuddet på
kort sigt, men vi forventer at folk vil kompensere,
når de skal betale lånet tilbage. Hænger sammen
med ret til fuld tid.

8. Retten til gratis psykologhjælp skal
udvides til at gælde for sårbare grupper:
– Udvidelse af retten til gratis psykologhjælp, så
den ikke kun gælder for unge, men for alle sårbare
grupper i samfundet.
– Økonomi: Der vil være en begrænset udgift
i størrelsesordenen 50 mio. kroner årligt, som
finansieres af råderummet.

