
 
 

 
 
 
 
 

HØSTEN VALG ER ET VALG FOR ET BEDRE SAMFUNNS- OG ARBEIDSLIV 
 

Ved stortingsvalget i 2013 fikk de borgerlige partiene flertall på Stortinget, og som en 
konsekvens av dette fikk vi den mest mørkeblå regjering siden 1930 tallet i Norge. 
Konsekvensene av dette ser vi nå, med rekordstor arbeidsledighet, et arbeidsliv hvor 
midlertidighet og kortsiktighet har overtatt og et samfunn hvor økende forskjeller skyter fart.  
 
Dette i sterk kontrast til det som var høyrepartienes valgløfter, om å ta reservebenken i bruk og 
jobbe smartere politisk. Det motsatte har skjedd – faste ansettelser erstattes av midlertidige 
ansettelser og «reservebenken», les arbeidsledige er rekordstor. Aldri før har så mange stått 
utenfor arbeidslivet ! 
 
Vi ser en Arbeidsmiljølov som legger til rette for økt bruk av midlertidige ansettelser, endringer i 
arbeidstidskapitelet som setter økende press på overtid og arbeidstidsordninger, de kollektive 
forhandlinger gjennom tillitsvalgte erstattes med direkte avtaler med den enkelte – i sum 
svekkes de ansattes rettigheter.  
Og når de ansattes rettigheter svekkes, styrkes arbeidsgivernes makt ytterligere. Slik går 
arbeidslivet store skritt tilbake i tid – en tid mange tok for gitt var passert. 
Et  «A og B lag»  er  etablert i arbeidslivet! 
 
23 milliarder årlig er gitt i skattelettelser. Hvor det aller meste er gått til dem med de aller største 
formuer i Norge. Under dekke av at dette skulle gi økte investeringer og med dette 
arbeidsplasser.  Denne såkalte «dynamiske skattepolitikken» er teori. Den virket ikke under 
Thatcher i Storbritannia, ei heller under Reagan i USA, i Sverige under Reinfeldt og ei heller 
under Solberg nå i Norge. 
Men ideologi er det definitivt – kutt i skattene finansieres oftest med kutt i velferd og offentlig 
virksomhet og salg av Statlig virksomhet. Så langt har Solberg- regjeringen brukt «Oljefondet» 
til den vesentlige inndekning og unngått de store kuttene. Ja sågar har de som regjering for 
første gang tatt direkte uttak fra fondet fordi de årlige inntektene ikke strakk til. 
 
Når de nå har forslag om å endre Handlingsregelen for oljepengebruken – ja, da vil nok 
alternativet være økt skatt, kutt i velferd eller nedsalg i statlig virksomhet også i Norge fremover.  
Økt skatt er ikke deres alternativ – da gjenstår de øvrige!  
 
Vel – det er likevel et område som Solberg- regjeringen har sett nødvendigheten av å skattlegge 
– nemlig Sluttvederlagsordningen.  En tariffestet ordning som gir en utbetaling til de som mister 
arbeidet etter fylte 50 år. En tariffestet ordning som trådte i kraft i 1966 og som så langt har vært 
skattefri. Slik ønsker Solberg-regjering å ivareta de som mister sitt arbeide! 
    
I Sverige ble Reinfeldt sendt på dør ved siste valg, og Sveriges svar på de rød-grønne ved 
Løfgren overtok. Gjennom aktiv motkonjunkturpolitikk har de snudd veksten i svensk økonomi. 
Sysselsettingen øker og svensk ungdom på jobb i Norge vender hjem.  
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Også i Norge er det nå behov for en helt annen politikk. En politikk for jobbskaping, 
bedre og tryggere arbeidsliv og en samfunnsutvikling som snur utviklingen om økte 
forskjeller. 
 
Skal dette snus – MÅ det et politisk skifte ved Stortingsvalget 2017. 
 
I en verden med mye usikkerhet både om økonomi, arbeid, velferd og endog krig – ser vi at som 
enkeltpersoner blir vi virkelig små, og at det er det fellesskapet som vi bygger sammen som blir 
avgjørende i små og store kriser. 
 
Årsmøtet i EL og IT Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane ber våre tillitsvalgte og 
medlemmer bruke sin borgerplikt og ta del i Stortingsvalget til høsten.   
 
Det er tid for å bygge opp igjen – det som nå er revet ned!   
 

 
 
 

 


