Regjeringen svekker sikkerheten
Den blå-blå regjeringens ideologisk drevne prosjekt fører til at velferdsstaten er i ferd
med å bygges ned. Regjeringen legger til rette for privatisering, utskilling,
oppsplitting og salg av statlige virksomheter. Blant annet vil innføring av nøytral
moms legge til rette for at private aktører kan overta det som i dag er offentlige
tjenester. På denne måten svekkes og undergraves velferdsstaten. Disse
«reformene» skjer uten skikkelige utredninger av konsekvensene. Det handler kun
om ideologi. I regjeringsplattformen hevder regjeringen at de vil bygge sin politikk på
kunnskap og kompetanse. I realiteten skjer det motsatte.
Oppsplittingen av NSB og Jernbaneverket er med på å ødelegge viktige
transporttjenester, og regjeringen går på akkord med både nasjonens og
innbyggernes sikkerhet. Endringene som følge av jernbanereformen vil kun føre til
mer byråkrati og mindre transporttjenester. Vi får ikke mer jernbane for pengene.
Arbeidet for å sikre og styrke lokførerutdanningen har blitt motarbeidet av både
arbeidsgiverforeningen Spekter og Samferdselsdepartementet.
Posten har alltid vært viktig i Norge for å ivareta distribusjon av brev og varer på
likeverdige vilkår landet rundt. Nå bygger regjeringen Posten ned ytterligere, med
sterkere sentralisering og ytterligere prisdifferensiering. Dette vil svekke tjenestene i
distrikts-Norge.
Infrastruktur er ikke bare samferdsel – regjeringen har også lagt til rette for salg av
Statkraft. Statkraft er Norges største kraftprodusent og den ledende aktøren i
markedet for fornybar energi i Europa. Selskapet har et høyt teknologisk nivå, det er
internasjonalt konkurransedyktig og meget lønnsomt. Når regjeringen nå vil selge ut
handler det altså ikke om effektivisering eller å styrke selskapet, men et ideologisk
drevet salg.
Sentralisering og nedleggelse av tjenestesteder som følge av politireformen medfører
betydelig risiko for redusert tjenestetilbud og sikkerhet for innbyggere i distriktsNorge.
Å forebygge, avdekke og bekjempe kriminalitet krever nærhet i lokalmiljøet.
Regjeringen bidrar også til å svekke samfunnssikkerheten når arbeidet med å
tilbakeføre straffedømte personer til storsamfunnet nedprioriteres. Forebygging av ny
kriminalitet fordrer et godt og omfattende rehabiliteringsarbeid.
Norge trenger et balansert og nasjonalt forsvar for å beskytte innbyggerne, ivareta
Norges sikkerhet, og for å forsvare landets territorium, verdier og interesser.
Forsvaret skal utøve norsk myndighet og bidra til å forebygge og håndtere episoder
og sikkerhetspolitiske kriser – og til å skape økt trygghet for befolkningen. LO Stat
legger vekt på at forsvaret skal bidra til en forsterket totalberedskap. LO Stat er

opptatt av at utviklingen av Forsvaret – og andre bidragsytere til sikkerhet og
beredskap – må ses i nær sammenheng, for å få størst mulig effekt av samfunnets
samlede investeringer i sikkerhet og trygghet.
LO Stat beklager på det sterkeste at grunnmuren innen IKT i Helse Sørøst er vedtatt
outsorcet til et internasjonalt storkonsern. Sårbare og sensitive helseopplysninger til
mer enn halvparten landets befolkning ligger i systemet. Samtidig mister vi verdifull
og fremtidsrettet IKT-kompetanse.
Regjeringens prestisjereform «Fritt behandlingsvalg» i spesialisthelsetjenesten har
kun til formål å øke bruken av private kommersielle aktører på bekostning av de
offentlige sykehusene. Dette er en nedbygging av fellesskapets sykehus som nettopp
er sikkerheten for likeverdig, livsnødvendig og akutt helsehjelp til alle, uavhengig av
inntekt og med nærhet til der vi jobber og bor.
Vi har en regjering som er mer opptatt av økonomisk gevinst enn samfunnssikkerhet.
Ingen vet følgene av dette, noe som gir stor grunn til bekymring. Vi trenger en
regjering som tar sikkerhet på alvor.

