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Uttalelser vedtatt enstemmig på  

LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse  

24. – 25. oktober 2019 

 

Uttalelse 1 

LO VESTFOLD OG TELEMARK TAR STERK AVSTAND FRA REGJERINGENS 

GJENTATTE ANGREP PÅ DE SOM HAR MINST 

Statsbudsjettet for neste år inneholder ikke effektive grep for å inkludere flere i arbeidslivet. 

Dette er uakseptabelt.  

LO Vestfold og Telemark er forbanna over hva regjeringen gjør mot ungdommen. 

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet at minsteytelsen i stønadsordningen 

arbeidsavklaringspenger (AAP) reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 

bare nye mottagere under 25 år, hvor begrunnelsen er at disse pengene skal gå til tiltak rettet 

mot dem istedenfor at de får dem som ytelser. Det er ikke sånn velferdssystemet skal fungere.  

 

I stedet for å sikre folk arbeid og trygghet, kutter regjeringen der det gjør mest vondt. Dette er 

smålige kutt, uten andre effekter enn at mange unge får enda dårligere råd og dårligere 

livskvalitet. Forslaget forskjellsbehandler, folk som har lite skal bli motivert av kutt, mens de 

rike skal bli motivert av å få mer. Dette øker forskjellene i Norge, og det kan ikke LO 

Vestfold og Telemark akseptere. Vi trenger flere unge i jobb, fordi det er bra for den enkelte 

og for samfunnet. Vi vil ha sterkere fellesskap og ikke økte forskjeller.  

 

Sosialhjelpsmottakere får ingen økt barnetrygd av Solbergregjeringen, ettersom barnetrygd 

beregnes som inntekt, noe som gir fratrekk i sosialhjelp. Dette er urettferdig og må snarest 

gjøres om av ansvarlige kommunepolitikere. 

 

LO Vestfold og Telemark frykter i tillegg at arbeidet med inkluderende arbeidsliv svekkes 

fordi arbeidet med å iverksette tiltakene i den nye IAavtalen tar så lang tid. Vi krever at 

regjeringen setter i gang ordentlige tiltak for å få flere ut i jobb. Unge skal ha en trygg framtid 

og tiltakene i IAavtalen må settes i verk. 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemark Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 2 

LO mener at arbeidet med å begrense innleie må intensiveres 
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LO Vestfold og Telemark ser med stor bekymring på at innleie av arbeidskraft brer om seg i 

stadig flere bransjer. 

 

På enkelte arbeidsplasser og prosjekter er andelen innleide større enn faste ansatte. Dette er 

med på å sette hele den Norske modellen i fare. 

 

At dette har vært et stort problem i byggebransjen har lenge vært dokumentert gjennom 

tusenvis av oppslag i media, men nå er det ikke lenger bare et problem for denne bransjen. 

I industrien, servicesektoren og vedlikeholdsindustrien har graden av innleie økt med 61 % fra 

4. kvartal 2017 til 4 kvartal 2018 og denne utviklingen ser bare ut til å fortsette. 

 

Det som imidlertid bekymrer regionkonferansen til LO Vestfold og Telemark mest er at den 

økte bruken av innleie først og fremst skjer fra bemanningsbyråer. 

 

Fellesforbundet har nylig vedtatt på sitt landsmøte å forby innleie fra bemanningselskaper i 

byggebransjen. Dette bør også vurderes i andre bransjer. Den norske modellen er bygget på et 

trepartssamarbeid hvor hovedregelen SKAL være faste ansettelser, noe som bekreftes av 

arbeidsminister Anniken Hauglie. 

 

LO Vestfold og Telemark vil i tiden som kommer arbeide med stor styrke og kraft frem mot 

Stortingsvalget i 2021. Vi vil skifte ut dagens blå-blå regjeringen med en ny rød-grønn 

regjering som har lovet fagbevegelsen å reversere mange av liberaliseringene på 

arbeidsmarkedet regjeringen Solberg har innført de siste 6 år. 

