
En løsarbeiderkontrakt gir deg ingen trygghet. Du vet aldri når arbeidsgiver 
ringer. Dermed vet du heller ikke hvor mye inntekt du har fra måned til måned.

For de fleste blir det umulig å få boliglån. Det gir usikker inntekt. Det blir 
vanskeligere å planlegge livet utenfor jobben. I tillegg henger de fleste andre 
velferdsordninger i en tynn tråd, siden de betinger en viss inntekt. Slik skal vi ikke 
ha det i Norge. Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet.

Vi vil at du skal ha mulighet for en trygg ansettelse enten du er ung og på vei 
inn i arbeidslivet, eller du har lang fartstid. Da slipper du å sette livet på vent.

Fellesforbundet krever: 
n  Trygge ansettelsesvilkår – flere faste ansettelser 

n  Trygge jobber med faste timer og sikkerhet for inntekt

n   Begrensning i muligheten til å leie inn fra bemanningsforetak 

n  At adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag fjernes

n  At offentlige anskaffelser må stille krav om sikre og trygge ansettelsesformer 

Det er viktig hvem som styrer landet. 

Norge trenger en ny regjering.  
En regjering som tar arbeidsfolk på alvor. 

Delta i valgkampen. 

Trygge jobber – ny regjering
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STOPP

Vi vil ha en regjering som tar arbeidsfolk på alvor
www.fellesforbundet.no/valg2017
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Fast ansatt med trygg inntekt 
Fast ansatt  

uten garantilønn 

Det hjelper ikke med velferdsordninger i arbeidslivet hvis det  
grunnleggende ryker. Feriepenger, sykelønn, foreldrepenger og  
andre ordninger betinger trygghet for fast arbeid og inntekt.

Økt bruk av innleie fra bemanningsbyrå og ansettelsesformer som midler-
tidige ansettelser, 0-timerskontrakter og ekstrahjelper blir stadig vanligere 
i mange bransjer. Uten trygghet for fast arbeid og inntekt, forsvinner  
stoltheten for yrket. Med det forsvinner også framtida for hele bransjer.

Fast ansatt uten garantilønn er en form for løsarbeiderkontrakt. Den gir 
deg ingen frihet. Det skal ikke være mulig å ha fast stilling og null  
innhold. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Fellesforbundet krever en regjering 
som tar arbeidsfolk på alvor.


