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Uttalelse om offentlig sektor: 1 

En sterk offentlig sektor i hele landet 2 

En sterk offentlig sektor er en grunnpilar i den norske modellen, og har vært avgjørende for at vi i 3 

Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller. Grunnleggende velferdstjenester og infra-4 

struktur er fellesgoder, og sikres best gjennom offentlig eierskap og drift, demokratisk styring og 5 

godt samspill mellom ledere og ansatte. En solid og god offentlig sektor er i tillegg helt avgjørende 6 

for at privat sektor kan utvikles videre i årene framover. 7 

Tillitsreform 8 

Samfunnsoppdraget til offentlig sektor er å sørge for gode tjenester for alle innbyggerne. Vi har en 9 

god offentlig sektor i Norge, men den kan bli enda bedre! Dette vil vi oppnå gjennom en tillitsreform 10 

i hele offentlig sektor. 11 

Målet for en slik tillitsreform er en sterkere offentlig sektor i hele landet, der utviklingen skjer i sam-12 

arbeid og samspill med ansatte og brukere. Tillit og faglighet skal ligge i bunn. Vi vil styrke og vide-13 

reutvikle trepartssamarbeidet og medbestemmelsen på de enkelte virksomhetene. Tillitsreformen 14 

må resultere i at de ansatte må få både tid, rom og mulighet til å delta aktivt i utviklingsarbeidet. 15 

Markedsløsninger hentet fra private bedrifter har alt for lenge blitt brukt som styringsverktøy for 16 

offentlig sektor. Mål- og resultatstyring har ført til overdrevent fokus på målbare størrelser framfor 17 

å sikre samfunnsoppdraget.  Sentrale elementer har vært utskilling og oppsplitting av virksomheter, 18 

å skille mellom “bestiller” og “utfører”, økt konkurranseutsetting og privatisering og detaljert mål- og 19 

resultatstyring. Forskning og erfaring viser at dette har vært en feilslått politikk, som svekker kvali-20 

teten i tjenestene, øker presset på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår og svekker ansattes medbe-21 

stemmelse.  22 

Det er behov for styringsmodeller basert på tillit og faglighet. De ansattes kunnskap og kompetanse 23 

er offentlig sektors fremste ressurs og må tas bedre i bruk. I stedet for unødvendig måling og kon-24 

troll, må ansatte gis økt tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. Utviklingen av tjenestene må hele 25 

tiden skje med utgangspunkt i behovene til de innbyggerne tjenestene retter seg mot. I tillegg til 26 

den folkevalgte styringen, må det legges til rette for bedre samspill med brukere, ledere og ansatte 27 

i den enkelte virksomhet.  28 

Det står i Hurdalsplattformen at «En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig 29 

sektor». LO er fornøyd med at det slås fast at reformen handler om å gi de ansatte både tid og tillit 30 

til å gi brukerne bedre tjenester. Det er vesentlig at det er tilstrekkelig ressurser i offentlig sektor slik 31 

at det er rom for å endre og styrke tjenestene.   32 
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En sterk offentlig sektor i hele landet 33 

Sysselsettingen i offentlig sektor utgjør om lag 30 prosent av den totale sysselsettingen i Norge. 34 

Offentlig ansatte leverer viktige tjenester til befolkningen.  Offentlige arbeidsplasser er spredt over 35 

hele landet for å sørge for et likeverdig tilbud av tjenester for hele befolkningen.  36 

Offentlig og privat sektor er gjensidig avhengige av hverandre for å fungere. Velferdsstaten sikrer 37 

lik rett til utdanning, helse- og andre velferdstjenester, og legger gjennom det også til rette for at 38 

privat sektor skal kunne utvikle seg. Veier, jernbane, strømnett, flyplasser og bredbånd er viktig 39 

infrastruktur som best organiseres gjennom fellesskapsløsninger, og som er avgjørende for næ-40 

ringsutvikling i hele landet. Offentlig sektor legger til rette for at folk kan kombinere arbeid og om-41 

sorgsoppgaver. Dette fremmer likestilling og mer rettferdig fordeling.  42 

De ansatte i staten fikk svekkete rettigheter gjennom den nye statsansatteloven som det borgerlige 43 

flertallet på Stortinget vedtok i 2017. Lovendringene svekket medbestemmelsen i staten og har ført 44 

til at statsansatte i dag har et dårligere stillingsvern enn øvrige ansatte i privat og kommunal sektor. 45 

LO mener det er behov for gjennomgang slik at den kan utbedres på flere områder.  46 

Felleskapstjenestene må som hovedregel drives av det offentlige 47 

Det er bred oppslutning om en sterk offentlig sektor i Norge. Samtidig utfordres velferdsstaten av 48 

kommersialisering og krefter som ønsker økt privat profitt fra drift av offentlig finansierte tjenester 49 

og infrastruktur.  50 

Denne utviklingen har ført til at offentlige midler som skulle gått til barnehage, skole, barnevern, 51 

sykehus, omsorg og andre offentlige oppgaver ender opp som privat profitt. Forskning viser at dette 52 

skjer på bekostning av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. I barnehagesektoren har vi sett 53 

at eiere realiserer milliardformuer ved salg av de eiendommer som barnehagene drives i. 54 

