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Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2017  

Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene 

Børsen går bra. Topplederlønningene går opp. Ansattes andel av verdiskapningen går ned. 

De 10 prosent lavest lønte har knapt hatt kjøpekraftforbedring de senere årene. 92.000 

barn lever i fattigdom. Det borgerlige stortingsflertallet har gitt skattelette til de rike. 

Skattemilliarder som er ment for velferd omgjøres til privat profitt der eierne ofte er 

registrert i skatteparadis. De ansatte taper både lønn og pensjon. Sykehus og 

velferdstjenester skal ikke være butikk og må tas tilbake til det offentlige. Vårt alternativ 

er en tillitsreform der ansatte gis økt tillit, medbestemmelse og mulighet til å bruke 

kunnskap og erfaringer for å gjøre tjenestene bedre.  

Bekjemp arbeidsløsheten – nei til utflytting av statlige arbeidsplasser 

138.000? er arbeidsløse, sysselsettingsgraden går ned og mange utstøtes fra arbeidslivet.  

Arbeidsløsheten på Oslos østkant er like høy som på Vestlandet. Utflytting av statlige 

arbeidsplasser gjør vondt verre og bryter opp fagmiljøer. Statseide virksomheter må ikke 

ytterligere selges ut eller privatiseres. Jernbanereformen må stoppes. Reservasjonsretten 

må brukes mot EUs jernbanepakke IV Milliarder må brukes til økt satsing på utdanning, 

offentlig velferd og offentlig bygg og anskaffelser samt for å etterspørre miljøvennlige 

industriarbeidsplasser. De arbeidsløse må få tilbake feriepengene som regjeringa har tatt 

fra dem. Sysselsettingstiltakene må økes, inkludert offentlige arbeidsplasser til tarifflønn.  

Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber – varig vern av LoVeSe 

Klimautfordringene krever omstillinger der oljevirksomheten fases ut, uten at 

oljearbeidere omstilles til Nav og faglige rettigheter svekkes. Lofoten, Vesterålen og Senja 

(LoVeSe) må sikres varig vern og vi trenger derfor ingen konsekvensutredning. Markedet 

alene klarer ikke å finne løsningene. En aktiv stat som er eier, stiller krav og vedtar 

målsettinger er nødvendig for satsing på fornybar energi, klimavennlig reindustrialisering 

og storsatsing på kollektivtrafikk inkludert Alnabruterminalen og Oslo havn. Vi støtter en 

aktiv allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken for å sikre nye klimajobber. 

Styrk arbeidsmiljøloven – Reverser forverringene – Forby dagens 

bemanningsbyrå 

Det borgerlige stortingsflertallet har økt de ansattes utrygghet ved å forverre 

arbeidsmiljøloven. Regjeringa foreslår å svekke tjenestemannsloven og gir sjefa økt makt 

med Arbeidstidsutvalgets innstilling. Dette gir frihet for de få, på bekostning av de mange. 

Vi krever faste ansettelser, regulert og normal arbeidstid, søndagsfri, gjeninnføring av 

forbundenes rett til godkjenning av ekstreme og helsefarlige arbeidstider og søksmålsrett 

ved ulovlig innleie og midlertidig ansettelser. Frislippet av bemanningsbransjen har ført til 

et løsarbeidersystem med sosial dumping, manglende integrering og lavere produktivitet. 

Arbeidsformidling må igjen bli en offentlig oppgave og leiefirma begrenses til å erstatte 

fast ansatte ved sykdom og permisjoner – med lønn mellom oppdrag. 



 

2 
 

Forsvar tariffavtalene – Slå tilbake Spekter, Virke og NHO 

Fagorganisering og tariffavtaler bidrar til rettferdig fordeling og hindrer sosial dumping. 

Aggressive arbeidsgivere motarbeider de tillitsvalgte og motsetter seg tariffavtaler. 45 

prosent mener i en undersøkelse at arbeidslivet er blitt mer autoritært. Spekter gikk i 

lokførerstreiken inn for at utdanning skal være en konkurransefaktor. Virke ønsker at 

tariffavtaler kan fravikes lokalt slik at eierne får mer. NHO vil ha lovbestemt minstelønn 

som ligger under tarifflønna. Enklere adgang til allmenngjøring vil redusere sosial 

dumping. Innsatsen for organisering og tariffavtaler må økes. Retten til sympatistreik må 

forenkles og brukes mer aktivt.  

Vi krever forbud mot dagens UberPop som er organisert svartarbeid og rammer en 

allerede presset Taxi-næring. Vi støtter regulering av Airbnb for å hindre undergraving av 

den organiserte hotell- og overnattingsbransjen. 

Ja til folkestyre og handelsavtaler – Nei til EØS og TISA  

EØS og TISA bidrar til en ekstrem kapitalisme som truer demokratiet, svekker velferd og 

faglige rettigheter. LO har vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk 

arbeidslivslovgivning må gis forrang framfor EUs regler. Høyesteretts avgjørelse i 

Holshipsaken viser at verken norsk rettsvesen eller EØS-avtalen garanterer dette. 

Folkestyre og reservasjonsretten må brukes for å hindre at EU og NHO bruker EØS mot 

fagbevegelsen. Vårt mål er at EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale som gir fortsatt 

markedsadgang for norske varer. Vi støtter fagbevegelse og demokratiske partier i EU som 

krever arbeidsplasser og faglige rettigheter framfor innstrammingspolitikk og velferdskutt. 

