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LO 
 

Oslo, 25. mai 2021 
 
 
 
 
 
Om deres henvendelse av 10. mai 
 
Vi takker for henvendelsen av 10. mai, med oppfordring til å svare på LO sine spørsmål. 
 
Vi registrerer at LO ber om svar på en lang rekke spørsmål. Det synes som om LO ikke ønsker en 
åpen politisk dialog, men heller vil være et kampanjeapparat for Arbeiderpartiet. Det vil selvsagt 
være greit for Arbeiderpartiet, som synes å ha sitt program og politikk godt samkjørt med ordlyden i 
spørsmålene. 
 
Det ser ut som om samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO tar en stadig sterkere form, hvor man gir 
og lover hverandre goder, og hvor LO samtidig er godt representert i Arbeiderpartiets ledelse. LO 
stiller eksempelvis partiene spørsmål om hvorvidt de vil doble fradrag for fagforeningskontingenten, 
med bind for øynene for konsekvensene dette har for folk flest. Kostnaden for skattebetalerne er 
rundt to milliarder kroner. Arbeiderpartiet har programfestet en slik dobling, og får blant annet 
tilbake for dette 24 millioner i valgkampstøtte fra LO.  
 
Det er vanlig at organisasjoner som jobber for sine medlemmer og for sitt saksfelt stiller partiene 
spørsmål. Men de ligner aldri LO sine 54 spørsmål, som bærer mer preg av partipolitikk enn hva som 
er viktig for hverdagen til arbeidere flest.   
 
Derfor vil vi heller peke på noen områder som vil ha stor betydning i hverdagen til folk flest.  
 
Vårt utgangspunkt 
Fremskrittspartiet jobber for en enklere hverdag for folk flest. Vi setter enkeltmennesket først, og 
kjemper for individuell frihet. Vi tar kampen mot offentlige inngrep, forbud, påbud og unødvendige 
skatter og avgifter som tynger folks hverdag. 
 
Folk som trenger bistand og omsorg i hverdagen, unge som eldre, og pensjonister fremstilles som et 
problem som spiser opp handlingsrommet i statsbudsjettene. FrP mener dette snur utfordringene 
på hodet. Velferdssamfunnet er laget for å sikre folk pensjoner, som de har opparbeidet 
seg rett til gjennom sitt arbeidsliv, og for å sikre helsetjenester og omsorgstjenester for de som 
trenger det. Det er dette som er kjernen i velferdssamfunnet og det er dette som må løses først. 
Velferdssamfunnet er ikke skapt for symbolske klimatiltak til flere titalls milliarder, enorme 
bistandsbudsjetter og en innvandringspolitikk med enorme kostnader.  
 
FrP vil sikre de eldre pensjon og hjelp, og syke tilgang til behandling og medisiner uten at man må ha 
innsamlingsaksjoner og tykke lommebøker. Vi vil forenkle Norge og fjerne byråkrati, frigjøre penger 
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og få fart på verdiskapningen gjennom å ta ressurser i bruk heller enn å gjøre Norge til et museum 
gjennom vern. 
 
Helse for arbeid 
Norge har råd til å investere i topp kvalitet for folk flest. FrP er opptatt av at du skal få den 
behandlingen du trenger uansett hvor i landet du befinner deg. Det handler om å få riktig behandling 
på riktig sted til riktig tid. Det betyr ikke at alt du trenger hjelp til innen helsevesenet skal finnes i 
bakgården din, men at du skal ha tilgang på kompetanse og hjelp til det du trenger. Vi vil også at du 
skal få velge selv hvilken hjelp du vil ha og hvor du vil ha den. Det viktigste er at du får god hjelp, 
ikke hvem som tilbyr den. Altfor mange får ikke medisiner de trenger for å lindre smerte og leve 
bedre liv. Norge bruker over tre ganger så lang tid på å ta i bruk nye medisiner som Danmark.  
 
For å kunne gå på jobb og delta i arbeidslivet er dette et grunnleggende utgangspunkt. Hvorfor er 
ikke LO mer opptatt av at vi bruker kapasiteten slik at vanlige arbeidsfolk slipper å stå med lua i 
hånda og vente i helsekø? Hvorfor tar ikke LO opp spørsmålet om hva det kan bety for vanlige 
arbeidsfolks arbeidsliv å få raskere tilgang til medisiner og satsning på psykisk helse?  
 
