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Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller
Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti styrer Oslo med støtte fra Fremskrittspartiet. Deres
politikk bidrar til økte forskjeller. Årlig påtvinges bydeler millionkutt i velferdstjenestene til
tross for at befolkningen øker. Dette rammer barnehage, skole, helse og eldreomsorg og de
som trenger kommunen mest. Framfor fellesskapsløsninger og satsing på kommunens egne
ansatte bidrar byrådet til individuelle løsninger med profitt for de få. Økt ulikhet gir grobunn
for rasisme.
Høyre og Frp i regjering gir skattelette til de rike samtidig som det kuttes i uførepensjonen og
de arbeidsløse fratas feriepengene. Flytoget og andre statseide virksomheter som gir politisk
styring, arbeidsplasser og inntekter til velferd ønskes solgt.
LO i Oslo oppfordrer til en brei mobilisering mot høyrepolitikken og det nyliberale prosjektet
for å forhindre økte klasseforskjeller.

Ut av EØS
EØS-avtalen truer offentlig velferd, demokrati og faglige rettigheter. H/Frp-regjeringen
bruker EØS til å fremme markeds-Norge. Innføring av EUs tredje postdirektiv vil gi dyrere og
dårligere posttjenester. EØS-avtalen påtvinger oss et risikoregime på norske veier,
framtvinger konkurranseutsetting av jernbanen og krever at vi fører kampen mot sosial
dumping med tvangstrøye på. Dette er hovedproblemet og ikke trygdeeksport.
LO har vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må
gis forrang foran EU regler. EØS-avtalen må erstattes av handelsavtaleordninger med EU.
LO i Oslo er imot ekstrem-frihandelsavtalene TTIP og TISA. Flernasjonale selskaper og
storkapital vil få frihet til å sette landenes folkevalgte sjakk matt og de ansatte opp mot
hverandre i land etter land. Eventuell tilslutning til TISA må avgjøres ved folkeavstemning.

100.000 klimajobber nå
Klimaforskere slår alarm om at den globale oppvarmingen vil gi katastrofale konsekvenser.
En del av norsk olje og gass må bli liggende urørt, inkludert i Barentshavet. Det trengs en
systematisk satsing på fornybar energi, en klimavennlig reindustrialisering og storsatsing på
kollektivtrafikk. Det krever politisk styring som sikrer rettferdig fordeling. Markedet viser seg
ute av stand til å finne løsningene. Alnabruterminalen og Oslo havn må videreutvikles for å gi
mer gods fra vei til sjø og bane. En aktiv fagbevegelse er nødvendig. Organiserte fagarbeidere
er gode oppfinnere som både må og kan bidra med klimaløsningene.
Samarbeidet mellom fagbevegelsen og miljøbevegelse må styrkes og videreutvikles.

Forsvar arbeidsmiljøloven
H/Frp-regjeringa har allerede forverret lov om permitteringer slik at flere blir oppsagt. De
arbeidsløse er fratatt feriepengene. Forverringer av arbeidsmiljøloven er et angrep på den
norske modellen fra toppen. Det rammer også bedrifter som ønsker å drive seriøst.
Mer søndagsarbeid og søndagsåpne butikker rammer ikke bare ansatte i varehandelen,
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men i tillegg renholdere, vektere, lagerarbeidere og ansatte innen transport. Frislipp vil bety
tap av søndag som kollektiv fridag. H/Frp- regjeringa gir mer makt til arbeidsgiverne og
skaper økt usikkerhet blant de ansatte - det motsatte av mangfold og frihet. Forverringene av
arbeidsmiljøloven og eventuelle forverringer av tjenestemannsloven må reverseres ved
kommende tariffoppgjør og et nytt stortingsflertall i 2017.

Ja til faste ansettelser – nei til sosial dumping
Faste ansettelser er nødvendig for å sikre et seriøst arbeidsliv. Midlertidige ansettelser og bruk
av innleide arbeidskraft uten lønn mellom oppdrag, gir økt utrygghet for de ansatte og åpner
opp for økt sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Bruk og kast av arbeidskraft bli mer
vanlig. På kort tid er 40.000 innleide arbeidsinnvandrere i oljeleverandørindustrien sendt hjem
uten å bli registrert i ledighetsstatistikken. Midlertidighet betyr at sjefen avgjør om man har
jobb. Fast ansettelse er normalt et krav fra banken for å få boliglån. Økt midlertidighet skaffer
ikke flere jobber og øker presset for overtid, kvelds-,natt- og søndagsarbeid. Faren for ulykker
og uførhet øker. Høyresida og arbeidsgiverorganisasjonene vil reduserer antall faste ansatte
fordi de vil at arbeidsgiverne skal ha økt makt på bekostning av de ansatte. Våre
kommunepolitikere må gå inn for fortsatt faste ansettelser selv om loven gir økt adgang til
midlertidighet.

