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Vi bygger fylket – og vi bygger seriøst 

Vi må investere i framtida. SV ønsker å bruke de store pengene på de store oppgavene, på 
investeringer i skoleungdom, for klima og for et seriøst arbeidsliv. 
  
Norske arbeidsplasser trues av sosial dumping og svekket organisasjonsgrad. Innen 2030 risikerer vi 
også å mangle over 100 000 fagarbeidere. Innen 2030 skal Norge også kutte minst 40% av 
klimagassutslipp. Dette må også gjelde for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Med andre ord må 
fylkeskommunen bruke sin makt og sine investeringer til å tjene både klima og framtidas arbeidsliv. 
  
SV vil prioritere investeringer i skolene i Vestfold og Telemark, fordi ungdom fortjener gode 
omgivelser for opplæring. Vi vil bygge fylket, vi vi bygge klimavennlig og vi vil bygge seriøst. Gode 
løsninger for miljø, reduserte utslipp og styrket bærekraft skal vektlegges. Gode anbudsregler skal 
også sikre at fylkeskommunens investeringer fremmer rekruttering av lærlinger, fast ansatt 
fagarbeidere og lokal verdiskaping. 
  
I Norge er det offentlige den klart største bestilleren av oppdrag og ein stor innkjøper. Samtidig er 
særlig kommunene dårlige til å stille krav om bruk av lærlinger i sine oppdrag og innkjøp. Flere av 
Fellesforbundets avdelinger i Vestfold og Telemark har avdekket at kommunale byggeprosjekt ikke 
har en eneste lærling på byggeplassen. 
  
Useriøse aktører fører til at kvaliteten på arbeidet blir dårligere, at skattemidler blir unndratt 
fellesskapet og ikke minst at arbeiderne blir utsatt for uverdig og tidvis ulovlig behandling. 
Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre mer for å skape et mer seriøst arbeidsliv ved å kreve 
anstendige lønns-og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører. Seriøse leverandører 
lønner seg også økonomisk. Det blir mindre byggefeil og levetiden på det som blir bygd blir lengre. 
  
Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre mer for å skape et mer seriøst arbeidsliv ved å kreve 
anstendige lønns-og arbeidsvilkår hos leverandører og eventuelle underleverandører. 
 
Vestfold og Telemark SV vil arbeide for at en forbedret Telemarksmodell blir vedtatt for det nye 
fylket Vestfold og Telemark, og samtidig arbeide for at alle kommuner i den nye regionen som ikke 
har vedtatt noen modell får innført tilsvarende modell. Samtidig blir det viktig å sikre at de 
administrative ressursene i kommune og fylkeskommune er tilstrekkelige til å sikre og kvalitetssikre 
at vedtatte modeller faktisk blir fulgt opp og tatt i bruk ved offentlig oppdrag og det offentlige som 
stor innkjøper. 
 
SV vil bygge fylket – og vi vil bygge seriøst! 
 
Langesund 3. februar 2019, Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV 

 


