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SVs plan for å redusere ulikhet i Norge 
SVs mål er å endre samfunnet, flytte makt og beslutninger nærmere folk og fordele rettferdig. 
Dagens økonomiske system kjennetegnes av en skjevfordeling av penger og eierskap som gir makt til 
noen få. SV kjemper for en mer demokratisk økonomi som setter menneskers behov og hensynet til 
jordens bærekraft foran interessene til et lite og mektig mindretall. Vår kamp for sosialisme tjener 
det store flertallet av mennesker, i Norge og i verden. Små forskjeller i makt og rikdom gir mennesker 
frihet. En sterk velferdsstat, sterke fellesarenaer og høy tillit og toleranse har gjort Norge til et av 
verdens beste land å bo i. Stor ulikhet går ut over økonomisk vekst, muligheten til å forme egne liv, 
og tilliten og samholdet i samfunnet.  Derfor skaper små forskjeller gode samfunn for alle.  

Ulikheten øker  
Ulikheten øker i Norge. Den rikeste prosenten eier en fjerdedel av all formue. De rikeste får stadig 
større del av inntektene. Samtidig har de med lavest lønn stått tilnærmet stille i lønnsutvikling siden 
2008. Arbeidere får en stadig mindre andel av verdiene de skaper, mens kapitaleiere får stadig mer 
av verdiene som andre har skapt. Inntekten til barnefamilier og enslige forsørgere vokser saktere enn 
for resten. Over 100 000 barn vokser opp i fattige familier i Norge og antallet øker.  
 
Solberg-regjeringen øker ulikheten i Norge. Siden 2013 har regjeringen gitt de 0,1 prosent rikeste i 
Norge 1400 millioner kroner i skattekutt. De kutter trygden til uføre foreldre og folk som mister 
jobben har fått økt skatt. Sykehusenes økonomi blir tøffere og velferdskroner til barnevern og 
barnehager sløses bort på profitt til noen få. I skolene er det flere ufaglærte og i arbeidslivet må 
mange gå fra en midlertidig jobb til en annen og får ikke fast stilling. Ulikheten øker mellom de som 
kan kjøpe egen bolig og de som ikke har mulighet.  
 
Solberg-regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform) er i realiteten en 
gradvis avvikling av velferdsstaten med pålagte årlige utgiftskutt i hele statlig sektor.  
 
Vi står overfor to store utfordringer. Vi skal bekjempe klimaendringene og omstille samfunnet, 
samtidig som vi snur veksten i ulikhet i makt og rikdom globalt og nasjonalt.  
 
Disse utfordringene må løses sammen. Vi kan lykkes, men da må vi løfte i flokk. Slik at folk kommer 
bedre ut av omstillingen. Da må vi ha en politikk for fellesskapet, ikke de 0,1 prosent rikeste. Vi må ha 
en politikk for de mange, ikke for de få. 

Nye velferdsreformer 
Skal vi bygge et samfunn med små forskjeller trenger vi omfattende reformer, som videreutvikler 
velferdsstaten, styrker fagforeninger og sikrer folkestyret. 
 
Økt barnetrygd er en slik reform.  Da vil færre barn og unge vokse opp i fattigdom, samtidig som alle 
barnefamilier får mer å rutte med. Barnetrygden må økes generelt, samtidig som vi gir tillegg til 
familiene som er særlig utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn. 
Dessuten må vi fjerne kommunenes mulighet til å trekke fra barnetrygd fra beregning av sosialhjelp.  
 
Å sikre at alle unger får delta på lik linje og får et godt utgangspunkt for livet er en investering for 
framtida. Derfor er et av våre mål gratis barnehage for alle. Videre må vi ha en skole der alle barn kan 
lære, mestre og trives. En inkluderende heldagsskole med en praktisk og variert skoledag, mer fysisk 
aktivitet, skolelekser og mat. Det er et mål å sikre gratis skolefritidsordning i hele landet, og 
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kvaliteten må heves gjennom kompetanseløft for de ansatte, sunn mat, sterkere samarbeid med 
idrett og kulturskole og lærere med nok tid til hvert barn. Derfor må det være nok kvalifiserte lærere 
og andre yrkesgrupper med fast arbeidsplass ute på skolene, og lærernormen må gjennomføres og 
finansieres. SVs barnehagereform er en av de viktigste velferdsreformene i nyere norsk historie. Det 
neste steget på veien bør være at alle barn skal ha rett til barnehageplass i sitt eget nærmiljø. 
Hovedregelen må være at alle skal ha førsterett til barnehageplass i sin skolekrets. Det vil bety en 
barnehagepolitikk på ungenes premisser, som bidrar til å skape gode og grønnere nabolag. 
 
