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Vi finner Arne Larsen like ved Høy-
bråten stasjon i Linjeveien langs 
Norges første jernbanestrekning, 

Hovedbanen, fra 1854. Han forklarer at Høy-
bråten er den høyest beliggende stasjonen 
mellom Oslo og Stockholm med sine 145,6 
m.o.h. Dette var «på landet» for hundre år si-
den og har beholdt sitt idylliske preg, men nå 
som en del av Oslos østkant som kan minne 
om enkelte vestkantbydeler med variert små-
husbebyggelse.
 Arne er bøkker av fag og fingernem nok 
til å ha pusset opp mye selv. Boligen er byg-
get av faren på dugnad med god nabohjelp på 

Støtter eiendomsskatt
for bedre fritidstilbud

sekstitallet. Nå er det utvidet med en ekstra 
terrasse og utleieenhet i underetasjen. Her 
stortrives familien på tre og datteren elsker 
å ha tumleplass i den store hagen. Vi spør 
hva han synes om eiendomsskatt hvis LO i 
Oslos forslag går gjennom. – Så lenge det er 
en rettferdig beskatning som folk med gode 
advokater ikke kan snike seg unna er det fint 
å kunne bidra til å utvikle byen vår videre, 
starter Arne. – Det er mange ugjorte ting å ta 
tak i her i byen, fortsetter han, for eksempel 
idrettsanlegg, badeanlegg og barnehager.
 Selv trener han ungdom i karate og ser at 
flere idretter trenger haller sponset av kom-
munen. – Vi bør skattlegge luksusforbruk 
mer og gjerne øke formueskatten, samtidig 
som det er viktig at det på eiendomsskatt er 
et bunnfradrag som skjermer de med små og 
normale inntekter. På samme vis burde vi 
gjeninnføre to satser på strøm slik at de med 
et nøkternt normalforbruk har lavere sats 
enn de med høyt luksusforbruk, mener han.

Hus:	 Enebolig	på	Høybråten	i	Stovner
	 bydel.

Ligningsverdi:	1	030	050,-.

Må	betale	kr.	2	073,-	med	LO	i	Oslos	
bunnfradrag	på	tre	millioner	og	skatte-
sats	på	sju	promille.	



Vil ha tillitsreform i Oslo
I København har politikerne gjennomført 

en tillitsreform som innebærer at de dri-
ver mindre detaljstyring og i stedet lytter 

til ansatte og har tillit til at fagfolk er fagfolk.

På lag med fagbevegelsen
Københavns borgermester Ninna Thommesen
har brutt med New Public Management-
tankegangen. – Stoppeklokken og minutt-
vedtakene er de tyngste symbolene på det 
gamle regimet. De måtte bort, sier hun.
 I dag styres Københavns hjemmeomsorg 
av rause rammevedtak, og det er opp til bor-
geren som mottar ytelsen og den som utfø-
rer dem å utforme dem i samarbeid. Trenger 
gamle Sørensen at sunnhedsassistenten (hel-
sefagarbeideren / hjelpepleieren) tar en prat 
og en kopp kaffe, i stedet for en dusj akkurat 
i dag, så bare gjør de det. Vedtakskontoret

har tillit til at de to sammen sørger for at
Sørensen får oppfylt rammevedtaket sitt.
Dette er kjernen i det røde byrådets tillits-
reform; tillit til at fagfolk og borgere vet best 
og kan snakke sammen.
 I stedet for å tre omorganiseringer ned-
over hodet på de ansatte, har de ansattes or-
ganisasjoner fått være med på utformingen 
av tillitsreformen hele veien.

Fagbevegelsen tar faglig ansvar
Fagforbundets danske søsterorganisasjon, Fag
og Arbejde (FOA), mener at dersom borgerne 
skal ha utført sykepleieoppgaver så må de bli 
løst av et fast team. – Det er nødvendig for å 
sikre kontinuiteten. Private firmaer kan ikke 
være en del av et fast team, sier Charlotte von 
Meeren, faglig sekretær hos FOA.
 Det faglige fokuset som preger dansk 



fagbevegelse har vært noe av grunnen til at 
Københavnerne har lyktes med sin tillitsre-
form.

