
For de mange
- ikke for de få

Vestfold og Telemark

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SOSIALISTISK VENSTREPARTI VESTFOLD OG TELEMARK (SV) 

OG FELLESORGANISASJONEN VESTFOLD OG TELEMARK (FO)

Vi ønsker å samarbeide på følgende hovedområder:

Tillitsreform i offentlig sektor

Styrke kommuneøkonomien

Sosialfaglig kompetanse/arbeid i spesialisthelsetjenesten

Økt trygghet i arbeidslivet

Profittfri velferd

Boligpolitikk

Tillitsreform i offentlig sektor

Vi ønsker en mvndiggjøring av fagfolk og deres kompetanse. Dette kan blant annet gjøres 

gjennom styrking avtrepartssamarbeidet både i kommunene og andre offentlige tjenester. 

Vi må bidra til en økt bevissthet på forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og hva 

som skjer i samhandlingen.

Konkret gjøres dette gjennom:

• Politikerne må være mer bevisste på å kreve innsyn i hvordan de tillitsvalgte blir tatt 

med på råd i alle prosesser

• New public management må byttes ut med tillitsbasert ledelse. Krav til 

dokumentasjon, detaljert rapportering og skjemavelde må ikke være til hinder for 

tillit til fagkompetanse, erfaring og nødvendig bruk av skjønn i velferdstjenester.

• Velferdstjenester må tas tilbake i offentlig regi, det sosialfaglige perspektivet må 

styrkes i utviklingen av tjenestetilbud.
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Profittfri velferd

Vi ønsker primært at velferdstjenester skal utføres av det offentlige. Der hvor 

velferdstjenester likevel driftes av private og ideelle aktører må det ikke tas ut profitt på 

velferd. Vi må sikre at offentlige midler gir gode tjenester og anstendige arbeidsvilkår.

Konkret gjøres dette gjennom:

• Stille konkrete seriøsitetskrav i anbudsrunder. Det må stilles krav om tariffavtale og 

tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som hos oppdragsgiver. Her må vi ha spesielt 

fokus på arbeidstid og pensjon. Tilbyder må kunne tilby faste, hele stillinger. 

Oppdragsgiver må få fullt innsyn og følge opp oppsigelsesprosesser. Maks to ledd 

som underleverandører. Det må være krav om lærling/praksisplasser. Alle 

underleverandører må oppfylle samme krav.

Styrke kommuneøkonomien

Kommunene har fått flere oppgaver og det må følges opp økonomisk. Kommunene må få 

større overføringer og bedre grunnlag til å drive forebyggende og helhetlig innsats for å løse 

sosiale problemer.

Konkret gjøres dette gjennom:

• Satsing på forebyggende arbeid. Tidlig innsats forhindrer utenforskap for barn og 

unge

• Ja til en rusreform med mer sosialfaglig innhold

• Miljøterapeuter i skolen/ flere vernepleiere inn i boliger for utviklingshemmede

• Bemanningsnorm i/styrking av barneverntjenesten

• Styrking av sosialfaglig kompetanse på Nav/oppsøkende virksomhet

• Hold barnetrygd utenfor beregning av sosialhjelp
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Spesialisthelsetjenesten

Det sosialfaglige perspektivet er viktig for mennesker i sårbare situasjoner. Det er viktig for 

bredde og helhet i tjenestene.

Konkret gjøres dette gjennom:

• Flere sosialfaglig utdannede i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og 

barnevernsinstitusjoner

• Flere sosionomer i somatiske avdelinger

• Flere sosialfaglige ansatte i rusbehandling og psykisk helse

• Sikre samme refusjonsordninger for sosialfaglig ansatte som for helsefaglige, slik at 

dette ikke blir et hinder for å ansette denne typen kompetanse

• Fjerne innsatsstyrt finansiering

Trygghet i arbeidslivet

Alle ansatte skal føle seg trygge på jobb. Dette gjelder arbeidsvilkår og beskyttelse mot vold, 

trusler, trakassering, mobbing og hetsing på sosiale medier.

Konkret gjøres dette gjennom:

• Hele, faste stillinger må bli hovedregelen for alle som ønsker det

• Vi må sikre bedre vern av ytringsfriheten for ansatte, og at arbeidsgiver ikke 

misbruker lojalitetsbegrepet til å hindre ytringsfriheten

• Vold, trusler, trakassering, mobbing og hetsing av ansatte skal prioriteres høyt. 

Arbeidsgiver skal ha klare retningslinjer for hvordan dette håndteres. SV og FO må 

jevnlig etterspørre hvordan dette følges opp

• Arbeidstaker må sikres beskvttelse gjennom at arbeidsgiver følger opp mobbing, og 

anmelder vold, trusler, trakassering og hets mot ansatte.

• Vi vil jobbe for tilstrekkelige ressurser til arbeidstilsynet
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Boligpolitikk

Vi må bidra til å sikre alle mennesker har et trygt hjem.

Dette gjøres konkret gjennom:

• Sikre at alle har et hjem

• Det må legges til rette for at unge førstegangskjøpere kan få kjøpt sin egen bolig

• Differensierte gode botilbud til alle

• Økt bruk av husbankens virkemidler og videreutvikle husbanken

• Nasjonal boligplan

• Sikre tilgang til og en minimumsstandard på kommunale boliger

Hvordan skal samarbeidet foregå?

• Halvårlige møter for å evaluere fremdrift og status

• Fronte felles saker i media

• Holde hverandre orientert og inkluderer hverandre om aktuelle saker

Dato: lZ. cZ. ZoZZ_

Grete Wold

Fylkesleder SV Vestfold og Telemark

Sted:

Oddvar Gran

Fylkesleder FO Vestfold og Telemark


