Gol 21. november 2018

Gode venner – kjære Jonas,
For to uker siden hadde jeg gleden av å stå foran Stortinget. Bak meg
var det 75 faner fra foreninger og lag over hele landet.
Foran meg sto et par tusen LO-medlemmer i tussmørket. Folk fra alle
forbund som samlet seg i solidaritet og fellesskap.
Som jeg sa da: For å minne politikerne på at de har et ansvar.
Et ansvar for å sikre at over en million nordmenn får
pensjonsopptjening fra første krone!
Det handler om rettferdighet.
Da var det utrolige rørende å se NTLs landsmøte, med Kjersti i
spissen, toge nedover Lille Grensen mot Stortinget med faner og
flagg.
Folk som har pensjon fra første krone.
Stille opp for Trine-Lise og Jørn og Erna sine butikk- og kontoransatte
i HK, servitører og snekkere i Fellesforbundet eller renholdere og
vektere i Arbeidsmandsforbundet.
Folk som ikke har pensjon fra første krone.
Det er denne solidariteten, dette fellesskapet som gjør meg stolt over å
være LO-leder.
Mange av dere som er her i dag, var der da også.
Dere vet at det fellesskapet gir oss en styrke. Vi stiller opp for
hverandre.
For vi har et felles mål.
Nemlig et samfunn med plass til alle.
Et samfunn som sikrer at man blir tatt vare på dersom det skjer noe
uforutsett i livet.
Et samfunn som bygger på likeverd, solidaritet og fellesskap.
Dessverre er det slik at forskjellene økes, og avstanden mellom oss
blir større og større. Det blir mindre fellesskap.
Vi ser det at de som tjener minst har fått enda dårligere råd, mens de
på toppen har fått stadig mer.
Det viser to ting.
Det ene er at arbeid og lønnsdannelse er viktige redskap for å
forebygge ulikhet, og at flere uorganiserte i bedrifter uten tariffavtale
bidrar til økte forskjeller.
Det andre er at politikk betyr noe.
Den politikken som denne regjeringen fører bidrar til å forsterke
ulikhet. Skattelettene til Høyre og FrP går mest til de som har mest fra
før.

Og jeg må si det gjorde meg forbanna da jeg hørte Siv Jensen, på
regjeringens konferanse om ulikhet for et par måneder.
Der sa hun at det er «viktig at vi ikke reduserer debatten om ulikhet til
et spørsmål om omfordeling gjennom skatter og overføringer.»
Hun mener altså at det er ikke så farlig at vi fjerner arveavgiften og
senker formueskatten. Fordi det «reduserer debatten om ulikhet til et
spørsmål om skatt».
Hvorfor sier hun det? Det kan det være sånn at landets finansminister
ikke har forstått hva som forebygger ulikhet? Eller kan det være at
hun har skjønt det veldig godt.
For det er faktisk sånn at skattesystemet er ett av de viktigste
verktøyene vi har for å bekjempe økende ulikhet.
Og det er dessuten sånn at det er grunn til å bekymre seg for økende
ulikhet, fordi større forskjeller gjør noe med oss som samfunn.
Det norske samfunnet er et tillitssamfunn. Vi har stor tillit til
hverandre, til myndigheter og til institusjoner.
Men tilliten er ikke en konstant størrelse. Økte forskjeller i samfunnet
utfordrer denne tilliten.
Større inntektsforskjeller gjør at rike og fattige skiller lag, de bor ikke
i samme nabolag, barna går ikke på samme skole og spiller ikke på
samme fotballag.
Økte skiller mellom sosiale klasser, skaper et økende press mot den
norske modellen.
En romslig velferdsstat med et omfordelende skattesystem er en buffer
mot denne utviklingen, men jo mer den uthules, jo mer utfordrer det
tilliten mellom folk.
Men tillit er ikke bare et resultat av den velferdsstaten vi har, men
også en årsak til den.
Folk har tillit til at institusjonen tar det ansvaret vi har gitt dem.
Det gjelder barnehagen, som passer på våre ett og toåringer gjennom
hele dagen
Det gjelder skolen, som skal gjøre gode samfunnsborgere av åtte og
ni-åringene
Det gjelder helsevesenet, som tar vare på 80- og 90-åringene våre.
Det gjelder NAV, Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, Barnevernet,
Mattilsynet, ja alle de institusjonene som til sammen utgjør den norske
velferdsstaten.
Kjære venner!
Tillit er en av de viktigste faktorene, ikke bare i det norske samfunnet,
men også i arbeidslivet.
Når en tillitsvalgt setter seg ned med sjefen, ja, så stoler de på at de
avtalene som blir inngått overholdes.
Det gjelder Egil André, det gjelder meg, det gjelder alle oss her. Når