Arbeidsplasser 
Det aller viktigste for arbeidstakere i Norge er at de har en jobb å gå til. For å sikre arbeidsplasser i 
Norge, må næringslivet få rammevilkår som gjør dette mulig. Dersom vi har dårligere rammevilkår i 
Norge enn i landene vårt næringsliv konkurrerer mot, vil norske arbeidsplasser forsvinne. Dette 
handler blant annet om norsk skattetrykk, ulike avgifter og særavgifter, infrastruktur, tilgang på 
energi, utdanningsnivå, og incitamenter til forskning, for å nevne noe. Vi registrerer at LO i liten grad 
er opptatt av dette. LO er derimot opptatt av at arbeiderne skal få redusert arbeidstid. Det vil ikke 
stimulere til økt konkurranseevne i norsk næringsliv, som er selve grunnlaget for at folk flest har en 
jobb å gå til. 
 
Vi registrerer dessverre at LO i økende grad har akseptert Arbeiderpartiets nye linje i industri- og 
klimapolitikken. Der Fremskrittspartiet er opptatt av å gi norsk industri skikkelige rammebetingelser, 
ser vi at LO aktivt går inn for tiltak som svekker konkurransekraften til norsk industri og som øker 
sannsynligheten for utflagging og tap av arbeidsplasser.  
 
LO er blant annet ivrige tilhengere av å elektrifisere sokkelen med kraft land. Dette er et tiltak som 
vil øke kostnadene og strømprisen for kraftkrevende industri på fastlandet, spise opp store deler av 
Norges årlige kraftoverskudd, koste skattebetalerne flere titalls milliarder kroner og som på toppen av 
det hele ikke vil redusere globale utslipp. I tillegg vil elektrifisering av sokkelen føre til et sterkt 
økende behov for ny vindkraft på land i årene som kommer, noe som vil bli svært vanskelig å 
gjennomføre med mindre LO ønsker at Stortinget skal kunne overkjøre det lokale selvstyret og 
kommunenes rett til å si nei til slike prosjekter.  
 
I forbindelse med regjeringens klimaplan sa Fremskrittspartiet klart og tydelig nei til planene om å 
tredoble CO2-avgiften på norske arbeidsplasser innen 2030. Dette er direkte industrifiendtlig og vi 
ser med stor skuffelse på at LO ikke våger å utfordre dette særnorske avgiftsnivået. Når forventet 
kvotepris i Europa vil ligge på rundt 1.000 kroner tonnet i 2030, synes vi det er oppsiktsvekkende at 
LO tilsynelatende synes det er greit at norsk industri skal få et dobbelt så høyt avgiftsnivå som mange 
av våre nærmeste konkurrenter. Dette er oppskriften på færre norske arbeidsplasser og tapt 
konkurransekraft for industrien vår. Høringsinnspillene viser også at tunge aktører som NHO Luftfart 
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og Norges Fiskarlag er svært bekymret for et slikt avgiftsnivå, som de mener blant annet vil true 
lønnsomheten og øke sannsynligheten for utflagging av industri og arbeidsplasser til utlandet.  
 
Vi registrerer at LO vil styrke norsk eksport fra fastlandet med minst 50 %. Det er et hårete mål. Det 
henger imidlertid svært dårlig sammen med de tiltakene LO vil gjennomføre. Det gjelder 
eksempelvis forbud mot innleie av arbeidskraft og fjerning av adgang til midlertidige ansettelser. I 
tillegg vil LO begrense lokale fagforeningers mulighet til å inngå avtale om avvikende 
arbeidstidsordninger, noe som igjen gir næringslivet redusert fleksibilitet. 
 
Vi ser også at LO ønsker å komme i gang med innføring av 6-timersdagen, men antar at dette naturlig 
nok ikke ble med blant spørsmålene da dette ikke ble vedtatt i Arbeiderpartiets program. Dette vil 
være en ytterligere belastning for norsk næringsliv, og bidra til redusert lønnsomhet. 
 