Alle skal ha tilgang på trygge og tilgjengelige helsetjenester, uavhengig av størrelsen på lommeboka 
og uansett hvor de bor. Helsevesenet skal ta vare på hele oss, også tennene. Ingen skal måtte utsette 
tannlegebesøk på grunn av dårlig råd. Det er på høy tid med en tannhelsereform. SV vil utvide det 
offentlige tannhelsetilbudet og på sikt bør ingen måtte betale mer enn 2 500 kroner i 
tannlegeutgifter per år. Psykisk helse- og rusfeltet trenger et reelt løft. SV vil reversere den massive 
nedbyggingen av sengeplasser i sykehuspsykiatrien, og øremerke midler til utbygging av det psykiske 
helsetilbudet i kommunene. SV vil styrke kommunenes økonomi, og sikre en skikkelig bemanning i 
helse- og omsorgstjenestene, og en eldretjeneste formet etter innbyggernes behov. Dagens 
foretaksmodell må erstattes av demokratisk styring av sykehusene, der målet om likeverdige 
helsetjenester for alle i hele landet skal styre prioriteringene, ikke økonomi. 
 
Uttak av profitt har ingen plass i moderne og trygge velferdstjenester. Fellesskapets penger skal gå til 
gode barnehager med nok ansatte, et trygt barnevern, en verdig eldreomsorg med høy kompetanse 
på alle velferdsarenaer, og ikke til profitt. Derfor vil SV stanse all profitt innen alle velferdstjenester 
som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige, som barnehager, barnevern og eldreomsorg.  
 
Under dagens regjering er det stadig flere som opplever avmakt, og begrensede muligheter for å leve 
et liv i samfunnets felleskap. Svaret på dette er ikke høyresidens privatisering, effektivisering, kutt i 
offentlig sektor og svekkelse av felleskapsløsningene. Misnøyen rettes ikke mot regjeringens 
elitepolitikk, men mot felleskapsløsningene vi trenger. NAV må gjenreises som sikkerhetsnett, og 
makten må flyttes til møte mellom fagfolk og de som trenger tjenestene. SV skal jobbe for å få gode 
universelle ordninger, tilstrekkelige overføringer til kommunal sektor og tillitsreformer. 

Omfordelende skattesystem 
Skattesystemet kan og må bli langt mer omfordelende enn i dag. Nå er systemet rigget for dem på 
toppen. Den økonomiske eliten slipper unna med lite eller ingen skatt på formue, arv, utbytte og 
eiendom. SV vil ha høyere skatt på formue og høye inntekter, og gjeninnføre en rettferdig skatt på 
arv, mens folk med vanlig inntekt får lavere skatt. Globalt har konkurransen mellom skatteparadiser 
og multinasjonale selskaper satt velferdsstater under press. Vi må tilpasse skattesystemet til en ny 
digital tid og lage enhetlig skattlegging. SV vil ha mye større åpenhet om finansielle transaksjoner, og 
utvide land for land-rapportering og innføre krav om åpenhet i offentlige anbud. 

Mer demokrati 
Et levende demokrati forutsetter små forskjeller, og små forskjeller får vi med mer demokrati og ved 
å flytte beslutninger nærmere folk. EØS-avtalen har tatt viktige beslutninger vekk fra folk og fra 
demokratisk kontroll. Derfor vil SV erstatte avtalen med en handels- og samarbeidsavtale med EU. Vi 
vil bekjempe all EU-lovgivning som øker forskjellene og vanskeliggjør kontroll og tiltak mot sosial 
dumping i Norge. Kampen mot EU-lovgivning som bidrar til sosial dumping, løsarbeidersamfunnet, 
konkurranseutsetting og privatisering står helt sentralt. SV er mot et europeisk arbeidslivsbyrå som 
kan gripe inn overfor norske tariffavtaler eller overprøve organiseringen i norsk arbeidsliv.  
At viktige deler av økonomien er under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode fellesskap. 
Vi trenger sterkt offentlig eierskap i sektorer som er viktige for samfunnet, og spre eierskap slik at det 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                               post@sv.no   3 

kommer på flere hender og lokalsamfunn til gode. Det offentlige eierskapet bør brukes aktivt til å 
redusere forskjeller, også gjennom en lønnspolitikk som holder igjen på lederlønninger. SV ønsker 
flere forsøk med bedrifts- og eierskapsmodeller som gir mer makt til de ansatte.  
 