 

I Telemark har LO i samarbeid med rød-grønne politikere i posisjon, utfordret Regjeringens 

politikk ved å vedta Skiensmodellen og Telemarksmodellen. Da nye Skien videregående ble 

bygd nesten uten innleide og med faste ansatte og lærlinger, viser det at slike modeller 

fungerer. 

 

Industriclusteret Grenland som består av alle de største industrivirksomhetene i Telemark har 

også nylig vedtatt regler om seriøst arbeidsliv og er villig til å følge opp disse. LO Vestfold og 

Telemark vil fortsette å utvikle samarbeidet om seriøsitet sammen med våre arbeidsgivere. 

 

LO Vestfold og Telemark vil løsarbeidersamfunnet til livs både i privat sektor og i offentlig 

sektor.  

 

Faste ansettelser i full stilling skal være hovedregelen og hvis ikke arbeidsgiversiden snart 

begynner å ta dette innover seg, vil LO Vestfold og Telemark STERKT vurdere å forby 

innleie fra bemanningsbyrå i samtlige bransjer. 

 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemark Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 3 

LO HAR FORVENTNINGER TIL DEN POLITISKE LEDELSEN AV DET NYE 

FYLKET 

LO Vestfold og Telemark er fornøyd med avtalen som Arbeiderpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti og Senterpartiet har inngått for å styre Vestfold og Telemark fylke.  
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LO Vestfold og Telemark har forventninger til at alle de politiske tillitsvalgte fra de 

rødgrønne partiene i det nye fylket med tilhørende kommuner jobber sammen for: 

• Et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping 

• Hele faste stillinger 

• Offentlige tjenester i egen regi 

• At sykehusene får en lokal og demokratisk styring, fremfor dagens foretaksmodell 

• At ordningen med fritt sykehusvalg opphører 

• Sikre nasjonal styring av alle naturressurser  

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 4 

FORVENTNINGER TIL ARBEIDET MED HELTID ETTER KOMMUNE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 

Et av valgkampens viktige temaer var å øke andelen hele faste stillinger i både offentlig- og 

privat sektor. 

LO Vestfold og Telemark forventer at det nye fylkestinget og de nye kommunestyrene holder 

valgløftene om at alle ansatte skal ha retten til 100% stilling.  

Fylkesting og kommunestyrer er arbeidsgivere og kan gjennom politiske vedtak oppnå 

heltidskultur i fylket og i kommunene. Når arbeidsgiver ikke ønsker å ha ansatte i stillinger 

over 75% fordi det er for tøft å jobbe i full stilling, må grunnbemanningen opp. Politikerne må 

bevilge nok midler slik at grunnbemanningen er forsvarlig. Det må samtidig stilles krav til 

leverandører av varer og tjenester om heltidskultur. Utfordringer med hele faste stillinger er 

like omfattende i privat sektor.  

LO Vestfold og Telemark oppfordrer alle de nye ordførerne i vårt nye fylke om å sette hele 

faste stillinger høyt på dagsorden, som en motvekt til regjeringens politikk om mer 

midlertidighet. Våre tillitsvalgte ønsker å bidra med den kompetansen forbundene har om 

hvilke tiltak som virker. Slik at vi i felleskap kan nå målene om et likestilt arbeidsliv. 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 5 

HELT MED! Et arbeidsliv for mennesker med utviklingshemning 
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I Norge deltar under 100 personer med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv. Det er færre 

enn for 20 år siden. Dagens arbeidsliv legger ikke til rette for mangfold og ulike mennesker. 

Vi vil gi plass til mennesker med utviklingshemning. 

Å ikke være en del av arbeidslivet kan gi opplevelse av å være annerledes og mindreverdig. Å 

være i jobb gjøre at vi kan kjenne at vi er viktige bidragsyter i felleskapet. Dette gjelder alle, 

også mennesker med utviklingshemning.  

