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Valget er egentlig ganske enkelt

G

jennom 18 år har Oslo vært
styrt av et flertall med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
I flere år har det borgerlige
byrådet drevet innstrammingspolitikk. Det har medført kutt i bydelenes budsjetter og svekkelser av
den offentlige velferden. Dette berører alle, men rammer hardest de
som trenger kommunens tjenester mest. Barnehager og skole har
måttet stramme inn. Med borgerlig
politikk vil Oslo fortsette å være
en delt by. Svaret er ikke å slippe

til velferdsprofitører, men å sikre
kommunen inntekter for å drive
gode og effektive tjenester.
Selv etter Adecco-skandalen
på Ammerud sykehjem med grov
utnytting av arbeidskraft vil Høyre
og Fremskrittspartiet konkurranseutsette flere kommunale sykehjem. Høyre, Frp, Venstre og KrF
har i stor grad omgjort kommunen
til et marked hvor investorer kan
tjene penger.
Med de borgerlige partiene i
førersetet vet vi hva vi får. Har du
også fått nok av kutt, nedskjærin-

ger og skandaler? LO i Oslo engasjerer seg i valgkampen fordi vi
trenger et styre i denne byen som
har en politikk for oss som bor her.
LO i Oslo oppfordrer deg til å
stemme på et av de rødgrønne
partiene; Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet, ved kommunevalget 13.
og 14. september 2015.

Velg side!

Fellesskap fungerer

F

oran kommunevalget 13.
og 14. september 2015
har LO i Oslo stilt partiene i Oslo tilsammen 46 spørsmål. I dette heftet presenterer
vi 15 av spørsmålene. Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre
har ikke svart og vi har satt
et svar utifra en gjennomgang av partiprogrammene. I
noen tilfeller har partiene enten ikke noe standpunkt eller
politikken er for tvetydig til å
kunne si ja eller nei. I de tilfellene står det spørsmålstegn.
Se alle spørsmålene med
svar på www.lo-oslo.no.

Vil Oslo-partiet innføre eiendomsskatt med sosial
profil og bunnfradrag på tre millioner?
Hvert år kuttes Oslos budsjett med millioner. Dette rammer bydeler, barnehager,
skole, helse og eldreomsorg. For å stanse dette, øke inntektene og bedre det offentlige tjenestetilbudet må det innføres eiendomsskatt som samtidig bidrar til en mer
rettferdig fordeling. En utredning fra Oslo Arbeiderparti viser at det er 252.446
boenheter i Oslo. LO i Oslos forslag med bunnfradrag på tre millioner skattlegger
97.053 boliger og gir over en milliard i inntekt til fellesskapet med sju promille
som skattesats. LO i Oslo vil i tillegg innføre eiendomsskatt på næringseiendom.
Fullt innført er skatten beregnet å gi 2,5 milliarder som kan brukes til å hindre
budsjettkutt og for å sikre velferd.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja*

Ja

Ja*

?

Ja

Nei

Nei

* AP og Rødt vil innføre eiendomsskatt med fire millioner i bunnfradrag.

Nei

Nei

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
landsomfattende modellkommuneprosjektet, vil gi et bedre offentlig tjenestetilbud.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

?*

?*

* KrF, H, V og Frp har i bystyret stemt for en avgrensa forsøksordning.

?*

?*

Vil Oslo-partiet gå inn for en integrert og gratis aktivitetsskoleordning (AKS)?
Etter hvert som aktivitetsskolen blir en mer integrert del av skoledagen kan ikke
ordningen lenger være foreldrefinansiert slik at noen blir utestengt fra tilbudet på
grunn av økonomi. Langt flere barn på vestkanten enn østkanten benytter aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen er et viktig bidrag til integrering av barn med ulik
bakgrunn. Antall barn i AKS økte fra 19 til 194 på Tøyen skole da ordningen ble
gratis i 2013.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja*1

Ja

Ja*2

Nei

?

*1 AP vil innføre gratis kjernetid.
*2 Rødt vil ha nedtrappingsplan for foreldrebetaling.
*3 H og Frp vil ha behovsprøving.

Nei

Nei

Ja*3

Ja*3

Vil Oslo-partiet gå inn for utbyttebegrensning for
kommersielle barnehager og at grunnbemanningsavtalen også skal gjelde for disse?
Penger skal gå til velferd og ikke profitt. Allerede har private barnehager normalt
lavere lønnsutgifter og dårligere pensjonsavtaler enn i det offentlige. Det forsterker kravet om at bemanningen må være like god som for offentlige barnehager.

Dette svarer Oslo-partiene:

Nei*1

Ja

?*

Ja

Ja

?

Nei*3

?*3

Nei*3

*1 AP vil at grunnbemanningsavtalen skal gjelde kommersielle barnehager.
*2 Rødt sier ikke noe om grunnbemanningsavtalen.
*3 Budsjettforlik mellom H, V, KrF og Frp har presisert at det ikke er utbyttebegrensning
eller krav til grunnbemanning.

