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Kjære kamerater, gratulerer med dagen! 

Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med 

dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke minst få takke alle dere som står på for 

å få til dette tradisjonsrike arrangementet. Med skogen som ramme og våren 

rundt oss, vil vi dag kunne løfte fram det vi alle tror på. 

 Årets 1.mai merke symboliserer hvor evigvarende og viktig det er å markere 

arbeidernes frihetsdag. 1892 var det første året vi hadde 1.mai-merke. Da var 

kampsaken å kjempe for en hverdag med rom for både arbeid, fritid og hvile. I 

år bærer merket så å si det samme budskapet: Arbeid – hvile – frihet. Vi kan 

spørre oss selv hvordan er det mulig at samme budskap er like aktuelt 123 år 

etterpå?  

Det er mulig! Vi har en regjering som styrer målrettet og bevisst mot et mer 

urettferdig samfunn. Der de truer våre rettigheter i arbeidslivet som vi har 

kjempet for i alle disse år. Mer midlertidighet, mer overtid, mer makt til 

arbeidsgivere, dårligere ansettelsesvern svekkede fagforeninger, mer 

uorganisert arbeidsliv og sosial dumping. Ja, vi ser en BLÅ regjering som vil 

svekke dine og mine arbeidsrettigheter for å gi mer til de som allerede har mye. 

ARBEID – HVILE –FRIHET er like aktuelt i 2015 som det var i 1892. Kampen er 

ikke over. Den pågår nå! 

Hva er det som gjør at vi har en regjering som bevisst vil skape a-b-c lag i 

arbeidslivet. Svaret er enkelt, de fører klassisk høyrepolitikk, de ønsker å 

forskyve en maktbalanse som det har tatt over 100 år å bygge opp. De blå vil gi 

kapitalen rom for å gro på bekostning av deg og meg. Vi vet at kapitalen gror 

best når arbeidstakere har trygge kår, med en arbeidsmiljølov som som skaper 

forutsigbarhet og vekst. 



 

Streiken i Nord-Odal samlet over 300 personer i rufsete og iskaldt vær. Fra 

kommune og næringsliv gikk vi i tog og hørte appeller som engasjerte. Vi er 

klare for fortsatt å kjempe for våre rettigheter. 

 

1.mai er også en dag da vi skal løfte fram vår solidaritet for mennesker som bor 

andre steder enn oss. Vi ser en verden med økende uro, krig og 

naturkatastrofer. Bjørn Alfzelius sine ord i Sang til friheten, gjelder for alles 

frihet. 

Friheten är ditt vackra namn 

Vänskapen är din stolta moder 

Rättvisan är din broder 

Freden är din syster 

Kampen är din fader 

Framtiden ditt ansvar 

 

Friheten gjelder for de som lever andre steder enn Nord-Odal, for de som lever 

i andre land enn Norge. Den betyr like mye for alle, uansett hvor de er født, 

hvem som er deres foreldre, eller hvilken religion de tror på. Jeg tror på at 

Norge MÅ ta et større ansvar. Et ansvar for å hjelpe mennesker på flukt, både 

ved å gi flere mulighet til å bo og leve i Norge. Men også gjennom bistand 

andre steder. Jeg kjenner kvalmen velte opp i meg når noen sier at de er redd 

for at badevannet deres besudles ved at båtflyktninger drukner i Middelhavet. 

Når det skjer er det vår fordømte plikt, kamerater å reise dit for å hjelpe de. De 

reiser ut for å få frihet, frihet til å leve sine liv med sine familier uten å måtte 

være redde for geværskudd, bomber, forfølgelse, sult, fattigdom. Vi, Nord-

Odal, Norge, Europa, Verden, må ta et ansvar og gi alle mennesker frihet og 

trygge liv. Friheten – er som Bjørn Alfzelius sier: Det fineste jeg vet og det 



dyreste i verden. I denne sammenheng vil jeg rette en hjertelig takk til Norsk 

folkehjelp for deres internasjonale engasjement og jeg oppfordrer alle som her 

til å gi til årets aksjon der tema er organisasjonsfrihet.  

