
Stopp de økende sosiale forskjellene 

Tall fra SSB viser at den ene prosenten med størst formue eier 1/5 av den private formuen i 

Norge. I en SSB rapport fra 2018 kom det frem at 10 prosent av de rikeste eide 58 prosent av 

den private formuen i landet.  

Er det sånn vi vil ha det, at de rikere blir rikere og de sosiale forskjellene øker? 

For å redusere forskjellene mener LOs regionkonferanse i Østfold at det er nødvendig å 

begrense profitt på velferden og skape et tryggere arbeidsliv med flere fagorganiserte. Det går 

utover oss alle når de rikeste blir rikere samtidig som det blir stadig flere fattige.  

Vi trenger derfor et mer omfordelende skattesystem som sikrer gode støtteordninger og som 

ikke blir fattigdomsfeller slik det er under dagens regjering. 

Siden 2013 har regjeringen fjernet skatter som gjør at store formuer konsentreres på få 

hender, i dette bildet er det greit å nevne at 2/3 av Norges rikeste i dag har arvet sine formuer. 

Samtidig har mange avgifter som rammer vanlige lønnsmottagere økt og det kuttes i ytelser 

til de svakeste. 

Regjeringen trøster seg med at inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land, men 

vi ser at utviklingen over tiår går den gale veien. 

Kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er 

best å bo i, er mest solidarisk og øker fellesskapet. Blir det da riktig at direktørene og ledelsen 

på toppen som allerede tjener veldig godt, nyter godt ved lønnsoppgjør ved å få prosentvis det 

samme tillegget som folk på «gulvet» får som et kronetillegg.  Det vil føre til at forskjellene 

fortsetter å øke. Vi mener derfor at ledelsen på lik linje med «arbeidsfolket på gulvet» skal få 

et tilsvarende kronetillegg som hva de lavtlønte får. Dette er en metode for å endre ulikhetene 

i lønnsforholda. 

LOs regionkonferanse vil:  

• Ha et mer omfordelende skattesystem 

• Stoppe kutt i ytelser til de svakeste i samfunnet 

• Begrense profitt på velferd 

• Ledere får kronetillegg på lik linje som ordinære arbeidstakere. 
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