
Gerd Kristiansen, den faglige og politiske situasjon, 

Trondheimskonferansen 2014 

 

Takke for invitasjonen. 

Noe om Nytt på nytt. 

Utrulig artig å møte så mange flotte folk. Imponert over engasjementet 

og nivået på programmet.  

I disse dager rammer store tragedier Trøndelag. Vi ser hvordan folk 

stiller opp, og takler motgang.  Også dere har under krevende 

omstendigheter greid å samle folk til et slikt løft som denne 

konferansen er.  

Guttorm Hansen ble en gang spurt "hva ville du vært om du ikke 

hadde vært trønder? Skamfoill, var svaret" 

Det er hyggelig at det også er mange her som ikke er medlemmer i LO 

(enda…) 

I dagens situasjon er det viktig at vi snakker sammen, og bygger 

allianser.  

Jeg er her som LO-leder, og skal snakke om LO sin politikk, slik den 

ble vedtatt på kongressen i mai. 

Det er min marsjordre. På samme måte som det er marsjordren til alle 

tillitsvalgte i LO.  



Dette blir mer krevende enn det har vært på mange år. Vi har et meget 

offensivt og politisert NHO, som skyver på en regjering som er den 

mest høyrevridde vi har hatt i Norge i moderne tid.  

Vi har et godt utgangspunkt. Jeg pleier å bruke alle anledninger til å 

snakke opp LO. 

 

Vi er en mangfoldig og sterk organisasjon! 

Kanskje verdens sterkeste.  

Vi har 900 000 medlemmer, hvorav drøye 600 000 yrkesaktive – over 

hele landet – i alle bransjer og yrker – i offentlig og privat sektor. 

Ingen regjering – uansett politisk farge – kommer utenom oss! 

Og så må vi bruke den nye situasjonen til å synliggjøre LOs rolle. 

Til å styrke organisasjonen. Til å verve flere medlemmer! 

Vi har medlemmer i alle bransjer, yrker og sektorer. Til sammen 

representerer vi HELE arbeidslivet.  

 

Og vi har stor innflytelse. Vi har innflytelse fordi vi er viktig i 

styringen av norsk økonomi. Vi kan vedta politikk som forplikter alle 

forbund på en gang.  Vi kan hjelpe myndighetene med fornuftig 

lønnsdannelse og fornuftig pensjons- og økonomisk politikk - når 

regjeringene gjør dette mulig.  

 



Det er dette som skiller LO fra de andre hovedorganisasjonene, og 

som gjør at de – verken hver for seg eller samlet – kan fylle en slik 

rolle som den LO har i det norske samfunnet.   

 Akademikerne er en samling av ulike akademiske 

profesjonsgrupper, som også ønsker en annen type 

lønnsdannelse – med stort innslag av lokale og individuelle 

forhandlinger.  

 UNIO er i hovedsak en organisasjon for høyskolegruppene i 

offentlig sektor, slik som lærere, sykepleiere og politi.  

 YS organiserer mange av de samme gruppene som LO, men 

har en firedel av medlemmene og mindre intern samordning. 

De har færre medlemmer i alle sektorer enn LO, unntatt i 

finanssektoren.  

 

Som dere ser – LO har en helt unik rolle i dag.   

Og nå blir fagbevegelsen enda viktigere – for medlemmene og for 

samfunnet! 

Men jeg vil gir dere noen av de samme utfordringene jeg ga 

Fagforbundets landsmøte. Tenk på dette:  



For 65 millioner år siden så framtiden lys ut for tyrannosaurene. De 

hadde dominert jorda, de var digre, fryktinngytende og uten naturlige 

fiender. Så dukket det opp en meteor fra verdensrommet, og 

forholdene på jorda endret seg totalt. De egenskapene som hadde gjort 

Tyrannosaurus til verdens hersker hjalp den ikke lenger. Framtida 

tilhørte de små, unnselige pattedyrene som den gang fantes. De var 

nemlig mye mer tilpasningsdyktige, og fylte etterhvert alle de 

økologiske nisjene som ikke bare tyrannosaurus, men alle dinosaurene 

hadde dominert. 