Styrk tariffavtalene – stopp arbeidsgiverorganisasjonene
Det organiserte arbeidslivet svekkes og den norske modellen forvitrer i bånn.
Arbeidsgiverorganisasjoner går rettens vei for retten til å lønne ansatte under tariffavtalenes
satser som de selv har undertegnet på. Et eksempel er havnearbeiderkonflikten. Høyresida
ønsker at ansatte skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår ved å svekke
tariffavtalene. Kommuneansatte overføres til private virksomheter via konkurranseutsetting
og må godta dårligere lønn og pensjon. Ansatte i privat sektor med tariffavtale sies opp til
fordel for bortsetting av arbeid og innleid arbeidskraft. Ansatte innen renhold og hotell må
jobbe gratis utover avtalt arbeidstid for å rekke pålagte arbeidsoppgaver. Politiet advarer mot
sosial dumping, svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet. Ved framtidige tariffoppgjør
må en del av produktivitetsveksten tas ut i kortere arbeidstid og andre rettigheter samtidig
som kampen for likelønn og økt lønn til de lavlønte forsterkes.

Forsvar offentlig pensjon ‐ tariffesting i privat sektor
Regjeringa og arbeidsgiverforeninger ønsker omkamp for å redusere offentlige og tariffestede
pensjonsordninger til fordel for private løsninger. I privat sektor er tilleggspensjonen allerede
et individuelt ansvar til stor glede for bank- og forsikringsselskaper. Dette gir forskjeller og
usikkerhet for de ansatte, samt dyrere ordninger for bedriftene. LO i Oslo støtter kravet om
tariffesting av pensjoner, inkludert uføredekning, opptjening fra første krone og heving av
innskuddet, kollektive investeringsvalg og livsvarige ytelser. Regnskapstekniske grep som
undergraver ytelsesbaserte pensjoner må endres. Under dekke av at det skal lønne seg å jobbe,
er det innført en pensjonsreform der arbeidsfolk taper. Den usosiale levealdersjusteringen må
gjennomgås. Sliterne og de lavtlønte må sikres en AFP-ordning uten livsvarig tap av pensjon.
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Nei til salg av Oslo
Byrådet sammen med Frp vil ikke satse på kommunale virksomheter og kommunens egne
ansatte i en by som vokser. Ti kommunale barnehager er solgt selv om kommunen taper
millioner. Privat barnehager har ingen profittbegrensninger og må ikke følge kommunens
grunnbemanningsavtale. Konkurranseutsetting av offentlig virksomheter omfordeler penger
til kommersielle selskaper som ofte er registrert i skatteparadis. Kommunalt eie av trikk og Tbane er kun garantert ut 2015. Byrådet med aktivt støtte av Frp ønsker å kvitte seg med
Hafslund og Eco selv om eierskapet gir milliardutbytte til kommunekassa.
LO i Oslo vil innføre eiendomsskatt for næring og bolig. Sistnevnte med en sosial profil der
bunnfradraget er på tre millioner. Dette bidrar både til rettferdig fordeling og penger til et
forsvarlig offentlig tjenestetilbud for alle som bor i byen.

Solidaritet med det greske folk – nei til EUs innstrammingspolitikk
EU er i en langvarig økonomisk, politisk, ideologisk og økologisk krise. Millioner er uten
jobb og avindustrialiseringen fortsetter. Antall fattige og husløse øker. Hovedårsaken er en
kapitalistisk krise og som EU via traktater, direktiv og forordninger har forsterket. Europeiske
banker er reddet av regjeringene som har videresendt regninga til vanlig folk. EU, den
europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet påtvinger land
innstrammingspolitikk med kutt i velferd og lønninger. Makteliten presser fram en
omfordeling feil vei til fordel for de rike, undergraver demokratiet og bidrar til autoritære
løsninger. LO i Oslo støtter fagbevegelsens kamp mot innstrammingspolitikk, velferdskutt og
angrep på faglige rettigheter, samt støtter krav om sletting av gjeld slik at land kan sikres
bærekraftig vekst. 

Anerkjenn Palestina ‐ boikott Israel
Staten Palestina har oppnådd observatørstatus i FN, blitt medlem av Den internasjonale
straffedomstolen og er anerkjent av flere land. Israel fortsetter sin okkupasjon av Palestina
fordi de får støtte fra USA og andre vestlige land. Fortsetter dette umuliggjøres en tostatsløsning samtidig som Israel kan bli en apartheidstat. Norge må ta initiativ til en
økonomisk boikott av Israel. Oljefondet og norske virksomheter må ikke investere i landet. Vi
støtter aksjoner mot norske firma som tjener penger på Israels ulovlige virksomhet.
Forbindelsen med fagbevegelsen Histadrut må brytes så lenge organisasjonen støtter Israels
okkupasjon og undertrykking av palestinere.
Israel er utrolig nok imot en fredsavtale med Iran. Tvert om kan en avtale åpne opp for at
området blir en atomvåpenfri sone som også inkluderer Israel. Målet er et totalforbud mot
atomvåpen.
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