
 

Uttalelser fra LO-kongressen 2022 – Sekretariatets forslag 9. mai 2022 - Ulikhet 

Uttalelse om ulikhet: 1 

Uttalelse om ulikhet 2 

Økonomisk og sosial ulikhet er en av de største utfordringene vi står overfor som samfunn. Hvis 3 

muligheten til å skape gode liv for seg og sine skal gjelde alle mennesker, og ikke bare de få, forut-4 

setter dette et samfunn med jevn fordeling av makt og rikdom. Dette har vært arbeiderbevegelsens 5 

viktigste kampsaker gjennom mer enn 100 år, noe som er en viktig årsak til at vi har et samfunn 6 

preget av relativt jevn fordeling, sosial likhet og tillit. Historien har imidlertid vist at kampen for et 7 

rettferdig samfunn ikke er vunnet én gang for alle. Derfor vil kamp mot ulikhet fortsatt være blant 8 

arbeiderbevegelsens viktigste saker. 9 

De økonomiske forskjellene i Norge har økt de siste tiårene. Det er en del av en internasjonal trend 10 

og en trussel mot den norske samfunnsmodellen. Økte forskjeller kan svekke vekstevnen i økono-11 

mien og true samholdet og tilliten i samfunnet. Derfor må ulikhetsdimensjonen inn i de fleste poli-12 

tikkområder og det er viktig med en god koordinering mellom områdene. 13 

LOs mål vil alltid være et samfunn der goder og byrder er rettferdig fordelt. Et godt organisert ar-14 

beidsliv, en rettferdig lønnspolitikk med en samordnet lønnsdannelse, kompetanseheving, et om-15 

fordelende skattesystem, overføringer og god offentlig velferd er de viktigste mekanismene for å 16 

sikre utjevning og redusere forskjellene. Vi har sett hvordan politikken gjennom åtte år med regje-17 

ringen Solberg har bidratt til å forsterke forskjellene. 18 

Politikk bidrar til å øke ulikheten, på samme måte kan politikk bidra til å redusere den. SSB har vist 19 

hvordan ulikheten har økt som en følge av skatteendringer de siste årene. Solberg-regjeringens kutt 20 

i formuesskatten bidro til å øke forskjellene etter 2013. Det var en villet utvikling, og det må derfor 21 

være et mål i seg selv å få slutt på denne politikken. For LO er et utjevnende og rettferdig skattesys-22 

tem et av de viktigste tiltakene for å snu denne utviklingen. Formuesskatten er den mest utjevnende 23 

skatten og må økes. 24 

Forskning fra SSB har vist hvordan forskjellene siden 2001har økt mer enn det som fremgår av offi-25 

siell statistikk. De på toppen har dratt i fra, både når det gjelder inntekt og formue. På den annen 26 

side har de med de laveste lønningene ikke hatt reallønnsvekst de siste ti årene. Flertallet av disse 27 

er i uorganiserte deler av arbeidslivet, og fanges ikke opp av tariffavtalenes utjevningsmekanismer. 28 

For LO er derfor politikk for å styrke det organiserte arbeidslivet og øke tariffdekningen et sentralt 29 

grep for å redusere forskjellene. Økt skattefradrag for fagforeningskontingent er ett konkret tiltak 30 

som bidrar til å øke organisasjonsgraden.  31 

Omtrent åtte prosent av arbeidstakerne er varig lavlønte. Mange av de lavest lønte er uorganiserte 32 

som jobber i bedrifter uten tariffavtale.. Et todelt arbeidsliv med trygge jobber for noen og utrygghet 33 

og sosial dumping for andre, må bekjempes. Å organisere de utsatte gruppene i arbeidslivet er vik-34 

tig, og vil bidra til å gi dem bedre lønns- og pensjonsrettigheter og et tryggere arbeidsliv. Det gir 35 

mulighet til å gi lavlønnstillegg og sikrer tjenestepensjon og AFP. Dette er viktige tiltak som bidrar til 36 

utjevning, også når et langt arbeidsliv er over. Sammen med Folketrygden vil det bidra til at man i 37 
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framtida reduserer ulikheter som oppstår som en følge av urettferdig pensjon. Uføres alderspen-38 

sjon skal skjermes mot levealdersjustering og opptjening av alderspensjon skal skje frem til 67 år. 39 