Nei til boligspekulasjon – Bygg ikke-kommersielle utleieboliger  

Et sted å bo er et grunnleggende behov og boliger kan derfor ikke være en vare som alle 

andre. Når markedet styrer bygges det for få boliger fordi profitten går foran behovet. Det 

trengs nytenkning og handling i boligpolitikken. Skattefordelen med utleie av 

sekundærboliger må reduseres og fjernes. Antall studentboliger må økes. Langsiktig 

finansiering av ikke-kommersielle utleieboliger i regi av kommuner og boligkooperasjon 

må bli et satsingsområde. Staten må stimulere til kommunale boligselskaper for å erverve 

tomter til selvkost der det ikke skal bygges for profitt. Husbankens rolle må forsterkes. 

Støtt byrådet – Avvis høyresidas krav om flere velferdsprofitører 

AP, MDG og SV i byråd, med støtte fra Rødt, viser at en rødgrønn oslopolitikk er mulig. 

Faste ansettelser gjeninnføres. Velferdsprofitører innen barnevern og barnehager er 

begrenset. Ny grunnbemanningsavtale i kommunale barnehager er innført. Madserud 

sykehjem er tilbake i kommunal drift. Flere lærere er ansatt sammen med flere varme 

hender i hjemmetjenestene. Integrering fremmes ved at gratis kjernetid er utvidet til flere 

barnehager, sammen med gratis aktivitetsskole. Innføring av eiendomsskatt reduserer 

forskjeller samtidig som fellesskapsløsninger kommer alle til gode. Regler for kommunale 

anskaffelser blir innført for å motvirke sosial dumping.  

Vi er fornøyd med at avfallshandtering igjen utføres av kommunens egne ansatte og 

krever at det blir en varig løsning. 
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Rett opp pensjonsreformen – Forsvar offentlig pensjon 

Kun en av tre LO-medlemmer står i jobb til fylte 67 år. En fjerdedel av LOs medlemmer i 

AFP-bedrifter innen privat sektor faller utenfor ordningen. AFP er blitt en tilleggspensjon 

for de heldige framfor en reell tidligpensjon fra fylte 62 år. Sosialt urettferdige virkninger 

av avkortning og levealdersjustering må fjernes. Forverring av uføretrygden som redusert 

bostøtte og barnetillegg må rettes opp. Tjenestepensjon må tariffestes og sikre opptjening 

fra første krone og første dag der innskuddet må heves. Breie kollektive ordninger gir 

billigere administrasjon og mer til pensjon. Departementsforslaget til endring av offentlige 

pensjon vil ramme spesielt lavlønte, kvinner og uføre. Pensjon må utgjøre to tredjedeler av 

lønna også for sliterne på 62 år og reguleres i takt med lønnsveksten. Vi krever sosialt 

rettferdige pensjoner, men ikke som tillegg til lønn.  

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag  

Kortere arbeidstid er en likestillings- og klassereform. Økt ledighet, digitalisering, 

robotisering og krav til økt pensjonsalder er nye argumenter for kortere arbeidstid. Vi går 

inn for en trinnvis reduksjon som tariffkrav, inntil 6 timers dag er nådd. Lavlønte må få økt 

kjøpekraft, ingen skal gå ned i lønn der alle får økt fritid som kan tas ut på ulike måter. 

Kvinners inntekt er fortsatt 86 prosent av menns. Målet er likelønn. Motvillige 

arbeidsgivere og tidsklemma fører til ufrivillig deltid. Vi vil en heltidskultur. Retten til 

heltid må forsterkes som tariffkrav. Utradisjonelle yrkesvalg og likebehandling i 

arbeidslivet krever økt kamp mot diskriminering og seksuell trakassering. Regjeringen har 

reversert familiepolitikken. Fedrekvoten må tilbake til 14 uker og kontantstøttes fjernes.  

Bekjemp fremmedfrykt og rasisme – stans tilbakekalling av statsborgerskap 

Ankomsten av asylanter til Norge og Vest-Europa skyldes nød, kriger, klimakriser og kaos, 

der også Norge bidrar. Vi krever etterlevelse av internasjonale konvensjoner og at 

asylsøkere til Norge får en individuell og forsvarlig behandling av sin sak. Markedsliberale 

løsninger og aggressive arbeidsgivere har allerede skapt en uorganisert underklasse i 

Norge. Lønnssubsidiering til private må kun skje til virksomheter med landsomfattende 

tariffavtaler. Asylsøkere og papirløse må gis midlertidig rett til arbeid.  

Vi krever innføring av foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap. Barn og 

barnebarn skal ikke gjøres statsløse eller deporteres. 

Anerkjenn Palestina – Boikott Israel  

Israel trosser FN-vedtak og motsetter seg en to-stats løsning. Det kan gjøre Israel til en 

apartheidstat. USA, Norge og andre vestlige land oppfordrer begge parter til forhandlinger, 

uten å ville se forskjell på okkupant og okkupert. Rettferdig løsning krever økt press på 

Israel. Verken oljefondet eller norske virksomheter må bidra til de ulovlige israelske 

bosettingene. Vi er imot økt økonomisk og militært samarbeid med Israel, samtidig som vi 

tar avstand fra jødehets. Vi støtter aksjoner mot norske firma som tjener penger på Israels 

ulovlige virksomhet. LOs forbindelse med fagbevegelsen Histadrut må brytes siden 

organisasjonen støtter Israels okkupasjon og undertrykking av palestinere. Norge må, som 

bl.a. Sverige, anerkjenne staten Palestina. 