vi setter oss ned med våre motparter så stoler vi på at hun, eller han,
står ved det vi har blitt enige om.
Den tilliten har vi stort sett hatt, gjensidig, siden den første
Hovedavtalen ble inngått i 1935. Det er en av de aller viktigste
konkurransefaktorene vi har i norsk arbeidsliv.
Derfor er det fortvilende når den tilliten blir brutt. Som når presset på
de lokale tillitsvalgte i offentlig sektor blir preget av mål- og
resultatstyring, og involvering og faglighet blir prioritert ned.
Eller når de arbeidsgiverne i privat sektor ikke respekterer
rettsavgjørelser, men tar saker videre inn til ESA.
Ja, da blir tilliten uthulet.
Som NHO gjorde da de tapte den såkalte verftssaken. I tre
rettsinstanser hadde de tapt. Tre rettsinstanser. Til slutt Høyesterett.
Så klaget de saken inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA.
Det har bidratt til å uthule det avtaleverket vi i fellesskap har kommet
frem til.
Men det har ikke bare gjort det. Det har provosert frem den
motstanden vi i dag ser vokse frem mot EØS-avtalen.
Ved å ta omkamper om allerede avgjorte saker, har de bidratt til å
undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer.
Det bør være et kraftig signal til NHO og deres landsforeninger.
Resultatet har vært omfattende sosial dumping i enkelte bransjer, og
da kan det ikke overraske dem at motstanden mot avtalen internt i LO
har blitt så stor.
Det som er i ferd med å skje nå er at det stadig blir knyttet negative
saker til EØS som gjør at det blir vanskelig å løfte fram avtalens
betydning for markedsadgang, næringsliv og arbeidsplasser.
Det bekymrer meg, fordi EØS-avtalen er den desidert viktigste
årsaken til at norske bedrifter enkelt kan konkurrere i Europa på like
vilkår med utenlandske konkurrenter.
Jeg vil faktisk gå så langt som å si at arbeidsgiverne har plassert en
bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel.
Og regjeringen sitter med fyrstikkene i hånden!
For det er nemlig ikke bare arbeidsgiverne som provoserer med sin
oppførsel. Regjeringen gjemmer seg bak EØS-avtalen i sin iver etter
økt privatisering og kommersialisering.
I 2013 stilte EFTAs overvåkningsorgan ESA spørsmål om det
generelle skattefritaket for offentlige organer som driver med
økonomisk aktivitet.
ESA har hevdet at dette gir en fordel for det offentlige når de
konkurrerer med private aktører.
Dermed satte regjeringen ned det såkalte Hjelmeng-utvalget, som
tidligere i år leverte en rapport hvilke tiltak som kan gi like

konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører
I rapporten drøftes det hvorvidt kommunale svømmehaller,
parkeringsplasser, kantiner eller andre offentlige tjenester får
konkurransefordeler fremfor private aktører.
Utvalget diskuterer om SFO-tilbudet, som formelt ikke er en del av
grunnskoleopplæringen, kommer i konkurranse med private tilbud.
SFO der altså.
Hvor langt har man tenkt å dra det?
• Offentlige

museer?
• Folkebibliotek?
• Kulturhus?
Utvalgets flertall mente flere offentlige virksomheter må etablere et
regnskapsmessig skille, slik at disse kan beskattes og gjennom det
legges det til rette for at økt konkurranseutsetting.
Og bak står arbeidsgiverne og heier, og krysser fingrene for et større
marked og flere konkurranseutsatte offentlige tjenester.
Nå vet vi ennå ikke hvordan regjeringen ønsker å følge opp Hjelmengutvalget i praktisk politikk, men husk at vi har et parti i regjering som
det er helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i
alle de offentlige virksomhetene.
Hvorfor skal konkurranse og privatisering gjennomsyre offentlig
tjenesteproduksjon?
Å flytte offentlig virksomhet til privat sektor skaper ikke én ny
arbeids-plass, øker ikke verdiskapingen med én krone og endrer ikke
på handelsbalansen mot utlandet. Privat kapital kan brukes bedre.
La investorene investere kapitalen der den skaper nye verdier. Ikke
flytte kapitalen fra privat til offentlig sektor.
Det må jo være mye bedre at private aktører skaper nye
arbeidsplasser, istedenfor å konkurrere om å få sugerør ned i
statskassa.
Gode venner!
Jeg tror ikke det er grenser for hvor langt man kan dra privatiseringen.
Vi har sett hva regjeringen ønsker å gjøre med jernbanen, når EUs
jernbanepakke kommer. De vil ha konkurranse på alle strekninger.
Og de som lurer på hvor ivrige regjeringen er på å få togtrafikken over
på private hender kan jo bare følge de ukentlige avsløringene av
hvordan anbudsprosessen på Sørlandsbanen og andre strekninger har
vært.
Regjeringen bruker denne henvendelsen fra ESA til å fremme sin egen
politiske agenda. Jeg er usikker på om de skjønner hvor provoserende
det er!
Det fikk jeg en bekreftelse på da jeg leste Dagens Næringsliv i går og
så næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gå ut og anklage Jonas Gahr

Støre for ikke å forsvare EØS-avtalen.
For det første har han tydeligvis helt glemt at han sitter i regjering
med et parti som ønsker å reforhandle deler av EØS-avtalen.
For det andre, etter fem år i regjering, så skjønner han altså ikke at det
er regjeringens politikk og det faktum at den skylder på EØS når den
gjennomfører den som provoserer.
Røe Isaksen og Høyre skyver EØS foran seg i sin privatiseringsiver.
Derfor vil jeg heller utfordre næringsministeren.
• Vil

regjeringen slutte å skylde på EØS når de privatiserer?