Vi satte nok en ny rekord i medlemstallet i 2013. Landet vårt har en 

sunn økonomi, folk flest har en jobb å gå til. Vi er en sentral aktør i et 

trepartssamarbeid. Bortsett fra denne nye regjeringen - verden ser 

ganske lys ut for organisasjonen LO. Det gjorde den for dinosaurene 

også - dagen før meteoren slo ned og forandret alt. 

Vi har imidlertid noen fordeler framfor dinosauren. Vi har evne til å 

tenke, planlegge, forberede og tilpasse oss.  

LO – kongressen skjønte at vi eksisterer i en verden hvor ting er i 

stadig forandring. Selv om det ikke skjer over natta, så endrer verden 

seg raskt. Derfor fikk vi i oppdrag å gå gjennom organisasjonen vår.  

Min (valgfri slektning, født rundt 1900) opplevde seilskuter i ordinær 

drift som barn. (Den samme personen) ville som ungdom kunne få 

jobb på et dampskip. (Vedkommende) fikk se bilismens framvekst, 

kunne reise med jetfly, og se direkte på fjernsyn at mennesker spaserer 

på månen. 



Det er klart at den teknologiske utviklinga forandrer livet for oss alle. 

Arbeidslivet endrer seg også. Politiske strømninger endrer seg med 

bakgrunn i hvordan folk opplever sin virkelighet. I begynnelsen av 

forrige århundre levde et stort flertall av nordmenn under vanskelige 

kår. I dag bor vi i et av verdens rikeste land.  

LO må også endre måten vi tenker og jobber på. Vi vet alle sammen at 

fornyelse er ikke enkelt. Alle er for framskritt, men de færreste jubler 

over endringer. Mennesket er et konservativt vesen, og på mange 

måter finner vi trygghet i at ting er som de er. Vi har sett mange 

bevegelser gå til grunne av den grunn. Ting som hadde en logisk 

begrunnelse i en tidsepoke, kan bli helt meningsløse når tidene 

forandrer seg. 

 

Vi kan fort gå i den fella at metoder vi har lykkes med en periode; 

spikres fast, og hindrer nødvendig nytenkning, og forandring. 

Vi må huske på at medlemmene først og fremst møter oss på den 

enkelte arbeidsplass. 

Når folk får bruk for hjelp må vi kunne gi dem det. Det er vår 

eksamen, som vi består eller stryker.  

Da er det ingen hjelp i at avisene skriver om ”mektige LO” på 

landsplan.  

Det er ute i den enkelte sak, det enkelte medlems problem at vi blir 

veid og målt – ikke hvor mange utspill vi har i VG.   

Vi må være til stede og sterke på alle tariffområder. Helst skal vi være 

størst! Vi vet at dersom organisasjonsgraden går ned i et område, så 



øker presset på lønns- og arbeidsvilkår. Stor arbeidsinnvandring gir 

også ekstra utfordringer med å holde organisasjonsgraden oppe. Men 

det er helt avgjørende. Om det rakner i et område, kan det lett spre seg 

til flere. 

Vi har et stort og ambisiøst politisk byggverk som vi vil reise. Men 

grunnmuren er den faglige jobben vi gjør. 

Tilliten vi har i de store linjer er et resultat av at vi hver eneste dag må 

gi resultater til alle enkeltindividene som er våre medlemmer.  

 

Og vi gir mer enn bare støtte i tvistesaker, tilby forsikringsordninger 

og kamp for en anstendig lønn. Gjennom LO og forbundene får vanlig 

folk muligheten til å ta ansvar og en sjanse til å påvirke samfunnet.  

Om ikke vanlige folk, som lever av sitt arbeid, går sammen for å styre 

utviklingen, er det andre som gjør det.  

Det er mange som gjerne vil ha medlemmene våre. Det er mange som 

gjerne ser et svakt LO. 

Arbeidsplassen og arbeidslivet er vår viktigste arena. Der skal vi sloss 

for rettighetene vi har opparbeidet oss, og utvikle dem videre. 

For LO har det rød-grønne samarbeidet ikke vært en taktisk allianse 

for å vinne flertall og regjeringsmakt. Det har vært uttrykk for et 

interessefellesskap mellom de som lever av sitt arbeid. Jeg er helt 

trygg på at det egentlige flertallet her i landet fortsatt ligger i det 

fellesskapet.  

 



Men vi må konstatere at dette flertallet i folket samtidig har stemt 

fram ei mørkeblå regjering, med et stort flertall bak seg på stortinget. 

