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Stortingsvalget 2013:
- Vi må sikre et fortsatt rødgrønt regjeringsflertall
Høstens stortingsvalg kommer til å dreie seg om Norge fortsatt skal styres av dagens
rødgrønne regjering eller av en regjering dominert av Høyre/Frp. Vinner høyresida
valget, vil det bety mer markedsliberalisme, økte forskjeller, nedbygging av
velferdsstaten og mer brutalisert arbeidsliv.
Dagens rødgrønne regjering (Ap, SV, Sp) har opprettholdt høy sysselsetting til tross
for krisa som har skapt økonomisk tilbakegang, massearbeidsløshet og sosial nød i
Europa. Den norske velferdsstaten er bevart og videreutviklet, kommuneøkonomien
er styrket, og folks inntekter har økt betraktelig i løpet av de åtte årene de rødgrønne
partiene har hatt regjeringsmakt.
Omfattende offentlig eierskap og høye statsinntekter har vært viktig for å unngå at
Norge har blitt rammet av krisen som har rammet resten av Europa. Løftene om en
ny kurs etter fire år med høyreregjering, og støtte fra fagbevegelsen og andre brede
folkelige organisasjoner, var avgjørende for de rødgrønne partienes valgseier i 2005.
Det har vært en kursendring, og det er viktig at denne fortsetter etter høstens
stortingsvalg.
EL & IT Forbundet vil derfor arbeide for flertall for dagens regjeringspartier.

Må ha folkelig forankring
Selv om regjeringen kan vise til positive resultater, har likevel regjeringspartiene
katastrofalt lav velgeroppslutning. Høyresidas framgang skyldes blant annet at den
har lyktes med å holde tilbake hvilken politikk den vil føre om den får regjeringsmakt.
Men de rødgrønnes svake oppslutning avslører også svakheter ved regjeringens
politikk og manglende folkelig forankring. Det er et åpenbart behov for å styrke
dialogen med folkelige organisasjoner og vektlegge bredere rekruttering for å styrke
politisk deltakelse og engasjement.

Nei til skattelette for eliten
Vi trenger en regjering som vil arbeide for full sysselsetting, økonomisk utjevning og
et bedre arbeidsliv. Skatt er et viktig virkemiddel for å oppnå likere fordeling.
Høyresidas forslag til store skattelettelser for den økonomiske eliten vil skape større
økonomisk ulikhet. Vi trenger et skattesystem som forsterker den økonomiske
utjevningen, og sikrer en sjenerøs velferdsstat og vekst i offentlig sektor.

Skatt som utjevningsredskap
Dagens regjeringspartier må forplikte seg til å styrke arbeidet for økonomisk
utjevning og bruke skatt som redskap for økt utjevning. Dagens styringsmodell for
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Uttalelse
offentlig virksomhet er inneffektiv og hindrer rasjonell ressursutnyttelse. Modellen
byråkratiserer offentlig sektor med kontrolltiltak, skjemavelde og bestiller–
/utførerroller. Offentlige sektor blir styrt av regnskapsregler og revisjon tiltenkt private
internasjonale konsern, ikke politisk styring og forvaltning.

Nei til markedsstyring
Høyresida vil gå videre med markedsretting og privatisering av offentlig sektor, blant
annet ved å fremme såkalt offentlig/privat samarbeid, som vil sikre store private
selskaper sugerør inn i statskassa. Markedsrettingen av offentlig virksomhet må
stanses, til fordel for sterkere politisk styring.