Er en tillitsreform for Oslo mulig?
Anita Lund er en av dem som har latt seg 
inspirere av dan-
skene. Hun er 46 
år, hjelpepleier og 
tillitsvalgt i bydel 
Bjerke for Fagfor-
bundet Pleie og 
Omsorg. Anita er 
oppvokst i Oslo 
og startet i hjem-
metjenesten for 20 
år siden og stortri-
ves med å kunne 
gi folk som trenger det en bedre hverdag og 
mulighet for å bo lenger hjemme.

Hva tenker du om den danske modellen? Er 
dette noe dere ansatte har snakket om og vil 
teste ut?
– Dette er veldig spennende og bra! Jeg har 
snakket om det med kolleger på jobben og 
der er det stor interesse. I dag er vi styrt av 
vedtak om tid og klokken mer enn av fak-

Anita Lund.
Foto: Fagbladet

tiske behov. Et eksempel kan være en bruker 
med tyve minutter avsatt tid til dusjing tirs-
dag er for dårlig den dagen. Da er det oftest 
ikke rom for å bytte dag selv om vi prøver. 
Skal man noe på dusjedagen, for eksempel 
til lege, må man kanskje vente hele fjorten 
dager om dette kolliderer. Når vi i hjem-
metjenesten strekker oss tar vi tid fra andre 
brukere. Det blir en vond sirkel og kan gi en 
følelse av utilstrekkelighet, sier Anita.

Hvordan vil hverdagen din i hjemmetjenes-
ten endres med en tillitsreform som i Køben-
havn?
– Da kan vi sette oss ned og prate litt godt 
sammen med brukeren, observere bedre de 
ganger det trengs ekstrainnsats og dermed 
få brukt vår faglige kompetanse på en be-
dre måte. De dagene brukeren har lite behov 
«settes tid i banken» til en mer krevende dag. 
Jeg tror at om vi blir gitt større ansvar vil vi 
kjenne enda mer ansvar og få mer ut av kom-
petansen vi har.

Opplever du at sittende byråd vil dra i gang 
en slik reform?
– Nei, det ser ikke slik ut, avslutter den er-
farne hjelpepleieren.

Ja Ja Ja Ja Ja ?* ?* ?* ?*

Vil Oslo-partiet gjennomføre en tillitsreform for og med de 
ansatte for bedre kommunale tjenester? 
Vi	trenger	en	kommune	som	tar	arbeidsgiveransvaret	på	alvor,	verdsetter	faglig	
dyktighet	og	har	tillit	hos	egne	ansatte.	En	ny	start	for	kommunens	ansatte	i	form	
av	en	tillitsreform,	som	også	nyttiggjør	de	positive	erfaringene	fra	det	landsom-
fattende	modellkommuneprosjektet,	vil	gi	et	bedre	offentlig	tjenestetilbud.

Dette svarer partiene: 

LO i Oslo har spurt partiene:

*	Partiene	har	i	bystyret	stemt	for	en	avgrensa	forsøksordning.



En gruppe som fikk stor medieopp-
merksomhet i siste bystyreperioden 
er Foreldregruppa mot konkurranse-

utsetting av barnehager. Aksjoner oppstod 
spontant mellom foreldre, barnehageansatte 
og fagbevegelse vinteren 2013-14. I utgangs-
punktet skulle 17 kommunale barnehager 
omfattes av bystyrets vedtak om å selge og 
konkurranseutsette barnehager. Det endte 
med at tre ble konkurranseutsatt og ti solgt.
 Aksjonen protesterte mot angrep på fag-
lige rettigheter som får konsekvenser ut over 
den enkelte ansatte. Stabile fagmiljø bygd 
opp over flere tiår ble rasert på kort tid. Dette 
gav store konsekvenser for barnas hverdag, 
en utrygghet som var ekstra skadelig for de 
mest sårbare barna. De ansatte ble tvunget 
til å finne seg ny jobb for å unngå store kutt i 

Privatisering er et
kjernespørsmål i valget

pensjonen. Tilbake satt mange barn som mis-
tet sine trygge og høyt kompetente voksne.