Regjeringen lovet satsing på inkludering i arbeidslivet. Det er bra. Men i årets statsbudsjett får 

HELT MED! en reduksjon på en million kroner til tross for gode resultater. LO i Vestfold og 

LO i Telemark mener regjeringen bør ha flere tanker i hodet samtidig: I tillegg til ordinære 

varige tilrettelagte arbeidsplasser og dagsenter, bør inkludering i ordinært arbeidsliv satses på. 

Her har HELT MED! gått foran og vist vei. 

Diagnosen utviklingshemning gir nærmeste automatisk rett til uføretrygd, ofte uten vurdering 

av arbeidsevne. De blir henvist til dagsenter og dagtilbud i kommunal regi. Dagtilbud som 

kan være gode og meningsfulle, men som ikke er rettet mot arbeidsmarkedet. Samfunnet har 

lave forventninger til yrkesdeltakelse for personer med utviklingshemning.  

HELT MED! er utviklet av Stiftelsen SOR, blant annet i samarbeid med LO og flere LO-

forbund. HELT MED!-arbeidsplasser finner vi hos bedrifter som Scandichotellene, 

McDonald’s, Kiwi, Avinor, Havforskningsinstituttet og i noen kommuner. En HELT MED!-

arbeidstaker får den ansatte sin uføretrygd og minst 20% lønn. 

Nå står snart Vestfold og Telemark for tur for HELT MED!-prosjektet. LO Vestfold og LO 

Telemark vil i forbindelse med fremtidig samlokalisering av LO og de ulike forbunda utrede 

muligheten for å være en HELT MED!-arbeidsgiver. Vi oppfordrer alle bedrifter i Telemark 

og Vestfold til å vurdere om de kan være med å inkludere mennesker med utviklingshemming 

i ordinært arbeidsliv.  

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 6 

KAMPEN OM KRAFTPENGENE 
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LO Vestfold og Telemark støtter ordføreropprøret mot ekspertutvalget som har foreslått å 

avvikle ordningene som gir kommuner direkte skatteinntekter fra vannkraft. Det innebærer at 

norske kraftkommuner kan miste til sammen tre milliarder kroner i direkte kraftinntekter. 

Dette er penger som kommunene i dag bruker på innbyggerne sine og på mange måter 

finansierer lovpålagte velferdsoppgaver i kommunene. 

 

LO i Vestfold og Telemark er svært forundret over ekspertutvalgets konklusjoner da 

bestillingen fra regjeringen og bransjen var å se på grunnrenteskatten og fordelingen av denne 

for å få opp investeringene på eksisterende og fremtidige kraftverk. 

 

At ekspertutvalget velger å legge vekt på skatteinntektene fra konsesjonskraft er en total 

misforståelse av oppdraget, da konsesjonsloven av 1909 nettopp ble vedtatt for at 

godene/inntektene skulle komme distriktene til gode. 

 

Forslaget er ytterligere et forslag om sentralisering, denne gangen av inntektene mange 

kommuner og fylkeskommuner har mottatt, fordi de har avsatt områder og natur til å 

produsere kraft som hele Norge trenger. 

 

Konsesjonslovgivningen og hjemfallsretten har vært med på å bygge Norge. 

Norske kommuner har tatt ansvaret for store utbygginger, inngrep og dermed verdiskapning 

som kommer hele Norge til gode. Regionkonferansen til LO i Vestfold og Telemark krever at 

noen av disse inntektene blir igjen der verdiene skapes og inngrepene foretas. 

 

LO i Vestfold og Telemark er selvfølgelig opptatt av det investeres i eksisterende og 

fremtidige kraftverk, men å ta konsesjonspenger fra kommuner og fylker er ikke løsningen, da 

konsesjonskraftpengene i dag blir tilbakeført kommuner og fylker for å gi mennesker som bor 

i distriktene de samme mulighetene til de som bor i de store byene. 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 7 

Sykehus for alle. 

LO Vestfold og Telemark mener vi skal ha en sykehusstruktur med både små og store 

sykehus.   
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Det vil si at vi har behov for lokalsykehus, sentralsykehus og universitetssykehus i 

framtida. 

Innbyggere i hele Vestfold og Telemark skal sikres forsvarlig, moderne og trygg 

sykehusbehandling når sykdom rammer. Det gjelder både ved behov for akutt hjelp, og ved 

annen sykdom. Pasienter må møtes med respekt og skal kunne forvente faglig forsvarlig 

utredning og behandling, med kvalitet i alle ledd. Pasienter ved norske sykehus skal oppleve 

et helsevesen som samarbeider til pasientens beste, uten unødvendig ventetid. LO Vestfold og 

Telemark vil ha et solidarisk, offentlig finansiert og drevet helsevesen som er innrettet på å gi 

likeverdige tjenester til alle, uavhengig av alder, inntekt, personlige ressurser, sosial status 

eller bosted. 

Skal vi sikre at befolkningen gis akseptable og forutsigbare rammer for å kunne bli ivaretatt 

når behovet er der, må vi se på alle ledd i den akuttmedisinske kjeden fra å bli hentet til å få 

videre behandling hvor man unngår urettferdig geografisk fordeling av tilbudet. 

De prehospitale tjenestene, som ambulansetjenesten, er en integrert del av 

spesialisthelsetjenesten. Disse må driftes og eies av det offentlige for å sikre fordeling av 

ressurser til behov og trygghet, og ikke bare knyttet til kjøregrunnlag og responstid.  

Vi forventer at stortingspolitikerne våre gjør en innsats overfor helseminister Bent Høie 

slik at Vestfold og Telemark får overført tilstrekkelig med økonomiske midler til å 

utføre sine helseoppgaver overfor innbyggerne ved å beholde sykehusene i Tønsberg, 

Skien og Notodden. 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 8 

STANS SENTRALISERING AV SKATTEOPPKREVING OG TINGRETTENE. 

Regjeringa har foreslått å sentralisere skatteoppkrevingskontorene og redusere disse fra 227 til 

56 kontorer, sant redusere antall ansatte med cirka 400.  

Det samme er våre tingretter utsatt for. Domstolkommisjonen mener det bør foretas en kraftig 

sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen 

med andre og i hovedsak samlet i større byer. Lokal skatteinnkreving sikrer inntektene lokalt.  

Regionkonferansen for LO Vestfold og Telemark krever opprettholdelse av 

skatteoppkrevingskontorene og tingrettene i bygd og by. Et tilbud nær innbyggerne der 

ansatte med sin kompetanse kan yte den beste servicen til innbyggerne i kommunene. 

 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 
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Uttalelse 9 

Selvstyre og demokrati  

EU skal ikke overstyre vår velferd. 

Som en demokratisk nasjon kan vi ikke godta at ESA kan kreve privatisering av offentlige 

velferdstjenester. (ESA er et kontrollutvalg nedsatt av EU) 

Demokratiet vårt utfordres av et mer og mer aggressivt EU, velsignet av dagens regjering. 

Nasjonen vår settes på prøve og vi fratas selvråderett og tillit som nasjon gjennom 

regjeringens effektivisering, eller forenkling og forbedring som de velger å kalle det. 

  

Regjeringer organiserer tjenestene på slik måte at de folkevalgte og det ordinære demokratiet 

ikke kan påvirke innhold eller utvikling. De organiseres som hel/deleide statlige selskaper 

etter bestemmelser i aksjelov eller foretaks lov og annen forordning. På denne måte unngår 

man demokratisk kontroll og innsikt. 

 

Helseforetakene eller det vi på folkemunne kaller sykehus, er en slik forordning. Mange 

husker nok «pasientjournaler på avveie» og en IKT/ datasatsing som kom helt ut av alle 

proporsjoner. Datasikkerhet og pasientsikkerhet var ute av kontroll, men ingen som vi før 

kunne si var ansvarlig, var nettopp det. Demokrati og innsyn var satt til side ved hjelp av 

organisasjonsmodellen (lovverket) man velger å ta i bruk. 

