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KRITISKE: Remi Martinsen og Marit Nerby i Fagforbundet Trysil er kritiske til at Høyre
vil vurdere konkurranseutsetting. – Forskning viser at kvaliteten på tjenestene ikke blir
bedre eller at kostnadene blir redusert ved konkurranseutsetting av offentlig tjenester, sier
Nerby. FOTO: Ola Kolåsæter

Fagforbundet i Trysil frykter konkurranseutsetting

Går hardt ut mot Høyre

– Det er naivt å tro at Høyre ikke vil konkurranseutsette kommunale tjenester

i Trysil, sier Marit Nerby.

Ola Kolåsæter, ola.kolaseter@ostlendingen.no, 906 71 903

valg 2015

Fagforbundet i Trysil med leder Remi Martinsen og nestleder Marit Nerby går kraftig ut mot
Trysil Høyre, som i sitt valgprogram tar til orde for å vurdere konkurranseutsetting av tjenester
innen helse der dette er naturlig.

– Folk frykter for arbeidsplassene sine, sier Marit Nerby.

Fagforbundet i Trysil har 350 yrkesaktive medlemmer.

– På debatten i Hagelund, onsdag i forrige uke, bekreftet ordførerkandidat Knut Løken (H) at det
er naturlig å se på vaktmestertjenesten, renholdstjenesten og Trysil sykehjem, sier Marit Nerby.

– Levende organisasjon

– Vi mener dette viser at Høyre ikke anerkjenner innsatsen kompetente ansatte utfører av arbeid.
Dette mener vi er mistillit til de ansatte i Trysil kommune, sier Remi Martinsen.

– Dette har absolutt ingen ting med at vi ikke anerkjenner innsatsen til kommunens ansatte. Det
jeg sa under debatten i forrige uke var at i en gitt økonomisk situasjon, kan det være
vaktmestertjenester og renhold som er mest naturlig å se på, da det er der vi har private
alternativer, sier ordførerkandidat for Trysil Høyre, Knut Løken.

Han mener det er liten grunn for kommunalt ansatte til å frykte for sine arbeidsplasser.



8/26/2015 Går hardt ut mot Høyre

http://www.e-pages.dk/ostlendingen/389/article/313335/13/2/render/?token=6a342b263e3342627545ee9c7f9e09dd 2/2

– En kommune er en levende organisasjon, og det vil alltid være slik at man må vurdere strukturen

innen forskjellige sektorer, sier han.

– Gjøre oss skumle

– Det er naivt å tro at ikke Høyre i Trysil vil gjennomføre konkurranseutsetting av kommunale

tjenester i neste fireårsperiode hvis de kommer i posisjon. De vil legge til rette for kommersielle

selskaper som skal levere billigere tjenester med samme kvalitet og i tillegg sitte igjen med profitt,

dette på bekostning av at ansatte får redusert lønn, pensjon og arbeidsvilkår, sier Nerby.

Løken, mener Fagforbundet overdriver.

– Dette kommer nå i en aktiv valgkamp for å prøve å gjøre oss skumlere enn vi er. Vi er i liten

grad opptatt av å konkurranseutsette. Vi mener at vi er best tjent med offentlige tjenester der det er

mulig. Men konkurranse er aldri usunt. Jeg synes for eksempel det er flott at vi har et alternativ i

Trysil private omsorgstjeneste, som kan fungere som et supplement når vi til tider kan mangle

fagpersonell både på sykehjemmet og i hjemmebaserte tjenester.


