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Forslag 1: Kvinnedominerte yrker må verdsettes høyere. 

De tradisjonelle kvinneyrkene er dårligere betalt enn yrker menn velger. Menn 

tjener mer på å ta utdanning på høgskole og universitet enn det kvinner gjør. 

Kvinnedominerte yrker i offentlig sektor som krever fagbrev er ofte dårligere 

betalt enn mannsdominerte yrker som krever tilsvarende utdannelse. Det er ikke 

yrkesvalgene det er noe feil med, det er samfunnets vilje til å lønne folk i disse 

yrkene som må endres. 

Velferdsyrker har tradisjonelt vært kvinneyrker, disse er avgjørende for å skape 

en god velferdsstat. Når vi av ulike grunner har behov for tjenester fra 

samfunnet, vil vi møte kompetente fagfolk. Vi ønsker at de som tar vare på barna 

i barnehagen, steller de syke, gir tjenester til mennesker med 

funksjonshemminger eller møter oss på NAV, er dyktige fagfolk. Vi vil bli møtt av 

trygge og kompetente yrkesutøvere når vi trenger hjelp. 

Folk som velger å jobbe i velferdsyrker, har et stort engasjement for mennesker 

og samfunn. Samfunnet må verdsette disse yrkesgruppene høyt. En 

konkurransedyktig lønn er en tydelig anerkjenning av de som jobber med 

velferd, trygghet, helse og kunnskap. 

Å minske lønnsgapet mellom tradisjonelle kvinne- og mannsdominerte yrker vil 

få flere til å gå inn i de viktige velferdsyrkene. Et likelønnsløft vil gi ungdom et 

positivt signal. Det må bli mer lønnsomt å jobbe med velferd, enn det er i dag.   
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Forslag 2: Vi har ikke likestilling før vi er økonomisk likestilte! 
 

Norske kvinner har langt lavere gjennomsnittsinntekt enn menn. Størst er 

forskjellen i toppstillinger, der lønnen er 19 prosent lavere for kvinner enn for 

menn. Når en mann med bachelor utdanning tjener 100 kroner, tjener en kvinne 

med like lang utdanning 83 kroner. I lavtlønnsyrker tjener menn 4 prosent mer 

enn kvinner. 

Likelønn handler om tre ting: 

• Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid og arbeid av lik verdi. 

• Ulikelønn mellom langtidsutdannede i privat og offentlig sektor og mellom 

kvinne- og mannsdominerte yrker må bekjempes. 

• Lik lønn for likeverdige grupper innenfor hvert tariffområde og hver 

virksomhet. 

De seineste åra har vi lønnsforskjellen blitt noe redusert, men det går fryktelige 

sakte. Fagbevegelsen har makt til å gjøre en forskjell. Nå trenger vi handling, og 

et mye høyere tempo i likelønnsutviklingen. LO vil jobb systematisk, strategisk og 

kunnskapsbasert med likelønn, både politisk og tariffpolitisk. 
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Forslag 3: Velferdstjenestene trenger sosialfaglig kompetanse 

 

Det er mer enn helsegarantier og pakkeforløp som skal til for at mennesker som 

trenger hjelp får den hjelpen de har krav på. Målene om færrest mulig liggedøgn, 

kortest mulig behandling, og kjappest mulig ut i jobb, må erstattes av en 

helhetlig tilnærming som også inkluderer sosiale utfordringer. 

Politikken som i dag føres gjør at noen havner enda lengre utenfor enn før. Det 

er ikke tilstrekkelig å kun bli møtt av helsepersonell når sammensatte 

utfordringer gjør at man ikke mestrer eget liv. Sosialfaglig kompetanse er med å 

sikre en helhetlig tilnærming – sammen med helsefaglig kompetanse og annen 

kompetanse. 

Ordet «sosial» er på vei ut av språket. Sosialkontoret er erstattet av NAV, og 

lovtekstene våre handler mindre og mindre om sosiale utfordringer. 

Helsebegrepet vårt er i all hovedsak bygd rundt en tradisjonell, medisinsk 

forståelse av helse. 

Et helsefaglige fokus er positivt.  Mennesker med sammensatte helseproblemer 

har ofte sosiale utfordringer i tillegg. Og sosiale utfordringer fører igjen til 

helseproblemer. Men de sosiale utfordringene må løses av fagfolk som har 

sosialfaglig kompetanse og fokus. Det bidrar til at helhetsperspektivet styrkes. 
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Forslag 4: Skrot ordningen med lærerspesialister  

Nytt forslag 
 

Regjeringens satsing på lærerspesialister er en provokasjon mot den norske 

lærerstanden og undergraver det kollektive lønnssystemet. Kunnskaps- og 

integreringsminister Trine Skei Grande bør avvikle ordningen og erkjenne at 

regjeringen gjorde en feil når den ble innført som en toårig pilotordning høsten 

2015. Lærerspesialistene, som det per i dag er 133 av i Vestfold og Telemark, skal 

tjene som veiledere for andre lærere og bidra til faglig styrking av lærerkollegiet.  