Vil Oslo-partiet gå inn for at Oslo kommune skal tilby gratis norskopplæring til arbeidsinnvandrere og
innvandrerkvinner?
Det må være et mål at alle som oppholder seg i Norge i lengre tid lærer norsk
for å kunne fungere best mulig i samfunnet. Retten til gratis norskopplæring er
begrenset og gjør at mange ikke får anledning til å lære seg norsk. Et samarbeid
med næringslivet, gjerne med støtte fra det statlige programmet i www.vox.no,
må benyttes. Et seriøst arbeidsliv er avhengig av at folk snakker samme språk.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja
*1
*2
*3
*4

?*1

Ja

?*2

Ja

?*3

Nei

SV vil at kommunen skal tilby norskkurs.
SP mener at de som kommer for å bli skal få støtte til norskkurs.
KrF svarer ”Delvis”.
V er for språkopplæring til innvandrerkvinner.

?*4

Nei

Vil Oslo-partiet sikre midler til lokale aktivitets- og
kulturtilbud på fritidsklubber og ungdomshus?
Øvingsrom, teater-, musikk- og dansetilbud på fritidsklubber og ungdomshus er
arenaer for kulturuttrykk på ungdommens egne premisser. Kulturformidlingen er
et supplement til den mer organiserte aktiviteten på musikk- og kulturskole. Fritidsklubber og ungdomshus brukes ofte av de som ellers ikke deltar i annen organisert aktivitet. Dette er forebyggende arbeid mot ensomhet og marginalisering.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

?

?

Ja

Nei

Vil Oslo-partiet flytte godstrafikk fra vei til tog og redusere tungtrafikken ved å presse på for å videreutvikle Alnabruterminalen med statlige midler og sikre en
framtidsrettet havneutbygging?
Med utvikling av Alnabruterminalen kan mer gods fraktes på jernbane i stedet for
på vei. Omkring 60 prosent av Oslos CO2 utslipp kommer fra veitrafikk. Havna
sikrer gods fra sjøveien til tog og må ses i sammenheng med Alnabruterminalen.
Terminalen er gammeldags med signalsystemer utgått på dato og kapasiteten er
sprengt. Behovet for terminalen øker ettersom innbyggertallet i Oslo vokser.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja
*1
*2
*3
*4
*5

Ja

Ja

Ja*1

?*2

Nei

?*3

?*4

?*5

SP mener at på lenger sikt må en ny sekundær hovedterminal utenfor Oslo utredes.
MDG vil flytte godstrafikken fra vei til jernbane, men sier ikke noe om Alnabruterminalen.
H har i bystyret stemt for Alnabruterminalen.
V sier nei til Alnabruterminalen.
Frp har i bystyret stemt for Alnabruterminalen og Oslo Havn.

Vil Oslo-partiet tilby de deltidsansatte i kommunen
som ønsker det rett til heltid?
Mange arbeider deltid, men ønsker heltid. Dette vil sikre ansatte en tryggere
hverdag og en inntekt å leve av og gjøre arbeidsplasser som sliter med rekruttering mer attraktive.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei*1 Nei*2 Nei

*1 KrF vil gi fortrinnsrett til deltidsansatte når det blir ledige heltidsstillinger.
*2 H mener at ved å svekke arbeidstidsbestemmelsene kan flere tilbys heltidsstillinger.

Nei

Vil Oslo-partiet fortsatt benytte faste ansettelser i
kommunen selv om arbeidsmiljøloven gir adgang til
midlertidige kontrakter på generelt grunnlag?
Både forskning og erfaring viser at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke
fører til økt sysselsetting. Men det blir lettere å si opp folk og dermed økt arbeidsløshet. Sjefenes innflytelse øker på bekostning av de ansatte. Dette vil ramme
ungdom og kvinner hardest.
Økt midlertidighet svekker kompetansebygging, undergraver ordnede lønnsog arbeidsvilkår og øker faren for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Vil Oslo-partiet gå inn for å igangsette bygging av
utleieboliger som leies ut til selvkostpris med Oslo
kommune som byggherre?

Det er behov for mange flere utleieboliger og en satsing på ikke-kommersielle
boliger. Dette vil hjelpe ungdom 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.

Dette svarer Oslo-partiene:

?*1

Ja

Ja

?*2

Ja

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.

?*3

?*3

Nei

Vil Oslo-partiet forplikte seg til å øke bemanningen
og kompetansen i barnevernet og at barnevernstiltak i størst mulig grad utføres i kommunal regi og
med egne ansatte?
Antallet saker i barnevernet har økt de siste årene uten at bemanningen i bydelenes barnevernstjenester har økt tilsvarende. Mange bydeler løser behovet for økt
bemanning med å leie inn private konsulent- og saksbehandlingstjenester for å
overholde lovmessige frister. Faste ansatte hvor kompetansen bygges opp over tid
vil bedre kvaliteten i barnevernet.