Offentlig eierskap er viktig
Offentlig eierskap er viktig for å sikre at inntektene fra naturressursene kommer hele
folket til gode. Offentlig eierskap er også viktig for å sikre alle velferd, utdanning og
helse. Høyresida vil gjennomføre en massiv privatisering av offentlig sektor, ikke
bare av velferdsoppgaver, men også av statlig eierskap i selskaper som forvalter
våre felles naturressurser og av infrastrukturselskaper. Offentlig eierskap må styrkes,
og styringen av offentlig eierskap må bli bedre. Statens eierskap i Statoil og Telenor
må opprettholdes, og Statkraft må fortsatt være fullt ut statlig eid
EL & IT Forbundet støtter regjeringens forslag til endringer i skattereglene for
selskaper som driver olje- og gassvirksomhet.
Dette er et viktig tiltak for å motvirke tendensen til todeling av norsk økonomi. I tillegg
må det satses mer på forskning og utvikling og andre tiltak for å høyne vår samlede
kompetanse. Særlig er det viktig at fagutdanning og annen teknisk utdanning holder
et høyt nivå og at vi får på plass bedre system for etter- og videreutdanning. Det må
arbeides for å fjerne den kjønnsdelte rekrutteringen i fag- og yrkesutdanningen.
Offentlig eierskap og offentlig støtte til nyskaping må også styrkes for å skape en
balansert utvikling og en mer robust økonomi.

Klima og miljø
Klima og miljøproblemene har kommet i skyggen av den økonomiske krisen, selv om
forskningen viser at utviklingen går i feil retning. Norge må bruke våre naturgitte
fordeler til å redusere nasjonens klimautslipp, slik at elektrisitet fra fornybare
energikilder erstatter fossilt forbruk i transport og i petroleumsindustrien. Det må
satses sterkere på bruk av IKT for å redusere utslipp og skape grønnere jobber.
Norge må være en foregangsnasjon når det gjelder å finne effektive løsninger på
miljø- og klimaproblemene.

Bevare den norske modellen
Den norske modellen, med organisert arbeidsliv, velferdsstat og trepartssamarbeid
angripes av den politiske høyresida. Modellen er også under press fra
markedsliberalistisk og globalisert økonomi.
Atea-streiken har vist at også norske internasjonale selskaper aktivt bekjemper
fagbevegelsen og ansattes rett til å kollektive avtaler. Organisasjonsretten er
fundamental for den norske modellen. Retten til organisering og tillitsvalgtes
rettigheter må styrkes, og ansatte må få større innflytelse over eget arbeid og egen
bedrift.
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Fortsette kampen mot sosial dumping
Omfattende arbeidsinnvandring er i ferd med å skape et todelt arbeidsliv, hvor de
som kommer til Norge for å jobbe får dårligere lønns- og arbeidsvilkår og dårligere
beskyttelse enn norske. Kampen mot sosial dumping må styrkes. Fagbevegelsen
må få sterkere virkemidler til å stanse sosial dumping og hindre brudd på lov og
avtaler. Regjeringen har nettopp vedtatt tiltakspakke 3 mot sosial dumping.
EL & IT Forbundet er spesielt fornøyd med kollektiv søksmålsrett for fagforeninger og
at arbeidstilsynet nå kan gi bøter på inntil 15 ganger grunnbeløpet, per dato ca. 1,3
millioner, for brudd på arbeidsmiljøloven. Høyre og Frp stemte også mot disse
forslagene.
Tiltakspakke 3 er et viktig bidrag, men kampen mot sosial dumping må styrkes og
intensiveres. Allmenngjøring må bli enklere og sikre like lønns- og arbeidsvilkår for
alle ansatte. EU-reglene skal være underordnet norske lover og spilleregler i
arbeidslivet. Dersom EUs håndhevingsdirektiv krever fjerning av tiltak mot sosial
dumping, må reservasjonsmulighetene benyttes.
Fagbevegelsen trenger en regjering som ivaretar arbeidstakernes pensjons- og
uførerettigheter, ikke minst må opparbeide vilkår sikres. AFP-medlemskapet sikres
for den enkelte, uavhengig av bedriftens disponeringer.
En seier for de rødgrønne partiene er avhengig av at de går til valg på program som
er egnet til å skape glød og begeistring hos tillitsvalgte. Partiene må bruke
valgkampen til dialog med velgerne, og mobilisere egne velgere. Vi trenger offensive
og folkelige partier.
EL & IT Forbundet vil arbeide aktivt for å sikre et fortsatt rødgrønt regjeringsflertall
ved høstens stortingsvalg og for å holde høyresida utafor regjeringskontorene.
Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å delta i valgkampen for de rødgrønne partiene.

3