Vi bør ikke stille oss i DDR-ledelsens posisjon, slik  Berthold Brecht 

beskrev det:  

”Sentralkomiteen har ikke folkets tillit. Sentralkomiteen bør oppløse 

folket og velge et nytt”. 

 

Fra LO sin side brukte vi – sammen med forbundene – mer ressurser 

enn noen gang denne valgkampen. Vi var tydelige i de rådene vi ga 

medlemmene. Men folk har ikke hørt på oss. Det er lett å skyve 

ansvaret over på de rødgrønne partiene – det er jo faktisk de som 

stiller til valg. 

"De" var ikke flinke nok.  

"De" hadde ingen konkrete reformer. 

 "De" hadde bare konkret politikk, men ingen visjoner.  

"De" snakket for mye om en ting eller for lite om en annen.  

Den debatten skal vi ta. Men vi må også gå oss sjøl, gode venner. Det 

er vanskeligere enn å snakke om hva andre skulle ha gjort, men 

nødvendig. 

I tida fram mot neste valg må vi se på måten vi presenterer budskapet 

på? Hvor vi snakker? Hva vi snakker om? Hvem vi snakker til? 



Bruker vi eksempler folk kjenner seg igjen i og tror på? Er opptatt av? 

Drar vi i samme retning? 

Det eneste som er sikkert er at det ikke er folk, eller medlemmene det 

er noe galt med.  

Bent Sofus Tranøy skriver i Klassekampen om forskjellen mellom 

høyresiden og venstresiden. Hvordan han har inntrykk av at man der 

vil inkludere flest mulig. Høyresiden leter etter det som er felles i 

stedet for det som skiller.  

Han forteller om hvordan han som venstresosialdemokrat kan føle seg 

som et hår i suppa hos Jens. Og hvordan han av og til blir framstilt 

som en farlig og upålitelig radikaler for di han – som han sier – ønsker 

seg en politikk til venstre for mainstream AP.  

Samtidig innrømmer han at han også sjøl har en tendens til å sett folk 

litt til høyre for seg i bås. Gjerne som høyrevridde opportunister med 

stø kurs mot First House. Han har et veldig godt poeng. Høyresidens 

suksess bygger ikke minst på at de har greid å samle seg om sitt 

prosjekt. Der det som samler ble viktigere enn det som skiller. Skal vi 

ha et mål om å samle en bred allianse som utgjør folkeflertallet i 

Norge må vi invitere folk inn. Og vår side må være et sted der 

meninger kan brytes, samtidig som vi er enige om hovedretningen.  

 

Gode venner. 



I de siste månedene har vi sett en gryende debatt om faglighetens plass 

i arbeidslivet.  Fra Fellesforbundet og Klassekampen har dette 

perspektivet spredd seg inn i den politiske hovedstrømmen, både i SV 

og Arbeiderpartiet. En tillitsreform kaller Audun det, der fagligheten 

hos den enkelte ansatte skal få større plass.  

 

Vi hører ofte det snakkes om hvordan vi trenger "kloke hoder" og 

"varme hender". Jeg vil i tillegg snakke om de "kloke hendene", et 

begrep jeg har hentet fra Mathias Tesfaye – en dansk 

fagforeningsaktivist, sosialdemokratisk politiker – men ikke minst 

murer og en stolt fagmann.  

Jan Davidsen pleier å si – "før spurte de om hva du kunne når du søkte 

på en jobb – nå spør de om å få se papirene dine." 

 

Erfaringene, innsikten fra førstelinjen – er blitt skjøvet til side av et 

teoretisk basert bilde av verden. Det har gjort at mange mister makt 

over eget arbeidsliv, utdanningssystem og samfunnet. 

 

Allerede tilbake i antikken skjønte man dette. Filosofen Anaxagoras 

mente at det er menneskets HENDER som gjør oss til det mest 

intelligente dyr.  

Det er takket være hendene at det er oss og ikke flodhestene eller 

maurslukerne som styrer planeten.  

Det er håndverket minst like mye som bøkene som har flyttet oss ut av 

naturen og inn i kulturen.  



Forskere mener det kreves minst 10 000 timers praktisk øvelse for at 

en ferdighet skal sitte på et høyt nivå. Alle de som utfører praktisk 

arbeid gjennom et langt yrkesliv – renholdere, hjelpepleiere, 

bussjåfører – sitter med kunnskap og kompetanse i kroppen. De har 

kloke hender. 