LO mener at offentlige tjenester i all hovedsak må drives i offentlig regi. Også i årene framover vil 55 

det imidlertid være nødvendig at det offentlige samarbeider med ideelle og ikke-kommersielle ak-56 

tører. Dette gjelder for eksempel innenfor attføring, barnevern, barnehager og omsorg. En forutset-57 

ning er at tilbyderne har fast ansatte medarbeidere med skikkelige lønns-, arbeids- og pensjonsvil-58 

kår.  59 

Barnehagesektoren og barnevernsinstitusjoner er blant de velferdsområdene der kommersielle ak-60 

tører har fått sterkest fotfeste. I mange tilfeller kanaliseres profitten til skatteparadiser. LO mener 61 

målet må være å vri eierskap og drift av barnehager og barnevernsinstitusjoner til det offentlige, 62 

der det kan være et visst innslag av ideelle aktører. For å få dette til, må det utvikles en bred politisk 63 

enighet om politiske løsninger som står seg over tid. Utvalget nedsatt i mars 2022 som skal utrede 64 

hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, er et første skritt 65 

på veien. Vi må sikre at offentlige bevilgninger til barnehager, barnevernsinstitusjoner og andre of-66 

fentlige velferdstjenester brukes til å sikre de gode tjenestene, og ikke går til privat profitt.  67 

Det er viktig at medbestemmelsesapparatet involveres tidlig nok ved anskaffelse av digitale verktøy. 68 

I dag opplever mange at systemene styrer de ansatte, det er ikke ansatte som styrer systemene. 69 

Dette blir ytterligere forsterket når systemutviklingen foregår gjennom eksterne konsulenter. Of-70 

fentlig sektor må ta eierskap til data og digitale verktøy. 71 
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Styrk felleskapets sykehus 72 

LOs mål for sykehuspolitikken er å sikre alle innbyggere nødvendige helsetjenester av god kvalitet. 73 

Det skal være folks helsetilstand som avgjør hvilket tilbud man får, ikke bakgrunn, økonomi eller 74 

bosted.  75 

Høyre og Frp-regjeringen gjennomførte en rekke tiltak som bidro til å true vår felles helsetjeneste. 76 

Fritt behandlingsvalg, som åpner for et frislipp av private aktører finansiert av de offentlige sykehu-77 

sene, nøytral moms og bruk av OPS er noen eksempler. Godkjenningsmodell for fritt brukervalg for 78 

kommunale helse- og omsorgstjenester ble innført i 2021. Vi er tilfredse med at den sittende regje-79 

ringen har sagt de vil avvikle den. 80 

Vi vil styrke felleskapets sykehus. Vi vil fjerne ordningene med fritt behandlingsvalg og nøytral 81 

moms. Drift av sykehusene må som hovedregel skje i egenregi, for å sikre kvalitet og kompetanse. 82 

Ved eventuell konkurranseutsetting må det settes som vilkår at dette ikke kan gjennomføres der-83 

som det gir de ansatte dårligere pensjonsordning, eller dårligere lønns- og arbeidsforhold jfr. ILO- 84 

konvensjon 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter.  85 

Vi vil styrke den politiske styringen, fagligheten og tilliten til sykehusene våre. Gjennom å bedre den 86 

demokratiske forankringen sikrer vår sykehuspolitikk tjenester som kommer fellesskapet til gode.  87 

Det er nå 20 år siden helseforetaksmodellen ble innført. LO er fornøyd med at det er satt ned et 88 

utvalg som skal vurdere erfaringer med helseforetaksmodellen, og som skal gi forslag til endringer 89 

i styringen av sykehusene som sikrer regional, politisk og demokratisk styring.  90 

Beredskap er et offentlig ansvar 91 

Det er flere utviklingstrekk i verden som tilsier at det er økende risiko for kriser. Krig i nærområdet, 92 

miljøødeleggelser og koronapandemien viser at det er behov for styrket beredskap. Det er behov 93 

for en sterk offentlig sektor med kontroll på forsyning av kritiske ressurser og kontroll over kritisk 94 

infrastruktur. Trygghet og beredskap må i tiden framover bli ilagt større vekt i vurderinger knyttet 95 

til hvilke oppgaver som skal løses av det offentlige eller av private.  96 

Koronapandemien avdekket flere svakheter ved norsk beredskap. Det viser at det er behov for å 97 

prioritere mer ressurser til å både forebygge og å møte kriser når de inntreffer. Samtidig må det 98 

legges større vekt på øving og styrking av samarbeid både mellom offentlige etater, og offentlige 99 

etater, frivillige og private aktører. I tillegg må det bygges sterkere lokalsamfunn med næring, vel-100 

ferd, bosetting og beredskapsressurser over hele landet. For å øke beredskapen på alle nivåer i 101 

samfunnet, er tillit mellom folk og myndigheter avgjørende.  102 

Sikkerhets- og beredskapshensyn tilsier at det norske Forsvaret må ha høy selvforsyningsgrad når 103 

det gjelder produksjon og vedlikehold av forsvarsmateriell, som en integrert del av Forsvaret selv, 104 

og i form av samarbeidsavtaler med strategisk nasjonal forsvarsindustri.  105 