SV vil innføre en tillitsreform for styringen av offentlig sektor. Ansatte må få tid, tillit og mulighet til å 
utøve faglig skjønn i arbeidet. Unødvendig testing og måling må fjernes. Samtidig må mottakere av 
offentlige tjenester få større innflytelse på innholdet i tjenestene i samspill med ansatte som yter 
tjenestene. Gjennom samarbeid med fagforeninger og brukerorganisasjoner vil SV sikre mer makt og 
frihet til de som jobber for og de som er avhengige av fellesskapet. 
 
Noen sektorer er for viktige for landet til å overlate dem til private interesser. SV vil grunnlovsfeste at 
ressursene i havet eies av folket og at fisken skal komme kysten til gode. Jernbanen skal være i 
offentlig drift og eie. SV går i mot regjeringens oppstykking og konkurranseutsetting og sier nei til EUs 
fjerde jernbanepakke som liberaliserer jernbanetrafikken.  
 
Den stadige konsentrasjon av formuer, globalisering og teknologisk utvikling påvirker 
maktforholdene i Norge. SV vil derfor ha en ny makt- og demokratiutredning for å vise hvordan 
makten er fordelt og spredt. 

Et trygt og organisert arbeidsliv 
Makt er skjevt fordelt mellom arbeid og kapital. Det er pengene som rår, og eierne som bestemmer 
over arbeidsplassene våre. Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv er 
sentrale forutsetninger for et samfunn med små forskjeller. Vi trenger sterke fagforeninger som 
kjemper for å flytte penger og makt fra kapital til arbeid, og fra sjefer til ansatte. Fagforeningene har 
en nøkkelrolle i å holde forskjellene nede i Norge, fordi det er fagforeningenes styrke som gir 
arbeidsfolk mulighet til å stille krav til arbeidsgiverne og få gjennomslag for disse. Det er derfor 
avgjørende at organisasjonsgraden i arbeidslivet går opp.  
 
Fagbevegelsen har en selvstendig og viktig rolle i kampen for å bevare og utvide velferdsstaten. De 
ansatte må gis større tillit til å utforme og utøve sin jobb.  
 
Fagbevegelsen er strategisk viktig også for en demokratisk kontroll over økonomien, gjennom bl.a 
ansatterepresentasjon. Fagbevegelsen er en selvstendig aktør både ideologisk og strategisk, og en 
viktig samarbeidspartner i arbeidet for å redusere forskjellene. Et sosialistisk parti må målbære 
fagligpolitiske interesser i folkevalgte organ. 
 
I bransjer med lav organisering ser vi en framvekst av useriøse aktører og økt sosial dumping. I 
mange yrker blir faste ansettelser erstattet av innleie og konsulentkontrakter. SV vil gi fullt 
skattefradrag for hele fagforeningskontingenten. For å forhindre sosial dumping skal 
arbeidsinnvandrere ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. For å sikre 
rekruttering og sysselsetting vil vi styrke retten til arbeid eller utdanning til unge under 25 år. 
Arbeidslivet må ha plass til alle. Vårt mål er en 6-timersdag med full lønnskompensasjon. 
 
Det pågår en teknologisk revolusjon i verden og store sektorer opplever rask automatisering. Da må 
vi fordele arbeidet og profitten fra denne effektiviseringen. Det offentlige må sammen med partene i 
arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner tilrettelegge for kompetanseheving og omskolering gjennom 
hele yrkeslivet. 
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Rettferdig pensjon 
Norge har fått et mer usosialt pensjonssystem. SV vil skape et rettferdig pensjonssystem, uten en 
levealdersjustering som gjør arbeidere til pensjonstapere. Det må innføres rett til pensjon fra første 
krone, for å skape mer rettferdighet for ungdom, kvinner og folk i deltidsstillinger. Pensjonistenes 
organisasjoner må få forhandlingsrett i trygdeoppgjørene, og reguleringen av pensjonene må sikre at 
pensjonistene og uføre sikres tilsvarende utvikling i kjøpekraft som lønnsarbeidere.  