I ettertid har byrådet oppsummert eksperi-
mentet slik i følge avisoppslag;
Barnehagene er blitt dyrere i drift, en av tre 
ansatte har sluttet og det er «lite aktuelt» å 
selge flere. Høyres ordfører sa i oktober at 
de ikke har sperrer for privatisering, Høyre 
sier nå at de ikke vil ha mere av det, men det 
kan endre seg med press fra Frp som har pro-
gramfestet at de vil privatisere alt.

Asperud Barnehage på Søndre Nordstrand 
drives av FUS/Trygge Barnehager AS.
Kjersti Engen Marsdal var aktiv forelder mot 
da barnehagen først ble forsøkt konkurranse-
utsatt, deretter solgt. Hun forteller: – Brevet 

Demonstrasjon desember 2013.
Foto: Foreldregruppa mot

konkurranseutsetting av barnehager



Vil Oslo-partiet gå inn for å ta tilbake til kommunen (rekom-
munalisere) barnehager, sykehjem, helse- og omsorgstje-
nester, søppelhenting, drift av grøntanlegg, vei, renhold og 
renseanlegg når kontraktene utløper, slik at disse drives av 
kommunen eller ideelle organisasjoner?

Dette svarer partiene: 

LO i Oslo har spurt partiene:

kom midt i Luciafeiringen. Allerede ei uke 
etterpå samlet 200 seg i fakkelmarkering. Vi 
var tett på ansatte og tillitsvalgte som fryktet 
for svekket faglighet, færre ansatte og redu-
serte lønns- og arbeidsvilkår samt pensjons-
rettigheter. 
Hvilke erfaringer har dere gjort i samarbei-
det med fagbevegelsen?
– Over jul 2014 kontaktet vi de andre bar-
nehagene og fagforeningene. Fagforbundet 
Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i 
Oslo fikk via De Facto laget en rapport om 
barnehageprivatisering  der vi fant gode ar-
gumenter. Frykten for svekket faglighet har 
slått til. I Asperud er kun to av de tolv opp-
rinnelig ansatte igjen på avdelingene og un-
gene må forholde seg til mange nye ansatte.
Hva kan andre lære fra deres erfaringer?
– Brukerengasjement har ofte stor gjennom-
slagskraft i media og sammen med ansattes 
organisasjoner fikk vi satt dagsorden. – Jeg 
tror det er et potensiale på flere fronter for 
slikt samarbeid i Oslo framover, for ek-
sempel rundt skolen og lærerne, sier Engen 
Marsdal.
Hva med barnehagesaken i kommunevalget?
– Jeg frykter at vi ikke kan stole på byråds-
partiene, særlig Høyre og Frp, i denne saken. 

Om en vil at viktige velferdstjenester skal 
være offentlig drevet trengs et skifte i byen. 
Det beste er jo om opposisjonen vinner og 
går inn for rekommunalisering for denne ty-
pen viktige velferdstjenester, avslutter hun. 

Ja* Ja Ja Ja ? Nei Nei Nei Nei
*	AP	presiserer	at	dette	gjelder	grunnleggende	velferdstjenester.



Utgitt av LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo
Ansvarlig	redaktør:	Roy	Pedersen.
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Vil Oslo-partiet gå inn for å igangsette bygging av utleie-
boliger som leies ut til selvkostpris med Oslo kommune som 
byggherre?
Det	er	behov	for	mange	flere	utleieboliger	og	en	ikke-kommersiell	boligsatsing.	
Dette	vil	hjelpe	ungdom	i	arbeid	og	under	utdanning	til	å	 få	en	bolig.	Utleie	
av	bolig	øker	i	omfang,	men	spekulasjon	og	manglende	regler	gjør	dette	til	et	
uryddig	marked.	Et	kommunalt	økonomisk	ansvar	gir	mulighet	 til	 lav	husleie,	
systematisk	vedlikehold	og	beboermedvirkning	dersom	det	samtidig	organiseres	
som	borettslag	i	samarbeid	med	boligkooperasjonen.	I	løpet	av	bystyreperioden	
bør	det	igangsettes	bygging	av	5.000	boliger.