 

 De bærer samtidig samfunnets kultur. Et samfunn uten faglighet er 

derfor også et kulturløst samfunn. Det er når man ikke skjønner dette, 

at man lager telle- og målesystemer som skal kontrollere og rapportere 

og standardisere. Det vi kaller New Public Management. Det klareste 

alternativet til det er å gi ansvar og tillit til fagligheten hos de som 

faktisk gjør jobben. 

 I parentes bemerket – her bruker vi kan hende nettopp begreper folk 

ikke kjenner seg igjen i. Min erfaring er: 

Folk lar seg rive med i kampen mot stoppeklokkeomsorg og 

målstyring av 7-åringer i Høyreskolen i Sandefjord. Men faller av 

lasset når vi snakker for mye i interne koder. 

 

Tilbake til Mathias Tesfaye - han er nesten poetisk når han skriver om 

murstein. Om fellesskapet mellom murere, arkitekter og 

kunsthistorikere som betrakter en mur på en helt annen måte enn 

andre. "vi arbeider profesjonelt med denne lille steinen, og kan derfor 

se både skjønnhet, genialitet og feil, der andre bare ser en mur de kan 

lene sykkelen sin på", skriver han. 

 



Det samme gjelder jo andre faggrupper. En journalist leser avisen 

annerledes enn oss andre. Hun forholder seg til kildene, vurderer 

nyhetskriteriene og vurderer formidlingen. En bilmekaniker kan ikke 

sette seg inn i baksetet på en bil uten å lytte til motoren – mon tro om 

ikke viftereimen snart bør skiftes. Og selv om en barne- og 

ungdomsarbeider aldri vil innrømme det, kan de ikke pakke sin 

faglighet bort når de kommer på besøk og opplever hvordan du 

håndterer tenåringen i huset.  

Sjøl er jeg psykiatrisk hjelpepleier – så dere må bare passe dere når 

jeg blir granskende i blikket! 

 

Vi greier ikke helt å legge fra oss faget vårt på arbeidsplassen. Fordi 

det er en del av oss – vår selvforståelse.  

 

Kjære venner – det må bli slutt på at det rynkes på nesen av de kloke 

hendene. Vi skal være stolte av fagarbeiderne. Og fagarbeiderne skal 

være stolte av faget sitt. Jeg var nylig på en av de største 

lærebedriftene i Møre og Romsdal, Nyhamna gassanlegg på Aukra. 

Over 30 lærlinger innen prosess, kjemi og mange andre fag, skal bli de 

kloke hendene Norge trenger. Shell tar det ansvaret for opplæring som 

alle arbeidsgivere bør ta.  

Kjempeflott ungdom, de får en kompetanse som vi har svært god bruk 

for. Men det gjør meg nedtrykt å lese, som for eksempel Stavanger 

Aftenblad skrev om forrige uke – at mange foreldre dytter 



ungdommen i retning av en akademisk utdanning, selv om de kunne 

tenkt seg noe annet. Sånn kan vi ikke ha det. 

  

LO vil nå reise denne debatten om faglighet på brei front. Når 

samfunnet nedvurderer fagligheten taper vi alle på det på lang sikt. 

Det gjør oss dummere som samfunn, og det gjør at vi velger mer 

ineffektive og kostbare måter å løse viktige samfunnsoppgaver på.  

 

Hittil har den sjølstendige fagarbeider vært en stor fordel for Norge. I 

Norge arbeiderne er vant til å se på seg sjøl som likemenn og kvinner 

med funksjonærene. De er ikke redde for å ta opp problemer eller 

komme med endringsforslag. Som Stein Lier-Hansen i Norsk Industri 

sa det nylig "Norge har verdens dyreste og beste industriarbeidere". I 

Norge har ny teknologi effekt fra dag en, fordi de ansatte raskt er i 

stand til å ta i bruk ny teknologi. I lavkostland kan det ta to-tre år før 

teknologien gir noen forbedring på produksjonen.  