Vi registrerer at LO ikke har med ett eneste spørsmål om infrastruktur som er noe av det viktigste for 
norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Det gjelder alt fra vei, bane og luftfart, til eksempelvis 
bredbånd. Ikke minst er det viktig for å få hverdagen til å gå opp for alle som skal på jobb om 
morgenen, og hente barn på ettermiddagen. Det vil også utvilsomt bidra til å skape flere gode 
arbeidsplasser.  
 
Vi vil ha lavere skatter og avgifter 
Vi kan ikke ha et skattesystem og -nivå som hindrer utvikling og frihet i hverdagen for folk og 
bedrifter. Et høyt skatte- og avgiftsnivå vil bidra til å redusere arbeidsinnsatsen og vri investeringer 
bort fra Norge. Derfor må skatte- og avgiftstrykket ned. Vi vil prioritere å redusere avgiftstrykket 
fordi avgifter rammer dem som har minst hardest. Hvorfor hører vi aldri LO snakke om hvilken 
betydning dette har for hverdagsøkonomien til vanlige arbeidsfolk? Hvorfor bryr ikke LO seg i større 
grad om hvordan enkeltpersoner og familier kan få totaløkonomien til å gå bedre rundt uten 
venstresidens forslag til massive skatte- og avgiftsøkninger? Det siste året har vi sett for alvor hvilke 
negative konsekvenser som kommer av den storstilte svenskehandelen. Ved å senke avgifter på 
grenseutsatte varer vil vi hente hjem tusenvis av arbeidsplasser tilbake til Norge – og slutte å sponse 
Sverige.   
 
Enigheter 
Når det er sagt, så finner vi også punkter i LOs program som er bra for næringslivet, eller som kan bli 
bra for næringslivet med mindre justeringer. 
 
Det er veldig bra at LO støtter en aktiv letevirksomhet slik at drivverdige mineraler og 
energiressurser kan oppdages, utvikles og settes i produksjon. Det er svært mange arbeidsplasser 
knyttet til leting og produksjon av olje og gass, og det ligger mye verdifulle mineraler som kan 
utvinnes, dersom rammevilkårene er gode nok. Spesielt dersom det gjøres noe med byråkrati og 
innsigelsesmuligheter. 
 
Det er også positivt at LO vil at staten skal ha en styrket rolle i å utvikle nye næringer og skape 
lønnsomme bærekraftige arbeidsplasser. For å sikre innovasjon, utvikling av ny teknologi og oppstart 
av nye bedrifter, vil FrP øke taket på Kapitalfunn, skattefradragsordningen som stimulerer til at 
bedrifter og privatpersoner investerer kapital i ny næringsvirksomhet. Kapitalfunn rettes inn mot 
egenkapitalinnskudd i små og mellomstore bedrifters tidlige utviklingsfase.   
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Vi registrerer at LO er opptatt av lærlinger og at yrkesskoleelever skal få rett til lærlingplass. Vi kan 
eksempelvis stimulere næringslivet til å etterspørre flere lærlinger ved å fjerne arbeidsgiveravgiften 
for lærlinger.  
 
Vi vil i det hele tatt gjerne diskutere med LO hvordan vi sammen kan bidra til 50 % vekst i eksport 
fra fastlands-Norge. Dette handler om å bedre norsk konkurranseevne overfor næringslivet i andre 
land, slik at norsk næringsliv vinner internasjonale kontrakter.  
 
Vi er eksempelvis også enige med LO om at egenandeler i helsesektoren ikke skal økes, og der er 
nok FrP en av de tryggeste å samarbeid med, noe vi viste tydelig i statsbudsjettet for 2021 hvor FrP 
stoppet økningen foreslått av regjeringen.  
 
Invitasjon til diskusjon 
Vi ønsker gjerne å diskutere politiske løsninger med LO, men i tråd med dette dokumentet håper vi 
LO i fremtiden vil være mer konstruktive på vegne av sine medlemmer. Derfor oppfordrer vi til å 
legge bort kampanjevirksomheten og møte Fremskrittspartiets ledelse til diskusjon om hvordan 
vanlige arbeidsfolk kan få en enklere hverdag. 
 
 
 

 
 

 

 
 