Dette svarer partiene:

LO i Oslo har spurt partiene:

?*1 Ja Ja ?*2 Ja Nei ?*3 ?*3 Nei
*1	AP	svarer	ja	til	flere	studentboliger	samt	å	styrke	Husbanken.
*2	SP	vil	styrke	boligkooperasjonen.
*3	H	og	V	vil	ha	flere	studentboliger.

355 av 428 kommuner har ei-
endomsskatt. Av storbyene er 
Oslo unntaket. En utredning 

fra Oslo Arbeiderparti viser at det 
er 252 446 boenheter i Oslo. LO i 
Oslos forslag med bunnfradrag på 
tre millioner sikrer at 60 prosent 
av boligeierne slipper å betale. Av 
de 40 prosent som må betale får 

mange lav skatt. Fullt innført er 
skatten beregnet å gi 2,5 milliarder 
som kan styrke velferden og gi for 
eksempel 700 flere lærere (kr. 420 
mill.), gratis aktivitetsskole (AKS) 
(kr. 400 mill.) og drift av 100 flere 
sykehjemsplasser (kr. 65 mill.).
 Se kalkulatoren på www.lo-oslo.
no for å finne din eventuelle skatt.

Eiendomsskatt for fordeling i Oslo



– Det handler om å bidra til
fellesskapet og sikre bedre

fordeling av velferden.
Marta Valdes

Eiendomsskatt
handler om velferd

Med skogen som nærmeste nabo, på 
sin 12 kvm terrasse mellom persil-
le, basilikum, tomatplanter, vann-

fontene og vakre blomster, finner vi Marta 
Valdes. Hun er Romsåsboer på åttende året 
og forteller synlig stolt om Røverkollen bo-
rettslag som har fått OBOS-prisen for vel-
lykket rehabilitering.
 – Det har kostet oss en durabelig økning 

i husleien, men vi har likevel gått inn for en 
skikkelig oppgradering av de 238 leilighete-
ne i borettslaget som ble bygget i 1974.  Re-
sultatene er enda bedre trivsel og blant annet 
sterkt reduserte strømutgifter, forteller hun 
før hun viser oss rundt til den nyanlagte ba-
deplassen ved Svarttjern.
 Marta arbeider som rådgiver i 4H Norge 
og er miljøarbeider for barnevernet og vara-
representant i borettslaget på fritiden. – Jeg 
synes det er skummelt å gå alene på Karl 
Johan eller Majorstua om kvelden, men her 
oppe på Romsås går jeg tur både sent og tid-
lig, sier hun. Den aktive 46-åringen har bare 
to ønsker og det er et større svømmebasseng 
og bibliotek som er åpent og tilgjengelig for 
alle hele året. Her bor jeg så bra at om det 
hadde blitt eiendomsskatt på en tusenlapp år-
lig skulle jeg klart det også. Det handler jo 
om å bidra til fellesskapet og sikre en bedre 
fordeling av velferd, avslutter Marta.

Leilighet:	 To-roms	med	romslig
	 terrasse,	totalt	63	kvm.

Ligningsverdi:	kr.	513	000,-.

Innkjøpsverdi:	kr.	1,4	millioner	i	
2007,	i	dag	anslått	markedsverdi	til	
2,1	millioner.

Må	ikke	betale	eiendomsskatt	med	
noen	av	forslagene.



Per Ivar Nilsen er en ganske alminnelig 
mann i sin beste alder, anleggsmeka-
niker hos Pon Equipment AS og bor 