 

Jeg vil advare sterkt mot at denne vellykkede arbeidslivsmodellen nå 

settes under press. Både hos private selskaper og i offentlig sektor 

opererer man med outsourcing og anbudsregimer som er mer fokusert 

på stykkpris og timekostnader enn totalkostnader. Det er vanskelig å 

få priset inn de gunstige effektene den tradisjonelle 

arbeidslivsmodellen gir oss.  

 

Kjære venner. 



Regjeringserklæringen har et eget avsnitt om konkurranse og 

konkurranseutsetting. Her har Fremskrittspartiet satt sitt tydelige 

stempel på innholdet. Man fastslår at "Regjeringen mener i 

utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra 

andre tjenester.  ". Altså ingen forskjell på å drive omsorg og å selge 

cappuccino.  

 

På en rekke konkrete områder varsles det konkurranseutsetting, blant 

annet jernbane og luftfart. Det legges også opp til en systemendring 

som kan dramatisk forandre hele offentlig sektor. De vil ha 

"Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri 

etableringsrett og stykkprisfinansiering " 

 

Erfaringene med anbud og konkurranseutsetting av velferdstjenester 

både fra Norge og andre land viser at det svært ofte er dårligere 

betingelser for arbeidstakerne som er konkurransefortrinn for private 

tilbydere.  

Arbeiderbevegelsens grunnlag var kamp mot uverdige arbeidsforhold 

og dårlig lønn. Derfor kan en vi aldri mene at ”det er det samme 

hvordan en vare eller tjeneste blir produsert, bare den blir produsert”. 

Vi kan ikke godta at dårligere lønns- og pensjonsforhold, utstøting av 

eldre arbeidstakere eller redusert kvalitet blir brukt som 

konkurransefortrinn.  

Det viktigste for oss er at innbyggerne i norske kommuner skal få så 

gode velferdstjenester som mulig. 



Det er offentlig ansatte som møter frustrerte innbyggere eller 

pårørende når ting ikke fungerer godt nok - og som selv blir frusterte 

når de ressursene de har fått tildelt ikke strekker til.  

Et godt tilbud og fornøyde innbyggere er gir den beste jobbtryggheten 

for våre medlemmer. 

 

Mye kan gjøres med den måten offentlig sektor drives på. Men der 

høyrekreftene vil privatisere og bryte ned, vil vi satse på fagligheten 

hos de ansatte og bygge opp.  

 

Vi må huske på at det er viktige forskjeller mellom produksjon av 

velferd og produksjon av varer. 

 

Når aluminiumsverkene investerer i nye smelteovner, kan de doble 

produksjonen, samtidig som antall ansatte går drastisk ned. Slik er det 

ikke i barnehagene, på SFO eller på sykehjemmene i kommunene. 

 

Her kan kravet om produktivitetsvekst bety at hjemmehjelpen må 

besøke enda flere eldre i løpet av en dag, at sykehjemmet må ha enda 

færre på vakt om kvelden, at tips til barnevernet må behandles enda 

raskere og mer overfladisk.  

 

Vi må være bevisste på at denne type effektivisering skjer på 

bekostning av kvaliteten.  



Vi må sørge for at fornyelse går hånd i hånd med kvalitet og 

rettssikkerhet. 

Det er ingen som vet bedre hvordan fornyelse og omstilling skal skje 

enn de som jobber med tjenestene hver dag. De ser de behovene 

innbyggerne har.  

 

• Det er de som møter ungene våre og de gamle foreldrene våre daglig 

• Det er de som er ekspertene  

 

Det blir en enorm sløsing med kompetanse og menneskelige ressurser, 

dersom offentlig sektor skal bli bedre uten at de ansatte får lov til å 

bidra – ved både kloke hoder, varme hender og de kloke hendene. 

Men kan hende ønsker ikke Høyre og Fremskrittspartiet å forstå at det 

er de ansatte som er den viktigste ressursen og som kan bidra til 

positive endringer? 

Kanskje er det ren ideologi som ligger bak - som ikke må forstyrres av 

virkeligheten? 

Vi vet jo at noen påstår at både kvalitet og pris på tjenestene kunne bli 

bedre dersom kommunen bare overlot helse, omsorg, renovasjon, 

bygninger til private firmaer.  

LO har hele tiden pekt på at denne framgangsmåten har en vesentlig 

ulempe. 

Kjære venner - den virker ikke! 