 Denne gangen er det kommunale tjenester VS private tjenester som skal måles og veies i et 

konkurranseperspektiv.  

 

Hjelmeng-utvalget (oppnevnt etter krav fra ESA og regjeringen i 2016) sitt oppdrag fra 

regjeringen var å se på Norges forpliktelser overfor EØS vedr. konkurransevilkår mellom 

private aktører og offentlig forvaltning. Det er ingen grunn til å tvile på utvalgets vilje til å 

imøtekomme bestilleren. 

 

Utvalgets flertall foreslår blant mye annet, at det offentlige skal betale skatt og at det skal 

settes krav om å gå med overskudd. Altså større krav enn til private bedrifter. Dette vil kunne 

bety en formidabel prisøkning på mange tjenester. Et eksempel er skolefritidsordningen som 

kan bli for dyr for mange familier. Det er i dag anslått at 106 000 barn er fattige og kommer 

fra lavinntektsfamilier. Med en SFO-utgift opp mot trippel pris,  

vil disse kunne måtte avstå fra et viktig tilbud.  
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Mange må avstå fra enda flere aktiviteter enn i dag. Ikke vanskelig å se for seg hva trippel pris 

for å gå i svømmehallen vil bety for mange. Tilbud som danner gode rammer for borgerne i 

samfunnet kan i ytterste konsekvens bli nedlagt. 

 

Kommunenes Sentralforbund (KS) er bekymret og det med rette. Regjeringen er med på å 

pålegge offentlig forvaltning kostnader og krav som de ikke pålegger kommersielle aktører. 

Samfunnskonsekvensene, der barns oppvekst og levekår forringes, er for lite fokusert. 

Når kultur og aktivitetstilbud stipuleres til en kostnad mange ikke kan bære, vil samfunn 

forvitres og den sosiale nøden øke. 

 

Vi aksepterer ikke de økte klasseforskjellene som dagens regjering vedtar. Vi ber hele 

venstresida om å være på vakt.  

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 10 

Stopp Tyrkias brutale angrep på kurderne og folket i Rojava/Nord-Syria 

Tyrkia og stormaktenes invasjon og okkupasjon av Nord-Syria, som også kalles Rojava, er et 

brudd på folkeretten. Lidelsene til befolkningen etter mange år med borgerkrig og krig mot IS 

er enorme. Befolkningen har hatt en relativ trygghet i den sjølstyrte regionen Rojava i Nord-

Syria etter nedkjempinga av IS-kalifatet. Kurderne har sammen med andre folkegrupper i 

området arbeidet for å bygge opp en demokratisk samfunnsordning  

Mange hundre tusen sivile er nå på flukt fra den tyrkiske NATO-hærens invasjon og 

krigføring. Tyrkia har som mål å kontrollere området i Syria og vil forsøke seg på etnisk 

rensning for å plassere 3,5 millioner syriske flyktninger i området. Et hensynsløst Tyrkia har 

alliert seg med grupper av IS og andre ekstreme religiøse grupper for å nå dette målet. 

I den kampen som det flerkulturelle SDF (Syrias Demokratiske Styrker) har ført for frigjøring 

av Rojava mot IS, og for et demokratisk styre, deltar mange ulike folkegrupper, kurdere, 

syrere, armenere og arabere med flere. De samme gruppene deltar sammen med kurdere i dag 

i en blodig krig mot Tyrkia for å ta vare på landet sitt og levemåten sin. 