Dette svarer Oslo-partiene:

Nei

Ja

Ja

Ja

* KrF, H og V vil generelt styrke barnevernet.

?

?*

?*

?*

Nei

Vil Oslo-partiet gå inn for at helsetjenestetilbudet
til beboerne i Oslo-øst styrkes og at Aker omgjøres
til nytt lokalsykehus?
Befolkningen i Oslo øst vokser samtidig som helsetjenestetilbudet er for dårlig. I
forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen og nedleggelsen av Aker
Sykehus ble Groruddalens pasienter overført til Ahus hvor kapasiteten allerede er
sprengt. Reformen bygger på at en større del av pasientens rehabilitering skal skje
i nærmiljøet ved hjelp av kommune og bydel. Dette er ikke tilfelle i Oslo øst og
det er behov for å styrke både kapasiteten og tjenestetilbudet.

Dette svarer Oslo-partiene:

?*1

Ja

Ja

?*2

Ja

Ja

?

?

*1 AP mener at ledig kapasitet skal benyttes til å tilby lokalsykehustjenester.
*2 SP vil tilføre Aker Sykehus ressurser slik at sykehuset kan fungere som legevakt.

Ja

Vil Oslo-partiet gå inn for å sikre nødvendig kommunal finansiering for å bygge ny T-banetunnel
gjennom sentrum og forlenge T-banen til Ahus og
Fornebu?
Oslos befolkning vil øke. Krav til økt bruk av kollektivtrafikk krever større tunnelkapasitet for å kjøre flere ekstra avganger på tvers av byen i tillegg til andre
tiltak. Store deler av Groruddalens befolkning sokner til Ahus.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil Oslo-partiet gå i mot å selge eller privatisere Sporveien og deres underliggende selskaper som i dag driver
kollektivtrafikk, rettigheter til vann, vann- og avløpsnett, kraftverk og -forsyning samt forbrennings/fjernvarmeanlegget på Klemetsrud?
Naturressurser og infrastruktur er goder som må være i felles eie. Hafslund gir i
dag normalt et årlig utbytte i milliardklassen til Oslo kommune. Ved salg havner
pengene i private lommer. Det er viktig at kommunen både av økonomiske og miljømessig hensyn opprettholder egen energiproduksjon, styring med både fjernvarmeanlegg og kollektivtrafikk.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*1 Nei*2 Nei*2 Nei

*1 KrF tar forbehold om at den løpende politiske debatten kan endre dette standpunktet.
*2 H og V vil frede trikk og t-bane de kommende fire år.

Vil Oslo-partiet gå inn for å ta tilbake til kommunen (rekommunalisere) barnehager, sykehjem, helse- og omsorgstjenester, søppelhenting, drift av grøntanlegg, vei,
renhold og renseanlegg når kontraktene utløper, slik at
disse drives av kommunen eller ideelle organisasjoner?
Barn, unge og pleietrengende mennesker skal ikke være en del av et marked hvor
private aktører skal konkurrere om å tjene mest mulig penger eller kunne ta ut
overskudd til eierne. Tjenester må sikres en stabil og tilstrekkelig økonomi og der
det brukes penger til faglig utvikling og kvalitet på tjenestene. I samarbeid med
de ansatte vil kommunal drift være det beste for fellesskapet.

Dette svarer Oslo-partiene:

Ja*

Ja

Ja

Ja

?

Nei

* AP presiserer at dette gjelder grunnleggende velferdstjenester.

Nei

Nei

Nei

Bruk stemmeretten! Use your vote!
Geavat jienastanvuoigatvuođat!
Ane jienat! Oy hakkini kullan!
Skorzystaj z Twojego prawa głosu!
Isticmaal codkaaga!
Nuhth dov tjaatsestimmiereaktam!
Iskoristi svoje glasačko pravo!
Hãy sử dụng quyền bầu cử của bạn!
Воспользуйтесь своим правом голоса!

Velg side for fellesskapsløsninger
I flere år har det borgerlige byrådet drevet innstrammingspolitikk med kutt i bydelenes budsjetter og den offentlige velferden. LO i Oslo engasjerer seg i valgkampen fordi vi trenger et styre i denne byen som har en politikk for oss som
bor her. Vi mener at vi må ha fellesskapsløsninger i stedet for privatisering og
konkurranseutsetting, eiendomsskatt med sosial profil og reduserte forskjeller.
LO i Oslo har spurt partiene i dagens bystyre og fått svar fra alle unntatt
Høyre, Frp og Venstre. Vi anbefaler å stemme på et av følgende partier ved
kommunevalget i Oslo 2015:

I Oslo er det valgdager søndag 13. og mandag 14. september. Du kan forhåndsstemme til 11. september. Se mer på www.valg.oslo.kommune.no