Høyrepartiene er veldig dyktige på kommunikasjon. De snakker mye 

om det de kaler fleksibilitet, modernisering, oppmyking, forenkling, 



valgfrihet og mangfold. Hvem ønsker ikke det? Alle er for det. Men 

hva menes egentlig med de fine ordene? Jeg ser at media dessverre 

ukritisk bruker høyresidens begreper. Kan hende burde vi hjelpe dem, 

og lage en blåblå ordliste? 

Fleksibilitet –  betyr 11 timer arbeid uten overtidsbetaling og opptil 60 

timers arbeidsuke 

Oppmykning –  er det samme som enklere adgang til midlertidige 

ansettelser og dårligere jobbtrygghet 

Forenkling –  der det som menes er å svekke arbeidsmiljøloven 

Mangfold – handler om mer privatisering av barnehager, skole og 

helsetjenester 

Alle gode krefter – er i realiteten å slippe til de store internasjonale 

konsernene i velferden vår og  konkurranse som gjennomgående 

element i offentlig velferd. 

Alt dette kaller de "modernisering".  Faktisk er det overraskende hvor 

lite høyresidens retorikk har endret seg i møte med dagens moderne 

arbeidsliv. 

For når Høyre i 1887 argumenterte for hvorfor de var imot 10-

timersdag og 60 timers arbeidsuke lød det som følger:  

”[Loven vil] træde i veien for at voxne mænd (..) selv bestemmer, 

hvorledes de skal nyttiggjøre sin Tid”. 

Det er dette som er kjernen i det høyresiden kaller "frihet". "Friheten" 

til å velge bort et anstendig arbeidsliv. Vi skal ta debatten om friheten.  

 



Når Siv Jensen la fram det første budsjettet til den nye mørkeblå 

regjeringen, ble hun bedt om å beskrive det viktigste med budsjettet. 

Hun svarte at det ga "større frihet".  

 

Det fikk meg til å tenke. Her er det viktig å være på dekk. 

Arbeiderbevegelsen må ikke bare være tunge i sin kritikk av 

høyresidens løsninger. Vi må også kunne hvelve en høyere himmel 

over vårt prosjekt.  

 

Og nettopp frihet for enkeltmennesket er noe av det viktigste i 

venstresidens prosjekt - helt tilbake til den franske revolusjon og 

kravet om frihet, likhet og brorskap. Vårt mål om frie, selvstendige 

mennesker - trygge sammen i arbeidsliv og hverdagsliv - har blitt 

kapret av ytterste høyre som bruker det til å beskrive Segway, 

lakrispiper og ti kroner dagen i skattekutt! 

 

Nå ser jeg til min store glede at debatten har tatt litt av. Men vi trenger 

flere stemmer fra vår side i den debatten.  

Kjære venner. I fagbevegelsens historie står ikke frihet langt nede på 

lista. Friheten er først og størst å lese ut av de gamle sangene og 

fanene. Hør Internasjonalens første linje "Opp slaver nu til frihet 

frem". Les "Nu dages det brødre, der det heter " Man kveler vår frihet, 

beskjærer vårt brød""  

 



Les Frihetens Forpost. Skrevet av Arne Paasche Aasen som forslag til 

ny nasjonalsang. Over hele verden står arbeiderbevegelsen fremst i 

kampen for frihet der den ikke finnes. I Palestina som vi gjorde det i 

Sør Afrika og Chile.  

 

Høyrepartiene definerer ofte frihet som fravær av tvang og 

restriksjoner. Men - som de millioner av arbeidsløse i Europa kan 

fortelle oss - det er ikke nok å formelt være fri til å gjøre det man vil. 

Man må også ha mulighetene og evnen til bruke denne friheten.  

Frihet krever rett og slett avansert sosial organisering. 

 

Våre viktigste friheter som borgere - som ytringsfriheten, retten til å 

eie vårt eget hjem, rettssikkerheten - kan bare sikres gjennom nettopp 

reguleringer av den sterkestes rett.   

 

Einar Førde ga i 1987 et godt eksempel på forskjellen mellom 

høyresidens frihetsbegrep og vårt eget: For litt over 100 år siden 

etablerte borgermesteren i hovedstaden en ridesti i Gyldenløwes gate. 

Alle som ville kunne fritt mosjonere hestene sine der. Noen av 

hushjelpene i strøket hadde kanskje drømmer om å bruke denne 

friheten en gang. Men de hadde ikke hest. 