Regionkonferansen i LO Vestfold og Telemark krever at:  

• Tyrkia og stormaktene må umiddelbart stoppe krigføringen og straks trekke alle sine styrker 

ut av Syria 



9 
 

• Norge må gjøre alt som er mulig for å sette makt bak kravet slik at vår NATO- allierte 

Tyrkia stopper krigføringen 

• Norge må stoppe all våpeneksport til Tyrkia umiddelbart 

• I FN og andre internasjonale organisasjoner må Norge bruke sin stemme for å protestere 

mot Tyrkias militære operasjoner og brudd på folkeretten 

• Det er allerede hundretusener av flyktninger i området og Norge må sende humanitær hjelp 

både for å avhjelpe umiddelbar nød og gjenoppbygge området 

 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

Uttalelse 11 

Fortsatt høyt fokus på karbonfangst 

 

Arbeidet med å fange, lagre og kanskje utnytte CO2 har i en årrekke vært en av de prioriterte 

oppgavene til en rekke regjeringer i Norge og resten av verden. 

Innenfor industrien har det i de senere årene vært testet ut ulike pilotprosjekt for nettopp og 

lykkes med dette, men nå er tiden kommet for å gjennomføre et fullskala prosjekt. 

Det er derfor med stor uro regionskonferansen til LO i Vestfold og Telemark registrerer at i 

det fremlagte forslag til statsbudsjett for 2020, fra regjeringen Solberg finnes lite konkret om 

den videre satsingen på karbonfangst og lagring (CCS) 

For å sikre 200.000 arbeidsplasser i Norge som i dag har store CO2 utslipp må det settes av 

penger til prosjekter i full skala. Dette for på sikt å sikre disse, men også i fremtiden utvikle 

nye arbeidsplasser basert på en teknologi som hele verden etterspør. 

Store industriaktører som Norcem i Brevik står klare til å ta fatt på denne oppgaven, men er 

avhengige av vilje og støtte fra regjeringen for å fortsette arbeidet med å løse verdens største 

klimaproblem. 

Når oljeproduksjonen avtar, og på lang sikt avvikles er det lagringsplass til all CO2 fanget i 

Norge og hele Europa i mange tiår fremover i Nordsjøen. 

Ikke bare er muligheten å fange å lagre CO2, det ligger også uvante muligheter for utvikling 

og bruk av fanget CO2 i blant annet matproduksjon. Da hadde på mange måter ringen vært 

sluttet hvis vi i fremtiden kunne bruke fanget CO2 til å løse verdens fremtidige matvarebehov. 

LO Vestfold og Telemark forventer at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 setter av 

betydelige midler til fortsette arbeidet med karbonfangst og lagring i et fullskala prosjekt, og 

at dette gjerne blir gjennomført ved Norcem sin sementfabrikk i Brevik. 
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Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober. 

 

Uttalelse 12  

Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp 

Mange barnefamilier får ikke utbytte av barnetrygden. Det er fordi de lever i familier som 

mottar sosialhjelp.  

«Noen ganger lar jeg være å si til pappa at jeg trenger nye klær. Han blir så lei seg når 

han ikke kan kjøpe det jeg trenger»  

En småbarnsfamilie med en samlet inntekt på én million kroner får barnetrygd i tillegg til 

inntekten sin. Er du avhengig av sosialhjelp, det vi ofte tror er «bunnplanka» i velferdsstaten, 

kommer barnetrygden til fratrekk i sosialhjelpa. 

«Det er liksom en regel i klassen at vi skal be alle jentene i bursdag, det har ikke vi 

penger til»  

Fattigdom i Norge er mer enn mangel på mat, klær og bolig. Barn i fattige familier fratas 

mulighet til å delta sammen med andre barn. Gode relasjoner til jevnaldrende er avgjørende 

for at barn skal ha det bra, utvikle seg og ha gode liv. Barn sier at noe av det verste med å 

være fattig er å ikke kunne være med på det de andre gjør. 

«Jeg vet ikke hva jeg skal si når de andre forteller om ferier de har vært på, vi har aldri 

råd til å reise noe sted»  

Snart skal kommunebudsjettene vedtas. LO Vestfold og LO Telemarks klare oppfordring er: 

Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp! 

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse 24. og 25. oktober 

 

 