Deltagelse i arbeidslivet er sentralt. Vi vet blant annet at ulikhet påvirker folks helse negativt. Blant 40 

unge som ikke har fullført videregående opplæring har andelen utenfor utdanning og arbeid økt, og 41 

sosial bakgrunn har mye å si for fullført utdanning eller ikke. Personer uten fullført videregående 42 

opplæring er også overrepresentert blant de med nedsatt arbeidsevne hos NAV og blant arbeids-43 

løse. LO mener en nøkkel til å redusere forskjellene er å ruste alle med den kompetansen som 44 

trengs for å delta i arbeidslivet. Vi må styrke fellesskolen og få på plass en kompetansereform for 45 

hele arbeidslivet. Langt flere enn i dag som står uten fullført videregående opplæring må få bistand 46 

til å fullføre skolen og arbeidsmarkedspolitikken må knyttes tettere opp om bransjeprogrammene 47 

for kompetanse. 48 

Velferdsstaten bidrar til omfordeling og det offentlige har en sentral rolle i å motvirke og redusere 49 

ulikhet. Det gjelder både gjennom omfordeling over skatteseddelen, gjennom velferdsytelser og 50 

gode offentlige tjenester i utdanning og helse. De såkalte ABE-kuttene i offentlig sektor de siste 51 

årene har bidratt til å forsterke forskjellene. De usosiale velferdskuttene fra Solberg-regjeringen må 52 

over tid reverseres. Forebyggende arbeid i helse- og sosialsektoren, som ofte har blitt utsatt for kutt, 53 

må styrkes. En ytterligere styrking av barnehager og skoler er viktige faktorer. Det skal ikke være 54 

nødvendig å være ressurssterk for å kunne få tilstrekkelig helsetilbud. 55 

Det må satses på forebyggende folkehelsearbeid, og sikres en åpen og tilgjengelig helsetjeneste for 56 

alle. Da spiller en god og trygg offentlig sektor en viktig rolle. Det må sikres at tjenestene fungerer 57 

godt og har nok ressurser over hele landet.  58 

Boligpolitikk har vært sentralt for fagbevegelsen lenge. En bolig er mer enn bare et tak over hodet 59 

og fire vegger. Det er et hjem med et nabolag, en skole og helsetjenester i nærheten. Boligsektoren 60 

har over tid gått fra å være regulert og utjevnende, til å bli markedsliberalisert og ulikhetsskapende. 61 

Boligformue er det formuesobjektet som bidrar mest til den samlede formuesulikheten. Ulikhetene 62 

øker mellom de som eier og de som leier - og mellom boligeiere. Regjeringen må foreta en grundig 63 

gjennomgang av de gunstige skatteordningene for å investere i bolig. LO vil styrke den sosiale bo-64 

ligpolitikken gjennom satsing på studentboliger og andre ikke-kommersielle boligtilbud, styrking av 65 

leietakeres rettigheter og en mer distriktsvennlig boligpolitikk. Staten, gjennom Husbanken og kom-66 

munene, må sørge for utvikling av bærekraftige boliger, boområder og bomiljø. 67 

LOs mål gjennom mer enn 100 år har vært å redusere klassemotsetningene i samfunnet. Til en stor 68 

grad har vi lykkes. Imidlertid bidrar økt ulikhet til igjen å øke klassemotsetningene i samfunnet. Ny 69 

forskning Fafo har gjort på oppdrag fra LO tyder på at middelklassen krymper, også i Norge. Noen 70 

blir rikere, men enda flere blir fattigere. Dette går ut over tilliten og samfunnslivet, og truer den 71 

norske modellen. Å sørge for at flere kommer inn i et godt organisert arbeidsliv, og dermed har 72 

mulighet til å forsørge seg selv, er det viktigste redskapet for å redusere klassemotsetningene. Om 73 

vi i tillegg lykkes med å ruste befolkningen med kompetansen som kreves for å delta i arbeidslivet, 74 

legges grunnlaget for mindre forskjeller. Derfor vil LO alltid jobbe for at folk flest skal få delta i ar-75 

beidslivet, yte etter evne og få etter behov. Den gode velferdsstaten må rustes for å fange opp de 76 

som faller utenfor. LOs politikk må til syvende og sist være å styrke den norske modellen, med et 77 
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arbeidsliv preget av sterke organisasjoner, med samordnede tarifforhandlinger, et velutviklet lokalt 78 

nivå for kollektive forhandlinger og medvirkning, samt sterke lovfestede arbeidstakerrettigheter. 79 