Sannheten er at regjeringens satsing på lærerspesialister bryter med 

tariffavtalene lærerne har. Skolenes landsforbund og vår tariffmotpart KS har 

over årtier laget et lønnssystem for lærere, som vi forholder oss seriøst til. 

Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny stillingskategori uten at partene i 

arbeidslivet er involvert. Dette er et angrep på den norske modellen og 

trepartssamarbeidet og slår en kile i det kollektive lønnssystemet. 

Alle som har lærerutdanning er lærerspesialister. Når Skei Grande i en 

pressemelding 1. mars sier at hun og regjeringen fortsetter satsingen på 

lærerspesialister, vitner det om at statsråden mangler respekt for reglene i 

arbeidslivet. Politiske beslutninger som påvirker lønns- og arbeidsvilkår skal 

partene i arbeidslivet skal være inkludert i, gjennom trepartssamarbeidet.  

Regjeringen skaper et A- og B-lag blant norske lærere. Ordningen, som fortsatt 

kalles en pilotordning, er provoserende og mangler sidestykke i norsk 

lønnspolitikk. Den må skrotes snarest mulig.  
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Forslag 5: NAV – ditt sikkerhetsnett? 

NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og 

et velfungerende arbeidsmarked. I møtet med våre medlemmer, som har behov 

for hjelp av NAV, er virkeligheten en annen.  

Nesten én tredjedel av statsbudsjettet forvaltes av NAV. Lovverket som legges til 

grunn for forvaltningen, er det stortinget som vedtar. Når en så stor del av 

statsbudsjettet forvaltes av NAV så er det selvfølgelig viktig at vi har et fokus på 

hva pengene går til. En av stønadene våre medlemmer har behov for er 

arbeidsavklaringspenger (AAP). 

De medlemmene vi møter som benytter seg av NAV har ofte en fysisk eller 

psykisk utfordring som gjør at de ikke er i arbeid. De har gjort sin plikt og betalt 

sin skatt, men når de har behov for sikkerhetsnettet, er det ikke der for å fange 

dem opp. De sitter igjen med en følelse av å bli mistrodd; de er ikke så syke som 

de eller legen hevder. Systemet de møter føles uoverkommelig, spesielt for de 

som ikke mestrer den digitale verden. Resultatet av dette er at mange står uten 

inntekt og dermed blir situasjonen bare verre. 

Ytelsene blir stadig strammet inn, og vi ser tydeligere at regjeringa driver en 

usosial politikk. Regjeringa fokuserer på å bruke pisk framfor å få folk ut i varig 

arbeid. 

Skal vi nå målet om et inkluderende samfunn så må vi klare å hjelpe disse 

menneskene. Vi må evne å se det enkelte menneske og hvilke tiltak vi kan 

iverksette. Fokuset må være å hjelpe folk. Politikerne må ta tak i NAV på 

systemnivå og gi de ansatte tid og tillit til å utføre jobben sin. 
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Forslag 6: Stopp bemanningsbransjen 
 

Faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. 

Bemanningsbransjens vekst og omfang utfordrer det organiserte arbeidslivet, og 

innleie fører til at arbeidsgiveransvaret pulveriseres. 

LOs Regionkonferanse Vestfold og Telemark krever at bemanningsbransjen 

avvikles i sin nåværende form og at arbeidsformidling må bli en sterkere offentlig 

oppgave. Som et strakstiltak må forskriftsadgangen i arbeidsmiljøloven §14-12(5) 

tas i bruk i bransjer og områder der vi mener det er nødvendig. Videre går 

regionkonferansen imot at bemanningsforetak skal kunne godkjennes som 

lærebedrifter da bemanningsforetak ikke kan oppfylle kravene som stilles til 

lærebedrifter, spesielt fordi opplæringen vil skje ved utleie og hos "ukjente" 

tredjeparter. 
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Forslag 7: Etter- og videreutdanningsreform for de mange – ikke for de få 
 

LOs regionkonferanse for Vestfold og Telemark krever en kraftfull etter- og 

videreutdanningsreform for de mange og ikke for de få. Den teknologiske 

utviklingen og det grønne skiftet må møtes med de beste fagarbeiderne. 

Omstillingen i næringslivet krever et kraftig kompetanseløft. Det må utvikles 

relevante tilgjengelige etterutdanningstilbud som vil kreve ressurser i stor skala 

både i form av penger og tid. Dette må skje gjennom et spleiselag i 

trepartssamarbeidet hvor den offentlige ressursinnsatsen blir viktig. 