 

På samme måte kunne alle som ville - helt fram til siste krig - studere 

ved universitetet. Men alle kunne jo ikke det. For helt fram til krigen 

var den eneste støtten staten ga til studenter "gravferdsbidraget til 



ubemidlede studenter", der familien ikke kunne sørge for at den kom 

seg i jorda. Vi har gjennomført offentlige ordninger som gir den 

enkelte evne og mulighet til å velge det hun vil bruke den formelle 

friheten til.  

 

Det er mulig å oppnå sosial trygghet for store grupper av mennesker, 

og personlig frihet. Det er mulig å kombinere "frihet fra" og "frihet 

til". Jeg mener at friheten til å handle på søndager, som Erna Solberg 

har kalt en frihetsrevolusjon, reduserer friheten for store grupper i 

samfunnet, som da må jobbe. Er det verdt det? 

Tenk på alle de kvinner som ikke hadde anledning til å delta 

samfunnslivet på linje med sine brødre. Ta for eksempel 

likestillingsloven fra 1979, som sikret like muligheter til utdanning, 

arbeid og kulturell og faglig utvikling. Ved å gripe inn i samfunnet, og 

i privatlivet, i lovs from, har vi sikret halve det norske samfunn større 

individuell frihet. 

 

Kjære venner – vi greier å ha to tanker i hodet på en gang. 

 

Vi går nå straks inn i årets tariffoppgjør. 

NHO har forsøkt å skape en oppfatning av at norsk økonomi sliter, og 

at utsiktene langt fra er gode! Det er sterkt overdrevet. LO anslår, i 

likhet med de fleste sentrale prognosemiljøene, at veksten blir lavere 

enn i de gode årene. Arbeidsløsheten har økt noe allerede. Det 



ventes dog en viss oppgang i internasjonal økonomi, og med svakere 

valutakurs er det blitt lettere å selge norske varer. Det som trekker 

ned er leveranser til oljen og byggevirksomheten. 

 

Vår største bekymring er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. 

Vi ser at utsatte grupper som innvandrere, ungdom og personer med 

lav kompetanse har fått det vanskeligere med å få innpass.   

 

For å inkludere flere, trenger vi en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk. 

Det står i kontrast til at Regjeringen i Statsbudsjettet 2014 har kuttet i 

arbeidsmarkedstiltakene og at de har trukket tilbake 

Stortingsmelding 46 "Flere i arbeid". Vi er bekymret for at det vil 

forsinke arbeidet på et område hvor det er behov for forsterking. 

Satsing på flere målrettede tiltaksplasser, styrking av 

arbeidslivskompetansen i NAV sammen med forsterket innsats i IA-

samarbeidet er derfor blitt viktigere enn før.  

Den nye regjeringen måtte, etter massiv motstand, trekke tilbake 

forslaget om å endre de særskilte permitteringsreglene for 

fiskeindustrien. Det kan vi takke NNN og bransjen for. 

Men fra 1. januar er det gjennomført endringer i 

permitteringsreglene. I følge både arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden svekker det norsk konkurranseevne, hindrer 

omstilling og nyskaping og bidrar til større ledighet. Når 

arbeidsgiverne må lønne ansatte ved permittering i 20 dager – mot 



tidligere 10 – vil nok mange ikke se seg råd til det, men heller ty til 

oppsigelser. Det betyr at verdifull kompetanse er forsvunnet, den 

dagen markedet tar seg opp igjen. Det blir dyrt for bedriftene å måtte 

lære opp nye folk, og det tar tid å få produksjonen opp igjen når 

etterspørselen stiger.  

 

Dette vil LO presse på for å få reversert i forbindelse med 

behandlingen av revidert Statsbudsjett senere i vår. Vi har allerede 

hatt møter i stortinget om saken.  

Arbeidsministeren skal ha ros for å ha gitt NAV beskjed om å endre 

praktiseringen av andre deler regelverket, når vi forklarte 

konsekvensene sammen med NHO. Håper han hører på fornuft nå 

også.  

Det er inntektspolitisk utvalg som fremmer forslag til Sekretariatet 

om prioriteringer og veivalg, og LOs representantskap tar endelig 

stilling til kravene på møtet den 18. februar. Jeg skal ikke bruke mye 

tid på å forskuttere de vedtakene. Men jeg vil trekke fram en ting. 