• Vil

regjeringen la være å forplikte Norge til evig
konkurranseutsetting?

• Vil

regjeringen droppe kuttene i de etatene som skal oppdage og
stoppe sosial dumping?

Vil den styrke det organiserte, seriøse arbeidslivet, slutte med å
fremme midlertidighet, innleie og løsarbeid?
Hvordan har Høyre tenkt å skape støtte for EØS? Hvordan har han
tenkt å bidra til å hindre at regjeringens politikk undergraver tilliten til
EØS-avtalen.
Jeg tror folk er oppgitte over påstander om at vi ikke kan løse opplagte
problemer fordi det strider mot EØS-regler.
Det er farlig å så tvil om EØS-avtalen. Det kan få store konsekvenser
for norsk næringsliv, men vi må bruke det handlingsrommet vi har.
Det gjør ikke regjeringen i dag!
Gode fagforeningsvenner
Det er ikke mer enn to uker siden KrF valgte å gå til høyre, til en
regjering der Frp sitter.
For som vi har sett i etterkant, var det ikke grenser for hva partiet
Høyre var villige til å gjøre og si for å få KrFs landsmøte til å vippe til
høyre.
Nok en gang la de abortspørsmålet i potten. Et av de viktigste
prinsippspørsmålene i norsk politikk.
Heldigvis – vil jeg nesten si – møter Erna Solberg motstand fra norske
kvinner, som tok ut i gatene i tusentall sist lørdag!
Det viser hvor viktig denne saken er!
Men det er i regjeringskontor og på Stortinget dette avgjøres. Nå må
det engasjementet bære videre, fram til valget i 2019 og i 20121
Jeg tror uansett at det norske folk vil ha mindre avstander og mer
nærhet til hverandre. Folk ønsker sterkere fellesskap.
Dette skal vi jobbe for å få realisert, ved lokalvalgene i 2019, og ved
stortingsvalget i 2021.
Men det krever at vi som utgjør den faglige og politiske venstresiden i
politikken jobber sammen.

Hvis vi skal ha gjennomslag, nasjonalt og lokalt, så må vi stå sammen.
Akkurat slik vi har stått sammen tidligere.
Jeg mener de tre rødgrønne partiene i stor grad deler forståelse av
hvilke oppgaver det må tas tak i årene framover, og er langt på vei
enig i løsningene.
Ta for eksempel obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor, hvor
Jonas og Audun gikk sammen om et godt forslag om pensjon fra
første krone for over en million arbeidstakere.
Vi må ha mer felles politikk som dette.
Jeg mener Norge som samfunn er tjent med at venstresiden i større
grad må fremstå som en politisk kraft, ikke bare hver for seg, men
samlet.
Vi er i stor grad enige i problembeskrivelsen. Da håper jeg også de i
større grad kan samle seg om løsningene.
• Mot

profitt i velferden
• For en tillitsreform i offentlig sektor
• For en kompetansereform i arbeidslivet
Gode venner!
Politikk er å ville.
Gjennom åtte år med rødgrønn regjering demmet vi opp mot økende
forskjeller.
• Vi

fikk en barnehagereform

• Vi

fikk rekordhøy sysselsetting

• Vi

fikk en kraftig innsats mot sosial dumping, og det ble lagt til
rette for et velorganisert arbeidsliv.

Fordi vi ville noe.
Noe som skapte en endring til det bedre for folk flest.
Den regjeringen vi har nå vil noe. Den vil kutte skattene for de som
har mest.
Den vil kutte i tjenestene i offentlig sektor.
Den vil svekke det organiserte arbeidslivet.
De siste årene har vi fått en kommunereform, en forsvarsreform, en
«nærpolitireform». Det er ikke måte på hva regjeringen tillater seg å
kalle en reform.
Dere kjenner ABE-«reformen» godt på kroppen, som ikke er en
reform, men formålsløse kutt i offentlige tjenester.
Jeg mener vi må være tydelige på en ting. Velferdsstaten er ikke
ferdig. Vi har fortsatt ambisjoner, det er fortsatt uløste oppgaver.
Vi må fortelle folk at vi ikke bare sloss for å bevare det
arbeiderbevegelsen har skapt, mot angrepene fra høyrepartiene. Vi bør

ta nye skritt.
Vi må være klar til å gå til valg på en politikk som gjør folks liv bedre.
Noen har nevnt tannhelsereform, andre skolemat. Begge er gode
forslag, og det er partiet og medlemmene som må komme frem til
dette i arbeidet frem mot valget i 2021.
Men en ting er sikkert det må være en politikk som øker tilliten og
styrker velferdstilbudet, ikke svekker det. Folk må oppleve at
hverdagen blir bedre.
Takk for meg
1