En reform for etter- og videreutdanning må tilrettelegges med utvikling av 

arbeidslivstilpassede etterutdanningstilbud. Tiden er nå moden for å diskutere 

en arbeidstidsreduksjon som skal tas ut i etterutdanning. 

Staten må bidra gjennom øremerkede bevilgninger på statsbudsjetter. I tillegg 

må grunnfinansieringen til relevante tilbydere av utdanningstilbud bli kraftig 

styrket. I dag får fagskolesektoren tilført sirka 1 milliard i grunnfinansiering, 

mens universitet- og høgskolesektoren får 30 milliarder kroner. Fagskolen må ha 

en større vekst i budsjettene enn universitetene, og yrkesfagene må finansieres 

opp slik at fagopplæringen møter arbeidslivets behov. I dag finansieres 

fagopplæring basert på antall ungdom i et fylke, men andelen voksne som tar sitt 

første fagbrev, fagbrev på jobb eller bygger på sin utdannelse, ikke finansieres. 

Det betyr at deres lovpålagte rett til opplæring settes opp mot ungdom i annen 

videregående opplæring i fylkeskommunens budsjetter. 

Ved tidligere kompetansereformer har de som allerede har mye formell 

utdanning, fått enda mer utdanning. Samtidig har de som trenger det mest – 

fagarbeiderne blitt taperne. En ny reform for etter- og videreutdanning må 

målrettes mot de som trenger det mest. 
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Forslag 8: Forby innkjøp av tjenester og produkter fra bosettinger på 

okkupert område    
 

Verdenssamfunnet spiller et dobbeltspill når vi på den ene siden erklærer de 

israelske bosettingene på palestinsk område for ulovlig, og samtidig velger å 

handle med okkupantene. Nå viser Irland vei for å knytte økonomiske sanksjoner 

til kritikken. Det er helt naturlig at Norge følger etter.  

LO mener Norge må forby import og salg av varer og tjenester fra okkuperte 

områder. Bosettinger er klare brudd på folkeretten, og gjennom å drive handel 

med varer og tjenester fra slike områder, bidrar man økonomisk til 

folkerettsbruddene.   

De israelske bosettingene er i strid med folkeretten og resolusjoner fra FNs 

sikkerhetsråd. Likevel får de lov å vokse hver eneste dag. Irlands parlament 

vedtok et lovforslag som forby import og salg av varer fra områder som 

verdenssamfunnet anerkjenner som okkuperte. Norge kan bidra på samme 

måte, og dermed legge økonomisk press for å få okkupasjonen til å opphøre.   

Kommune- og bystyrene i Norge kan vedta at de ikke skal kjøpe inn varer fra 

okkuperte områder. Det offentlige kjøper varer og tjenester i stort monn.  

Frem til forbud mot innkjøp av tjenester og produkter fra bosettinger på 

okkupert område innføres, bør det innføres en obligatorisk merkeordning av 

bosettervarer, slik at det klart fremkommer om varer er produsert i ulovlige 

bosettinger. 

LO i Vestfold og Telemark vil: 

● forby handel fra okkupert territorium  

● innføre kommunal boikott av varer produsert på okkupert jord   

● frem til forbud er innført, kreve en obligatorisk merkeordning av bosettervarer 
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Forslag 9: Evakuer Moria nå! 
 

Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria. Dette er en leir som var bygget for 

3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, 

inhumane og håpløse i ordets rette forstand.  

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og 

familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt. De beskriver også 

spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med 

selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn 

og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve.  

Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i 

dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. 

Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.  

LO Vestfold og Telemark slutter seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria, 

og vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene 

overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir 

dekket. Norges utenriksminister må i første omgang ta et aktivt initiativ til å finne 

en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra flyktningleiren 

Moria.  
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Forslag 10: Klimavennlig industri 

LOs regionskonferanse i Vestfold og Telemark mener at fangst og lagring av CO2 

er en av vår tids viktigste saker med tanke på fremtidens utvikling innen klima og 

miljø.  

LO Vestfold og Telemark forventer at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 

2021 legger inn nødvendige investeringsmidler til å gjennomføre både Norcem 

Brevik og Fortum Klemetsrud sine planer om fullskala fangstanlegg for CO2. 

Norsk industri er på mange områder verdensledende innenfor flere sektorer. 

LOs regionkonferanse mener at denne kompetansen må brukes til å løse vår tids 

største klimaproblem som er global oppvarming. Det trengs store investeringer 

for å realisere CCS-prosjektet. LOs regionkonferanse forventer å se disse midlene 

i forslag til statsbudsjett for 2021. 
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