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Ved valget i 2015 klarte vi å få til et 
skifte i Oslo etter 18 år med høyrestyre 
og vi fikk gjenvalgt et rødgrønt byråd i 
2019. Oslo har dermed fått politikk som 
gir gode verktøy for utjevning og rettfer-
dighet. Det er gjort et stort arbeid for å 
utjevne forskjeller og skape like mulig-
heter for alle, fjerne profitt i velferd og få 
et regulert arbeids- og næringsliv. Vi er 
ikke i mål, men på riktig vei.
 LO i Oslo ønsker nå et skifte også på 
nasjonalt plan i høstens stortingsvalg. Vi 

Bruk stemmeretten
– velg side!

trenger å iverksette en rødgrønn politikk 
som ivaretar mennesker og miljø, et trygt 
arbeidsliv og en aktiv boligpolitikk. Vi 
oppfordrer deg til å stemme på et av de 
rødgrønne partiene; Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøparti-
et de Grønne eller Senterpartiet ved stor-
tingsvalget.
 Du finner svar på alle spørsmåle-
ne vi har stilt på www.lo-oslo.no/valg 
sammen med annen nyttig informasjon 
om tema i valgkampen.



Ubesvart

Vil partiet forby bemanningsbransjen, i første omgang 
i Oslo-området?
Mange av bygningsarbeiderne i Oslo og omegn er innleid arbeidskraft, de aller fleste fra 
bemanningsforetak, og en stor del av denne innleien er ulovlig. Muligheten til å definere 
arbeid som midlertidig har skapt en uhåndterbar gråsone i dagens regelverk, som beman-
ningsbransjen utnytter fullt ut. Innleie må kun være tillatt i reelle vikariater, mellom pro-
duksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i en landsdekkende fagforening.



Vil partiet innføre et høyere skattenivå for å sikre
velferdsstaten, samt sørge for omfordeling og mindre 
økonomiske forskjeller?
Et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå er en forutsetning for å finansiere velferdsord-
ninger, veier, jernbane, sykehus, politi og forsvar. Samtidig er høyere prosentvis skatt-
legging av dem med mest inntekt og formue den viktigste måten å bekjempe de voksen-
de økonomiske skillene mellom folk. Siden 2013 har høyresiden og Solbergregjeringene 
kuttet titalls milliarder i formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift, selskapsskatt og lavere 
skatt på millionlønninger. Gjeninnføring av høyere skatter for dem som kan betale mest, 
er både sosialt rettferdig og viktig for å ha råd til velferdsordningene våre.

Ubesvart



Ubesvart

Vil partiet avvikle ABE-reformen og legge til rette for 
faglighet, samarbeid og tillitsbaserte ledelsesformer?
Den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som ble 
innført i 2015 og fortsatt hvert år, innebærer årlige flate kutt i budsjettene til statlige 
virksomheter uten politiske prioriteringer eller mål utover at finansieringen av offentlig 
sektor svekkes. Mål- og resultatstyring og andre markedsstyringsprinsipper har erstattet 
demokratisk styring og kontroll i offentlig sektor. Folkestyrte forvaltningsoppgaver svek-
kes, det samme gjør de ansattes medbestemmelse og innbyggernes mulighet til å fremme 
krav overfor forvaltningen. Omfattende rapporteringskrav flytter fokus bort fra kvalitet 
og samfunnsoppdrag, til kvantitet og produksjonsmål. Tillitsvalgte vil bidra til å utvikle 
en tillitsreform i statlig sektor, som vektlegger faglighet, medbestemmelse, tillit og kva-
litet i arbeidet.



Støtter partiet utredning av et handelsavtalealternativ 
til EØS i kommende stortingsperiode?
EU har mer makt over europeisk arbeidsliv enn noen gang tidligere, i form av stadig tette-
re lovgivning og økonomisk styring over medlemsstatene. Også i Norge er viktige deler av 
arbeidslivet kommet under press, ved at EØS-lovgivningen gis forrang foran lovgivning 
og tariffavtaler. Dette bidrar til å svekke faglige og sosiale rettigheter for arbeidstakere, 
ofte med sosial dumping og arbeids- og skattekriminalitet som resultat. Stortingsflertallet 
må stille seg bak Fellesforbundets krav om utredning av en handelsavtale som alternativ 
til EØS-avtalen i kommende stortingsperiode.

Ubesvart



Ubesvart

Vil partiet bevare ordningen med særaldersgrenser?
Særaldersgrensene omfatter nesten 200 000 arbeidstakere i offentlig sektor. Solberg-re-
gjeringen vil svekke pensjonsopptjening for ansatte i yrker med særaldersgrense, og øn-
sker dessuten å fjerne plikten til å fratre på særaldersgrena. LO i Oslo krever tvert imot 
at ordningen med særaldersgrenser beholdes, for å sikre en anstendig pensjon til arbeids-
takere i yrker med særlige fysiske eller psykiske krav. Arbeidstakere som går av med 
særaldersgrense skal sikres full opptjening.



Vil partiet stanse videre anbudsutsetting av jernbanen 
og reversere jernbanereformen?
Jernbanereformen er en storstilt privatisering av jernbanevirksomheten i Norge. Ved å 
splitte opp jernbanen, forringes statens demokratiske kontroll og det blir lagt til rette for 
fagforeningsknusing. Det blir også vanskeligere å lage ett godt, samla jernbanetilbud til 
de reisende.