Et rettferdig boligmarked 
Boligmarkedet har blitt en ulikhetsmaskin hvor skattesystemet favoriserer dem med mange og dyre 
boliger, mens andre ikke har råd til å kjøpe egen bolig og er prisgitt et deregulert leiemarked. Det 
norske boligmarkedet er blant de minst regulerte i Europa. Derfor vil SV ha et skatteskifte, med 
lavere skatt på arbeid og høyere skatt på eiendom. Kommunene og staten må ha en mer aktiv 
boligpolitikk, og sørge for boliger til de som ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. 
Vi må øke handlingsrommet til Husbanken og bygge nok studentboliger. Mens regjeringen har bygget 
ned bostøtten, vil SV styrke den. Vi ønsker å bygge opp en tredje boligsektor med pris skjermet for 
markedssvingninger. På den måten frigjøres en del av boligsektoren fra det alminnelige 
boligmarkedet og sørger for at unge og førstegangskjøpere kan komme seg inn i et mer regulert og 
stabilt boligmarked. 

Likestilling 
Makt og inntekt er fortsatt skjevt fordelt mellom menn og kvinner. Derfor henger SVs fordelingskamp 
tett sammen med kvinnekamp og likestilling. For å oppnå likelønn og økonomisk selvstendighet for 
kvinner vil SV ha heltidskultur i kommunal helse- og omsorgssektor, og bruke trepartssamarbeidet til 
å finne de mest treffsikre løsningene for likelønn, inkludert en mulig likelønnspott. Seksuell 
trakassering kan ikke få hindre kvinners frihet, derfor vil vi ha systematisk arbeid mot seksuell 
trakassering inn i arbeidsmiljølovens HMS-bestemmelse. Kvinnedominert sektor er organisert som 
deltidsarbeidsplasser og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og angrep på 
lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. SV vil ha økt innsats for likelønn mellom kvinner og menn og sikre 
en lovfestet rett til heltidsstilling. 

Fattigdom 
Mange uføre har fått lavere inntekt under Solberg-regjeringen og særlig stygt er kuttet for mange 
uføre som har barn. SV vil reversere regjeringens usosiale kutt.  Blir du syk eller ufør, skal fellesskapet 
stille opp. Det må bli lettere for uføre å jobbe delvis i gode perioder eller komme tilbake til 
arbeidslivet dersom de ønsker og har mulighet til det. Innstrammingene i ordningen med 
arbeidsavklaringspenger må reverseres. Systemene må være smidige og gode, og de må være til for 
menneskene. 
 
For mange tar opp forbrukslån til skyhøy rente og ender opp med gjeldsproblemer. SV vil regulere 
bransjen strengere ved å innføre rentetak og forby aggressiv markedsføring. Inkassobransjen må 
gjennomgås og satsene reguleres.  

Integrering 
Alle som bor i Norge skal ha mulighet til å leve gode og selvstendige liv, også de som har innvandret 
eller flyktet hit. SV vil bekjempe alle former for rasisme. Vi tar kampen mot sosial kontroll og 
æreskultur, slik at alle kan være fri og leve det livet en selv ønsker. Å lære norsk er en nødvendig 
inngang til arbeidslivet og samfunnet og SV vil satse mer på kompetansehevende tiltak som 
språkopplæring og fagskolene. 
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Halvparten av ungene som lever i fattige familier har innvandrerbakgrunn, ofte fordi foreldrene har 
dårlige tilknytning til arbeidslivet. Det må bli enklere å få godkjent kompetansen sin og fylle hull i 
utdannelsen. Vi må satse i områdene som trenger det. Groruddalssatsingen og områdeløft i andre 
byer er gode eksempler som må videreføres og utvides til andre byer, bydeler og tettsteder hvor det 
er behov.   
 
Økt ulikhet er ikke en naturlov, det er konsekvensen av politiske valg og overklassens klassekamp 
mot vanlige folk. Det må ikke være slik. Det er mulig å snu utviklingen og kjempe fram større 
rettferdighet. SV tror på fellesskapet. En politikk for de mange, og ikke de få.   
 


