
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

Uttalelser fra fylkeskonferansen 26/2-2014 
 

26 FEBRUAR 2014 

 

LO GRENLAND MEDIA

Støtteerklæring til Skolenes 
Landsforbunds kamp for 
forhandlingsrett om arbeidstid 
 
LO Telemarks fylkeskonferanse gir sin fulle 
støtte til lærernes og Skolenes Landsforbund sin 
kamp for å beholde forhandlingsretten om sin 
egen arbeidstid, og kampen mot Kommunenes 
Sentral-forbund sine forsøk på fagforenings-
knusing.  

LO Telemark tar klar avstand fra den 
mørkeblå regjeringens forslag om 
reservasjonsrett. 
 
Fylkeskonferansen til LO Telemark konstaterer 
at den nye regjeringa har gjort flere grep som 
setter likestillingsarbeidet i Norge flere tiår 
tilbake i tid. 

Dagens regelverk gir ikke fastleger mulighet til 
å reservere seg mot å henvise pasienter til abort. 
Helseminister Bent Høie (H) har sendt et forslag 
om lovendring ut på høring. I forslaget til ny lov 
vil leger kunne nekte å henvise til abort, dersom 
bestemte krav er innfridd. 

Dette skal ifølge Høie ikke blir noe stort 
problem fordi pasientene skal få informasjon 
om hvilke leger som reserverer seg, og ha krav 
på time hos en annen lege innen neste virkedag. 
Leger skal ikke ha anledning til å nekte å sette 

inn spiral, skrive ut resept på p-piller eller 
lignende på bakgrunn av personlig livssyn. 
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I praksis mener vi dette likevel vil bli en stor 
belastning for mange. Når en kvinne blir 
ufrivillig gravid kjenner man kanskje ikke 
fastlegens holdninger til dette.  Da vil en sårbar 

situasjon oppleves enda verre. Da skal man altså 
bli tvunget til å oppsøke en annen lege. Det er i 
mange tilfeller tungtveiende medisinske grunner 
til at man trenger en abort. I tillegg til sin egen 
sårbarhet blir kvinnen utsatt for fastlegens 

samvittighetskvaler. Dette kan ikke være 
helsefremmende slik vi ser det. 

Hvor mange yrkesgrupper er det egentlig som 

kan reservere seg mot å gjøre jobben sin? En 
fastlege kan ikke velge pasienter selv eller 
hvilke tilstander de vil behandle. Det er ingen 
menneskerett å jobbe som fastlege, det er 
derimot en menneskerett å få helsehjelp. Det er 
også en menneskerett å få bestemme over egen 
kropp.  
LO Telemark mener dette forslaget er et enormt 
tilbakeskritt for likestillingssaken, 
kvinnerettigheter og menneskerettighetene. Når 
Høyre- og FrP-regjeringen i tillegg reduserer 
fedrekvoten, tviholder på kontantstøtten, fjerner 
maksprisen i barnehagene og lar vær å innføre 
to barnehageopptak i året. 
LO Telemark konstaterer at vi har fått en 
regjering som har andre verdier i synet på hva et 
likestilt samfunn er. 
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