
Sykepleierforbundets partilederutspørring:

Hva vil ditt parti konkret gjøre for 
å minske lønnsgapet - og når?

Arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner verdsettes vesentlig lavere enn arbeid som 
hovedsakelig utføres av menn. En kvinne med høyere utdanning tjener i snitt 9.000 kroner 
mindre enn en mann med like høy utdanning – hver måned.

Selv om “partene i arbeidslivet” har hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene har  
lønnsgapet ikke blitt noe mindre.

Partiene kunne bruke inntil 25 ord på svarene, men er gitt mulighet til å utdype dem  
på sykepleierforbundet.no. Der kommenteres også svarene av oss.

Venstres svar: “Venstre vil øke lønn, 
kompetanse og status for personell som 
jobber i pleie- og omsorgsektoren, og  
innføre en ordning med ettergivelse av 
studiegjeld for sykepleiere”

SVs svar: “Lønnsoppgjøret 
2010 må bli et kvinneoppgjør. 
Vi vil ha en likelønnspott og 
kamp mot ufrivillig deltid.”

Rødts svar: “Rødt foreslår like-
lønnspott i statsbudsjettet for 2010. 
Stortings bevilgningen skal omfatte 
staten og kommunene. Den kommer  
i tillegg til ordinært tariffoppgjør. 
Fordeles etter avtale mellom partene.”

FrPs svar: “Kommer FrP i 
regjering lover vi å ha startet 
arbeidet med å øke lønningene 
for kvinneyrker i offentlig sektor 
innen de første 100 dagene.”

Høyres svar: “Høyre vil innføre 
en kompetansepott for å øke  
lønnen til utdanningsgruppene  
i offentlig sektor. Når utdannelse 
lønner seg blir kvaliteten på  
tjenestene enda bedre.”

APs svar: “Arbeiderpartiet vil bruke 
penger på å heve kvinnelønn og lavlønn. 
Dette kan starte i lønnsoppgjøret i 2010.”

SPs svar: “Det er uhøyrd at kvinner skal 
tene mindre enn menn. Senterpartiet vil 
arbeide for ein likelønnspott for å rette opp 
lønnsskilnadene i neste stortingsperiode.”

KrFs svar: “Vi vil bidra i lønnsopp gjøret 
fra statens side med en likelønnspott, 
kreve en tidsplan fra partene for å rette 
opp kjønns diskrimeringen - i løpet av  
kommende stortingsperiode.”
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