
VESAR MÅ TA SAMFUNNSANSVAR
Årsmøtet i Vestfold SV vil adressere generalforsamlingen i Vesar, som møtes 18.februar, med 
følgende budskap:
Vesar som et kommune-eid selskap må ta større samfunnsansvar, gå i spissen i kampen mot 
sosial dumping og for et anstendig arbeidsliv, og ikke utelukkende fokusere på økonomisk 
resultat.

Vesar beskriver seg sjøl slik:
«Vesar eies av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, 
Tjøme, Tønsberg, Re og Lardal. Selskapets hovedoppgave er husholdnings-renovasjon på vegne av 
eierkommunene. Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er 
kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre.»

Nettopp fordi det er kommunene som bestemmer i Vesar, forventer vi en tydelig beskjed fra eierne 
til selskapet. I en tid der det trygge og anstendige arbeidslivet vi har hatt i Norge er satt under 
sterkt press, og der både fagbevegelsen, politiet, skattemyndighetene og andre offentlige 
myndigheter i Vestfold roper varsko, forventer vi at kommunene skal gå foran i kampen mot sosial 
dumping.

Ved siste inngåelse av kontrakt vedrørende henting av husholdningsavfall, ble denne gitt til firmaet 
Veireno A/S etter en anbudsrunde. Vesars styreleder opplyser i et svarinnlegg til SV i fylkets aviser i 
november 2015 at Vesar med dette sparte ca. 4,8 millioner kroner i året. Sjøl om man kan henvise 
til Norsk Standard og inngått tariffavtale, ser det ut til at innsparingene kommer av at man 
opererer med minstelønn, og at man ikke har vært villige til å benytte miljøtariff, slik fagbevegelsen 
krever, og slik man praktiserer i f.eks. Oslo kommune. Da ville arbeidstakerne fått bedre vilkår, men 
Vesar fått mindre besparelse.

Som et parti som er opptatt av arbeidstakernes kår og et anstendig og trygt arbeidsliv, vil SV 
beklage at Vesar som et offentlig eid selskap ikke har hatt som ambisjon å gå foran i dette arbeidet. 
Det er imidlertid aldri for seint å snu! 

Vestfold SV vil oppfordre representantskapet i Vesar til å pålegge selskapet å endre praksis og inngå 
en ny avtale med selskapets ansatte, via Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er informert om at en 
slik beskjed vil forbundet motta med glede.