Fra LO sin side blir det viktig å slåss for det vi kaller likepensjon. 

 

På et vesentlig velferdsområde har vi nemlig en stor og uløst 

likestillingsutfordring. Den som gjelder tjenestepensjon i privat sektor.  

 

Både i Folketrygden, AFP og Offentlig tjenestepensjon vil kvinner og 

menn med samme opptjening få den samme pensjonsdekning når de 



slutter å jobbe. I privat sektors tjenestepensjon vil det bli en ulikhet 

som tilsvarer forskjellen i levealder. Kvinner lever i gjennomsnitt 3-4 

år lenger enn menn. Det må de betale selv! 

Kjønnsulikheten i Norge oppstår fordi det er arbeidsgiverne som hver 

for seg må ordne tjenestepensjonen. I motsetning til de øvrige 

systemer og situasjonen i våre naboland er tjenestepensjon overlatt til 

en markedslogikk som ikke egner seg for pensjoner. 

 

Det er opp gjennom årene også i privat sektor gjort ulike forsøk på 

utjevne kjønnsgapet. Det skjedde og skjer fortsatt i de "gode" 

ytelsesordningene. Disse ordningene er imidlertid på vei ut. En av 

grunnene er at de krever en finansiering som  har vist seg uhåndterlig 

for de fleste enkeltbedrifter. Ett av problemene er at de krever ulik 

pensjonspremie for menn og kvinner. Bedriftene må betale mer for 

kvinnelige ansatte enn for mannlige. Om de ikke hadde gjort det, ville 

bedrifter med mange kvinner hatt vanskelig for å få et 

forsikringsselskap til å stå for pensjonsordningen. Løsningen har 

således vært å gjøre kvinnelige ansatte dyrere og dermed mindre" 

gunstig" å ansette enn menn. 

Bedriftens løsning gjennom overgang til innskuddsordninger har vært 

å ta ut kjønnsgapet på en annen måte. Da "løses" problemet med 

kjønnsgapet ved at kvinner får samme årlige beløp som menn, men vil 

som følge av et lenger liv få flere år uten pensjonsutbetaling. 

Jeg vil bare slå fast – sånn kan det ikke være!  



Pensjon er utsatt lønn. Hvorfor skal arbeidsgiver alene styre det? 

 Det er ikke sikkert vi kommer helt i land i årets oppgjør. Men 

arbeidsgiverne må finne seg i at vi skal ha en hånd på rattet, både når 

det gjelder innretning og forvaltning av våre pensjoner.  

Det blir billigere for alle med bredere løsninger, det blir mer 

rettferdig, og det blir mer robust og forutsigbart . Det er rene 

kinderegget! 

 

AVSLUTNING 

 

 

Kjære venner. 

Den rødgrønne- regjeringen leverte på viktige områder som: 

- tiltak mot sosial dumping: alt vi har bedt om 

- tiltak mot deltid 

- tiltak mot privatiseringen  

- tiltak for den landbaserte industrien, 

- en rettferdig skattepolitikk 

Nå har de borgerlige tatt over, og vi må ikke tro at en borgerlig 

regjering vil gjøre det samme. Vi må være forberedt på å stå på mot en 

høyreorientert regjering som vil forandre Norge. En forandring i strid 

med våre vedtak og vår politikk. 

 



Det kommer en tid som blir annerledes enn de siste åtte årene. En tid 

der vi vil bli utfordret 

 

Jeg lover dere at jeg skal stå på for at LO får gjennomslag for sin 

politikk. At LO fortsatt skal holde fanen høyt hevet i kampen for 

anstendige lønns- og arbeidsvilkår, for grunnleggende faglige 

rettigheter og for gode velferdstjenester – uavhengig av lommeboken.  

Uansett hvor du jobber og hva du jobber med. 

 

Vi har ikke råd til å la være! 

 

Kampen fortsetter og sammen kan vi gjøre LO enda større og sterkere. 

Snart kommer det et nytt valg, da skal vi være klare!  

 

Venner, 

Vi har startet den lange valgkampen – for å vinne kommune- og 

fylkestingsvalget i 2015 – og Stortingsvalget i 2017. 

 

Takk for oppmerksomheten. 

 

 

 

 

 

 



 

 