med kone og barn i en av de 108 leilighetene 
i Selvaags prosjekt på Løren.
 – Vi har det flott her, til og med resep-
sjonsdame som tar inn posten og vanner 
blomster når vi har ferie. Vi kjøpte tidlig, 
hadde innflytelse på romløsninger og har 
stortrivdes her siden innflyttinga i 2008. 
Der ser du Løren T-banestasjon som åpner 1. 
april, peker han, hundre meter borti gata. 
 Peppes Pizza er i den freda Løren leir 
vis a vis. Statuene med Peer Gyntskikkelser 
pynter vakkert opp i det urbane, men grønne 
nærområdet og atriumet. Her er til og med 
sjøgløtt fra takterassen som brukes til grilling 
og kos. Det eneste fagforeningsaktivisten i 
Jern- og Metalldelen av Fellesforbundet er 
misfornøyd med er at alt næringsliv er radert 
bort fra byen, seinest i fjor med Arcus som 
flyttet til Gjelleråsen. Et lyspunkt er at mange 
steder i nærområdet har de vært flinke å 
bevare det industripreget han liker så godt og 
han ivrer for knutepunktutbygging der man 
får mindre biltrafikk. 

Betaler med glede
 Regnestykket viser at du med LO i Oslos
forslag må betale ca. kr. 1000,- årlig i ei-
endomsskatt for din 3-roms på Løren Torg. 
Føler du deg rammet om vi får et nytt bysty-
reflertall?
 – Jeg vil betale med glede. Dette klarer 
alle med min inntekt, slår han fast. – Jeg har 
ei datter som skal vokse opp i en kommune 
der det årlig kuttes flere hundre millioner i 
bydelsbudsjetter og annen velferd. Kona job-
ber på sykehjem og opplever underbeman-
ning. Vi trenger en bedre fordeling!
 En kollega har fortalt om Skedsmo kom-
mune som lager lister over hva eiendoms-
skatten brukes til. – Det må vi også gjøre. 
Og denne gangen må vi få et skifte i byen, 
avslutter Per Ivar.

Leilighet:	Tre-roms,	Løren	Torg.

Ligningsverdi:	kr.	984	792,-.

Må	betale	ca.	kr.	1	000,-	årlig	med	
LO	i	Oslos	forslag	med	bunnfradrag	
på	tre	millioner	og	sju	promille	skat-
tesats.

– Eiendomsskatt trengs for å 
unngå budsjettkutt til bydelene. 

Jeg vil betale med glede.
Per Ivar Nilsen



I Oslo er valgdagene søndag 13. og mandag 14. september.
Du kan forhåndstemme fra 10. august til 11. september. Sjekk 
åpningstider og stemmelokaler på www.valg.oslo.kommune.no

I	heftet	skriver	vi	om	saker	våre	medlemmer	er	opptatt	av.	På	vårt	nettsted	www.
lo-oslo.no	er	mer	informasjon.	Du	kan	blant	annet	lese	alle	våre		46	spørsmål	
og	partienes	svar.
	 LO	i	Oslo	har	spurt	partiene	i	dagens	bystyre	og	fått	svar	fra	alle	unntatt	
Høyre,	Frp	og	Venstre.	Vi	anbefaler	å	stemme	på	følgende	partier	ved	kommu-
nevalget	2015:

– Velg side,
oppfordrer Roy Pedersen,

 leder for LO i Oslo

LO	i	Oslo	samordner	fagforeningenes	faglige	og	
politiske	virksomhet.	Vi	er	partipolitisk	uavhen-
gige,	men	 ikke	 politisk	 nøytrale.	 Vi	 lever	 i	 en	
delt	og	klassedelt	by	med	store	forskjeller	mel-
lom	øst	og	vest.	Vi	arbeider	 for	 felleskapsløs-
ninger	og	økonomisk	utjevning	som	alternativ	
til	økende	forskjeller.
Disse	sakene	er	overordnet	for	oss:
•	Tillitsreform	for	og	med	kommunens	ansatte
•	Boligbygging	for	alle,	ikke	bare	de	rikeste
	 og	de	som	har	bolig	fra	før
•	Innføring	av	eiendomsskatt	med	
	 sosial	profil
•	Fellesskapsløsninger	som	alter-
	 nativ	 til	 konkurranseutsetting
	 og	privatisering
•	Støtte	opp	om	et	seriøst	næ-
	 ringsliv	som	alternativ	til	sos-
	 ial	dumping	og	salg	av	Oslo
•	Satsing	på	kollektivtrafikk	
	 for	folk	og	gods




