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UTTALELSE

HØSTENS VALG ER ET VALG FOR I DAG - OG FOR FREMTIDEN
Gjennom 2 stortingsvalg har den rød-grønne regjeringen fått nytt mandat av velgerne til
å innta regjeringskontorene. I disse åtte årene har vi hatt en historisk høy
reallønnsutvikling i Norge som knapt noe annet land eller tidsepoke kan fremvise.
For vår egen tariffavtale på LOK var i 2004 Grunnlønnen LOK §3a kr 135,70, i 2012 er
denne steget til kr 180,28 - som er en økning på kr 44,58 eller 32,8%. For året 2013 kan
vi regne med en ytterligere økning på ca kr 7,- på §3A, med bakgrunn i
reguleringsklausulen for 2.avtaleår.
Samtidig har vi hatt en rekordhøy arbeidsdeltakelse i yrkesfør alder, hvor regjeringen har
vært svært opptatt av inkludering og arbeid mot utstøting fra arbeidslivet.
Den høye aktiviteten har gjort behovet for arbeidsinnvandring høy for å møte
etterspørselen. Sosial dumping og utnyttelse av arbeidssøkende er et stort problem som
følger slike topper. Den rød-grønne regjeringen har levert tiltakspakker fortløpende etter
krav fra LO. Nå står tiltakspakke 3 mot sosial dumping på dagsorden, og igjen lover
regjeringen å levere i tråd med krav fra våre tillitsvalgte. Denne sammen med
likebehandlingsprinsippet overfor innleide fra vikar- og bemanningsbyråer vil bli et viktig
redskap for tillitsvalgte å stå opp mot våre råeste arbeidsgivere og deres løpergutter.
Det forventes også i de kommende år en svært høy aktivitet. Behovet for et
arbeidsmarked som gir arbeidsfolk og deres tillitsvalgte muligheter for å sikre trygge
arbeidsplasser og rettferdig fordeling vil ikke bli mindre i de kommende år.
Det var første gang på mange 10-år at Norge skulle styres av en rød-grønn
flertallsregjering etter Stortingsvalget i 2005, og som ble forlenget i 2009. Ved begge
disse Stortingsvalgene spilte fagbevegelsen en avgjørende rolle ved at de klarte å
mobilisere sine medlemmer til å stemme – noe som igjen gav grunnlaget for rød-grønn
regjering..
Sentralt i debatten har vært var kampen
for velferdsstaten og mot skattelettelser
for felleskap og mot privatisering
for en god offentlig skole og mot privatskoler
for en god arbeidsmiljølov med faste ansettelser og kollektive arbeidstidsavtaler
for styrking i kampen mot sosial dumping
for full sykelønn fra første dag og ingen karenstid eller reduserte ytelser
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I hele denne perioden etter den første valgseieren i 2005 har vi sett og høstet positive
resultater av valgets utfall på disse områder.
Det betyr ikke at alt går av seg selv og at vi nå kan lene oss tilbake og lå morgendagen
komme. Gjør vi det vil det bety at de gamle skillelinjer dukker opp igjen og de gode
resultater fra denne 8 års perioden blir historie, ved at en ny borgerlig regjering endrer
arbeids- og samfunnsliv.
Og ingen skal tvile på at det ikke vil skje. Skraper en litt i høyglansede valglovnader, vil
disse blekne fort om resultatet av velgernes dom blir regjeringsskifte.
Åtte år med rød-grønt flertall har ikke løst alle utfordringer. I politikk står et vedtak til ett
nytt er fattet. Beste løsning for å sikre fortsettelse av det arbeidsliv og samfunnsretning
vi har tilstrebet - er derfor å sikre kontinuitet over tid for å sikre og befeste selve
fundamentet.
Dette fundamentet har for oss i fagbevegelsen alltid vært gode fellesskapsløsninger, et
godt samfunns- og arbeidsliv, rettferdig fordeling samt kamp mot all urett.
Etter 8 år i opposisjon er de borgerlige partier overmåte rause med sine lovnader. Med
eksempler fra det borgerlig styrte Sverige skal Stortingsvalget vinnes.
Hva er så erfaringene fra Sverige – styret i fagforeningen har vært i Stockholm og møte
våre fagforeningsvenner i SEKO og Svensk Elektrikerforbund. Deres advarsler er
tydelige.
Ikke lytt på historier om det svenske glansbildet.
Stor arbeidsledighet (nærmere100 000 er i Norge på jobb), innstramming i offentlige
stønader, gjennomgående konkurranseutsetting av offentlige tjenester som har medført
stor fremvekst av selskap fra skatteparadis som tar oppdragene, økende forskjeller
mellom folk og en skattepolitikk som favoriserer de rikeste.

I en verden med mye usikkerhet både hva 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 Elektroarbeidernes Fagforening ber våre tillitsvalgte og medlemmer
bruke sin borgerplikt og ta del i Stortingsvalget til høsten.
Husk at det tar tid å bygge – det går langt fortere å rive ned!
Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane
Ove Toska
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