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Etter valget i Norge i 
september 2013
Innlegg for valgkretsmøte i NOFS i Helsinki
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Regjeringserklæringen

”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av 
velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. 
Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre 
tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at 
konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig 
virksomhet. 
Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med 
fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til 
den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å 
sikre en slik utvikling. ”

Regjeringserklæringen forts.

• vil effektivisere offentlig sektor og øke bruken av private og ideelle 
ressurser i offentlig velferdsproduksjon.

• vil innføre nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene, slik at flere 
private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver

• vil gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på 
å avbyråkratisere.
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Produktivitetskommisjonen
• «For å bidra til høyere velferd i Norge i årene som kommer, 

vil vi lytte til rådene fra Produktivitetskommisjonen. Mange 
år med reformtørke har gitt for lite fornying av offentlig 
sektor og en kraftløs politikk for å bedre næringslivets 
vekstevne.» Siv Jensen, pressemelding 7. februar 2014

• ”Hvis vi greier å øke den årlige veksten i produktiviteten 
med 0,2 prosentpoeng, vil det bety mer for vår velstand i 
2060 enn avkastningen fra hele Pensjonsfondet. Reformer 
som kan øke arbeidsinnsats og produktivitet må 
dermed stå sentralt.”
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Et trygt fleksibelt og familievennlig arbeidsliv 
Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

• Økt adgang til midlertidig 
tilsetting

• Økte grenser for overtidsarbeide
• Adgang til å arbeide lengre 

arbeidsdager
• Økt adgang til søndagsarbeid
• Dårligere kompensasjon for 

beredskapsvakt
• En kraftig utvidelse av hvilke 

arbeidstidsbestemmelser 
arbeidstilsynet kan gi unntak fra

• Kollektiv søksmålsrett om innleie 
av arbeidstaker fra 
bemanningsforetak oppheves
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Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

• Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
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Rettighetene svekkes

• Permitteringsregelverket
• Lønnsgarantiordningen 
• Reduserte antall plasser på arbeidsmarkedstiltak. 

Endringene i permitteringsregelverket svekker norsk konkurranseevne, 
hindrer omstilling og nyskaping og bidrar til større ledighet.



11/4/2014

9

• – Vi skal 
skvise så 
mye 
tannkrem 
ut av 
tuben at 
Ap ikke 
får puttet 
det 
tilbake.

Statsbudsjettet 2014 –
”Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform”

• Den nye reformen vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og 
skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Reformen 
innebærer at deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer 
effektiv bruk av pengene tilbakeføres til fellesskapet gjennom de 
årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes til 0,5prosent 
av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Samlet 
sett er overføringen som følge av reformen beregnet til 
1,4milliarder kroner i 2015.

• Kravet om mindre byråkrati og mer igjen for pengene vil gjelde 
det meste av statlig forvaltning. Alle statlige virksomheter som 
har driftsbevilgning er omfattet av reformen, også sektorer som 
er politisk prioritert. Regjeringen forutsetter at virksomhetene 
gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.
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Statsbudsjettet 2014 –
”Momsfritak for kjøp av tjenester”

• ”Regjeringen innfører en ordning med nettoføring av merverdiavgiften i 
ordinære statlige forvaltningsorgan fra 1. januar 2015. ”

• ”En nøytralisering av denne merverdiavgiften vil bidra til at private 
aktører lettere kan konkurrere om å løse oppgaver som staten selv 
utfører i dag. På den måten sørger vi for at de statlige tjenestene blir 
produsert så effektivt som mulig.”
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Den faglige kampen fortsetter

• Vi vil slåss mot en familiepolitikk som setter likestillingen i rask 
revers. 

• Vi vil slåss mot endringer i arbeidsmiljøloven som gir mer makt til 
arbeidsgiverne over de ansattes hverdag og arbeidsvilkår. 

• Vi vil slåss mot privatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor.
• Vi skal holde trykket oppe i kampen mot sosial dumping og useriøsitet

i arbeidslivet. 
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Er det het lys i tunnelen ?
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