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Fremtidens arbejdsuge skal være på 30 timer
Ved politisk forum i søndags vedtog Alternativet, at vi vil arbejde for en 10-årig indfasning af en
arbejdsuge på 30 timer. Forslaget vil imødegå, at 50 pct. af borgerne i arbejde føler sig stressede
samtidig med, at vi lige nu har ca. 130.000 fuldtidsledige.
Alternativets arbejdsmarkedsordfører, Josephine Fock, forklarer, at forslaget vil bevirke en mere
hensigtsmæssige indretning af arbejdsmarkedet, således at arbejdet bliver fordelt på flere hænder – både
fordi for mange er stressede, og fordi for mange går uden arbejde.
Mens forslag om at give forældre ret til at gå på deltid har en kønsmæssig slagside, idet erfaringer fra fx
Holland viser, at det ofte vil være kvinden, der vælger at gå hjemme, kommer Alternativets forslag helt uden
om dette, idet både mænd og kvinder vil gå ned på 30 timer. En arbejdsuge på 30 timer skal indfases over
en 10-årig periode, hvor borgerne i stedet for en årlig reallønsjustering går ned i arbejdstid.
”Vi er nødt til at tage bedre hånd om vores menneskelige ressourcer, og det er de fleste borgere – enten
fordi de selv føler sig stressede eller kender én, der er gået ned med stress – helt klar over. Vi løber ganske
enkelt for hurtigt – hamsterhjulet er ved at spinne ud af kontrol,” siger Josephine Fock, Alternativets
arbejdsmarkedsordfører.
Arbejdsugen på 30 timer og den bedre fordeling af arbejdet skal desuden kombineres med en timebanksmodel, som muliggør at ansatte kan arbejde mere i visse perioder og mindre i andre.
”Fremtidens arbejdsmarked skal indrettes, så det bedre imødekommer, at vi alle blot er mennesker, og at vi i
perioder føler os udbrændte og stressede – derfor går vi også ind for indførslen af en timebanksmodel,” siger
Josephine Fock, arbejdsmarkedsordfører for Alternativet.
Alternativet ønsker at arbejde videre med disse forslag med arbejdsmarkedets parter, som i sidste instans
skal aftale en ændring af arbejdstiden.
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