Vi lever i en verden med stor uro og omstilling. Vårt land og vårt lokalsamfunn 

må også forholde oss til den omstillingen som framtida krever. Ny teknologi og 

mindre olje skaper ikke bare utfordringer, men også muligheter her hos oss. 

Her vi sitter i dag er vi midt i skogen. Skogen vil ha stor verdi for oss og den vil 

gi grobunn for vekst og ny industri. Vi er et folk som har levd av skogen vår, og 

nå må vi på ny i større grad vende oss mot skogen. I denne sammenheng er det 

også viktig å slå fast at skogen vår skal eies av folket, vi vil ikke som de blå selge 

unna arvesølvet vårt. Vår kommuneskog tilhører alle oss som bor i Nord-Odal. 

Vår statskog tilhører alle oss som bor i Norge 

Vårt felleskap her i Nord-Odal er en trygg ramme for å møte framtida. En 

situasjon der kommuner blir tvunget til å slå seg sammen kan true vår lokale 

identitet, kan reduseregrasrotengasjementet og i verste fall gi mindre 

engasjement for et levende Nord-Odal.  Den forhastede prosessen den blå-blå 

regjeringen legger opp til nå ser ut til å føre oss mot sentralisering, mer 

byråkrati og mindre lokaldemokrati. I denne sammenhengen har vi også et 

arvesølv å ta vare på – et lokaldemokratisk arvesølv. Noen påstår at denne 

reformen handler om å spare penger, men vi ser at det er ikke penger å spare 

på å legge ned kommuner. Hvorfor vil Sanner og hans bande fortsatt tvinge det 

på oss? Sentralisering og større enheter vil gi rom for å slippe inn mer marked i 

produksjonen av velferdstjenester. Eldreomsorg vil lettere kunne settes ut på 

anbud, renhold- og vaktmestertjenester kan lettere bli satt ut til store firma. 

En kommunes oppgave er mange. Vi skaper trygge barnehageplasser, vi skal gi 

trygghet og læring i skolene våre, vi skal gi en forutsigbar og tilpasset 



eldreomsorg, vi skal ha et barnevern med god kompetanse, vi skal forebygge 

rusproblemer, vi skal legge til rette for et aktivt kulturliv, vi skal ha gode 

rammevilkår for næringslivet, vi skal ha nyklippete plener, vi skal inkludere 

flyktninger, vi skal stimulere frivillighet, vi skal skape trygge liv for de som har 

psykiske lidelser, vi skal ha gode og riktige botilbud til psykisk 

utviklingshemmede, vi skal ha rene offentlige bygg, vi skal ha nybrøytede 

kommunale veger (som er strødd når det er glatt), vi skal ha leger og vi skal 

legge til rette for at Nord-Odal fortsatt er en god kommune å bo i. Etter valget 

14.september 2015 er jeg klar til å arbeide for å levere dette, og mere til. Men 

Erna Solberg og Siv Jensen, dere MÅ slutte å ødelegge for oss: 

Dere må slutte å ødelegge for oss ved ikke å gi oss kompensasjon for 

skattesvikt. Dere må slutte å omfordele kommunale overføringer til kommuner 

som har mest. Erna og Siv, dere må forstå, at det er kommunene som 

produserer velferdstjenester og da MÅ kommunene ha økonomi til å gjøre 

arbeidet. By og land skal gå hand i hand. Om du er by i vekst eller land uten 

vekst skal fordelingen gjøre det mulig å gi gode kommunale tjenester. Og sist, 

men ikke minst – og dette gjentar jeg enda en gang – dere må ikke legge opp til 

en forhastet sammenslåing av kommuner i en situasjon der vi ikke engang vet 

hvilke oppgaver dere vil at kommunen skal ha og om vi skal ha en 

fylkeskommune eller ikke. Dere må slutte å gamble med vår lokale identitet – 

Norge består av lokalsamfunn, og det er i kommunene livet leves.  

 

 Med et hjerte som banker for vår kommune er jeg beredt til å farge Nord-Odal 

rødt nok en gang. I dag er det 135 dager til valget og min beskjed til dere er: Jeg 

er klar! 

 



Gratulerer med dagen! 

 

 

 

 