Ubesvart



Ubesvart

Vil partiet stramme inn adgangen til midlertidig
ansettelse i arbeidsmiljøloven?
Arbeidsmiljølovens § 14-9, andre ledd, bokstav f gir mulighet for arbeidsgiver til å ansette 
inntil 15 prosent av arbeidstakerne midlertidig i 12 måneder uten en nærmere begrun-
nelse. Bestemmelsen svekker hovedregelen om fast ansettelse, og innebar dermed en ve-
sentlig svekkelse av arbeidsmiljøloven da bestemmelsen ble vedtatt i 2015. Det er viktig å 
gjenreise arbeidstakernes vern og trygghet i arbeidslivet fullt ut.



Vil partiet redusere rentefradraget på
sekundærboliger?
Folk med lave og vanlige lønninger har ikke råd til hverken å kjøpe eller leie, og presses 
ut av storbyene. Sekundærboliger som investeringsobjekter øker. Rentefradrag på bolig-
kjøp utover primærbolig må reduseres, og det staten tjener på dette overføres til Husban-
ken, som blant annet kan støtte opp om boligbygging av gode og rimelige leieboliger i 
pressområder. En aktiv boligpolitikk må motvirke spekulasjon i bolignød og ivareta de 
mange som trenger et trygt sted å bo og som ikke vil eller kan kjøpe. Det må være trygt 
og rimelig å leie bolig.

Ubesvart



Vil partiet lovregulere for en ikke-kommersiell
boligsektor?
Fra 2003 til 2019 steg prisene på bolig mer enn dobbelt så mye som lønningene i samme 
periode, aller verst i Oslo. I Danmark og flere andre land er det vanlig med et ikke-kom-
mersielt leiemarked, som del av en tredje boligsektor. Flere norske kommuner prøver nå 
ut dette. For å lette arbeidet for kommuner som vil legge til rette for rimeligere leieboliger, 
trengs blant annet endringer i Plan- og bygningsloven som gjør det mulig å sikre en andel 
leieboliger i større regulerings- og byggesaker. Det trengs også endringer i husleieloven 
som sikrer leietakernes rettigheter, ikke huseiernes.

Ubesvart



Ubesvart

Vil partiet gå inn for at fylkeskommunene selv kan 
velge inntaksmodell for videregående skole?
Ordninger med «fritt» skolevalg er et rent konkurranseinntak for elever til de videregående 
skolene, hvor bare de med de beste karakterene kan velge fritt. Et rendyrket karakterbasert 
inntak bidrar til segregering og fører også til at skolene må bruke ressurser på å markedsføre 
seg selv. Regjeringa bør ikke overstyre fylkeskommunene i spørsmålet om hvilken inntaks-
modell som velges.



Ubesvart

Vil partiet styrke studiefinansieringen ved å knytte den 
til grunnbeløpet i Folketrygden og øke den til to ganger 
grunnbeløpet i året som tilsvarer 202 702 kroner i 2020-21?
Studentene ved universiteter og høyskoler er blant dem som har vært hardest rammet av 
koronapandemien. I denne situasjonen er det viktig å skape økonomisk trygghet og for-
utsigbarhet om studiesituasjonen for flere hundre tusen studenter i Norge. Et økonomisk 
løft som bidrar til gjenreisning av heltidsstudenten vil være et stort skritt i riktig retning. 
Studiefinansieringen vil automatisk reguleres i takt med endringer av grunnbeløpet.



Ubesvart

Vil partiet gå inn for at tannhelsetjenester skal
finansieres og drives av det offentlige, på samme måte 
som andre helsetjenester?
Tannhelse må likestilles med andre helsetjenester. Vi vet at mange ikke kan prioritere 
tannhelse på grunn av egen økonomi, noe som fører til større og dyrere tannhelseproble-
mer på sikt. Det gir en tilleggsbyrde, økte helseutfordringer og større forskjeller – for-
skjells-Norge vises på smilet. Tennene er også en del av kroppen, og bør inn under det 
offentlige helsetilbudet.



Ubesvart

Vil partiet erstatte foretaksmodellen for sykehusene 
med en modell som sikrer folkevalgt kontroll og
forvaltning?
I Oslo og mange andre steder er det strid om sykehusutbygging og lokalisering. Ulle-
våltomta er planlagt solgt for å bygge nytt på Rikshospitalet og Gaustad, til tross for 
at Ullevåltomta er større og bedre. Dette har skapt stor folkelig motstand. Innføringen 
av foretaksmodellen i helsesektoren fjerner folkevalgtes innflytelse og nærheten til opp-
gavene som skal løses. I denne modellen, basert på bedriftsøkonomiske prinsipper, split-
tes viktige velferdstjenester opp og settes bort til velferdsprofitører og andre. Sykehusene 
må tilbake til folkevalgt forvaltningsstyring og Oslo må sikres nok sykehuskapasitet for 
befolkningen framover.



LO i Oslo arbeider for å redusere ulikhet, for 
fellesskapsløsninger og for å styrke lønns- og 
arbeidsvilkår.
 Vi vil avvikle bemanningsbransjen, i 
første omgang i Oslo-området og gjøre fas-
te, hele stillinger til normalen.
 Staten skal ikke drives som en butikk. Vi 
vil ha en tillitsreform som vektlegger faglig-
het, kvalitet og gode velferdstjenester til folk.

Velg side for nytt flertall

I Oslo er det valgdager søndag 12. og mandag 13. september. Du kan forhåndsstem-
me fram til fredag 10. september. Husk å ta med legitimasjon.
Se mer på www.valg.no og www.oslo.kommune.no/politikk/valg

 Vi trenger en aktiv boligpolitikk med 
ikke-kommersielle boliger for at alle skal ha 
råd til et hjem.
 Vi vil redusere klimafotavtrykket ved å
fjerne skatt på reparasjoner slik at det blir 
lønnsomt å reparere og gjenbruke.
 LO i Oslo har spurt partiene på Stortin-
get og fått svar fra alle unntatt Frp. Vi an-
befaler å stemme på et av følgende partier:


