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Oslo var den mest klassedelte byen 
i Norge etter 18 år med høyresi-
dens partier ved makten fram til 

2015. Her bodde de rikeste og de fattigste 
i Norge og byen vår ble solgt bit for bit. 
Ved valget i 2015 klarte vi å få til et skifte. 
Oslo fikk politikk som gav gode verktøy 
for utjevning og rettferdighet. Det er gjort 
et stort arbeid for å utjevne forskjeller 
og skape like muligheter for alle, fjerne 
profitt i velferd og få et regulert arbeids- 
og næringsliv. Vi er ikke i mål, men på 

Bruk stemmeretten
– velg side!

riktig vei. LO i Oslo fremmer forslag i 
tråd med folks interesser og vi opplever 
at disse settes ut i livet. Vi ønsker at de 
som styrer nå får mer tid til å iverksette 
en rødgrønn politikk som ivaretar men-
nesker og miljø og oppfordrer deg til å 
stemme på et av de rødgrønne partiene; 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti, Rødt, Miljøpartiet de Grønne eller 
Senterpartiet ved kommunevalget.
 Du finner svar på alle spørsmålene vi 
har stilt på www.lo-oslo.no/svar



Ubesvart

Vil Oslo‐partiet sikre kommunale tjenester og videreføre 
dagens nivå på eiendomsskatt med sosial profil og bunnfra-
drag?

Delvis *2
*1

*1. SP har ikke noe vedtak om eiendomsskatt.
*2. Høyre vil sikre at kommunale tjenestene er så gode som innbyggerne i Oslo krever og forventer.
 Samtidig vil Høyre at eiendomsskatten på bolig skal bort i løpet av bystyreperioden.

For å øke inntektene og bedre det offentlige tjenestetilbudet ble det fra 2016 innført eien-
domsskatt på boliger i Oslo for å styrke velferdstilbudet på byrådets prioriterte områder. 
Byrådet har styrket bydelsøkonomien med rundt to milliarder kroner. Eiendomsskatten er på 
tre promille med bunnfradrag på 4,6 millioner kroner. I 2018 får i underkant av 26 prosent av 
boligene eiendomsskatt. Eiendomsskatt på næring er også innført med tre promille for 2018. 
Inntektene utgjør 1,5 milliarder i 2018, hvorav 2/3 er næringslivets bidrag.



Vil Oslo-partiet jobbe for å avvikle markedsstyringsprinsipper 
i offentlig sektor?

Uklart *1 Delvis *2

*1. Ap vil jobbe videre med å utvikle tillitsbasert styring og ledelse i Oslo Kommune.
*2. Høyre vil at det skal avvikles i noen sektorer og i noen skal det kanskje innføres.

De siste tiårene har ideer basert på markedsstyring, lagt viktige premisser for endrings- og 
styringsreformer i offentlig sektor. Sentrale elementer har vært mål- og resultatstyring, bestil-
ler-utførermodeller, oppsplitting, økt grad av privatisering og en nedtoning av det offentlige 
som tjenesteyter. Markedsstyring i offentlig sektor bidrar til å undergrave de ansattes medbe-
stemmelse og fører til en mindre effektiv offentlig sektor.

Ubesvart



Ubesvart
*1

Vil Oslo-partiet gå inn for gratis kjernetid for tre- til femårin-
ger uavhengig av inntekt for alle barnehager i Groruddalen, 
Søndre Nordstrand og Oslo indre øst?

*1. Sp har ikke programfestet gratis kjernetid uavhengig av inntekt, men er skeptiske til behovsprøving.
*2. Høyre mener at alle med lav inntekt skal få gratis kjernetid uavhengig av bosted, dvs. behovsprøving.

*2

De politiske målene for gratis kjernetid i Oslo har vært å bidra til integrering og sosial utjev-
ning ved å forberede førskolebarn språklig og sosialt på skolestart, gjennom økt deltakelse i 
barnehage. Gratis kjernetid er et viktig virkemiddel for sosial utjevning, integrering og tidlig 
innsats. Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. I dag gjelder 
en behovsprøvd ordning for tre-, fire- og femåringer som går i barnehage i bydelene Alna, 
Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand hvis familien har en samlet årsinntekt på un-
der 636.300 kroner (høsten 2019). Samme inntektsgrense gjelder også femåringer i bydelene 
Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.



Vil Oslo-partiet innføre en ny finansieringsmodell for videre-
gående skole i Oslo?

*1.	 Sp	har	programfestet	en	ny	ressursfordelingsmodell	for	skolene	og	er	skeptiske	til	stykkprisfinansi-
 ering.
*2.	 Høyre	er	for	fritt	skolevalg,	men	mener	et	behov	for	å	gjøre	endringer	i	finansieringsmodellen	slik	at
 alle videregående skoler får forsvarlige og forutsigbare rammer.
*3. Venstre er for fritt skolevalg for både grunnskole og videregående skole.

*1 *2 *3

Dagens stykkprisfinansieringsmodell gir i all hovedsak en økonomisk tildeling til skolene 
etter antall elever. Konkurransen om elevene vil da lett bli økonomisk motivert og ikke nød-
vendigvis kvalitetsorientert. Vi mener at en modell som i større grad tar hensyn til de reelle 
kostnadene til driften av skolen, vil være riktigere og mer rettferdig. Det er også viktig med 
en modell som er mer forutsigbar enn dagens, hvor elevtellinger tre ganger per år gir tre bud-
sjettjusteringer for skolene.

Ubesvart



Ubesvart
*1

Vil Oslo-partiet sørge for at forbudet mot søndagsåpne butik-
ker blir håndhevet?

*1. Spørsmålet er ikke avklart i MDGs program.

Helligdagsloven fastsetter i dag at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere skal 
holde stengt på helligdager. Fra hovedregelen er det unntak, blant annet for mindre dagligva-
rebutikker, hagesentre og utsalgssteder på typiske turiststeder. I Oslo har vi over tid sett en 
utglidning fra regelverket. Politiet sier at de ikke har kapasitet til å håndheve regelverket og 
søndagshandelen er økende selv om det organiserte næringslivet, fagforeninger og opinionen 
er imot å oppheve forbudet og utvide til mer søndagshandel.



*1 *2 *3

Vil Oslo-partiet sikre arealer til næringsvirksomhet som for 
eksempel Alnabruområdet mellom E6 og Østre Aker vei?

*1. Ap ønsker en byutvikling som kombinerer bolig og næring.
*2. SV mener Oslo har behov for å sikre både arbeidsplasser og areal for støyende næringsvirksomhet.
*3.	 Venstre	vil	etablere	godsterminaler	andre	steder	i	Østlands-området	og	på	sikt	erstatte	Alnabru-
	 terminalen.	Partiet	ser	for	seg	co-working	spaces	i	dette	området,	dvs.	ikke	industri.

Med økende innflytting trenger Oslo flere arbeidsplasser og nåværende næringsarealer må 
beholdes. Boligbygging tett på støyende næringsvirksomhet er uheldig både for beboere og 
næringsvirksomhet som ofte blir utsatt for press for å flytte.

Ubesvart



Ubesvart
*2

Vil Oslo-partiet arbeide for at kontorbygg tilpasses ansattes 
arbeidsoppgaver med faste plasser, samt øke den statlige are-
alnormen på 23 kvadratmeter brutto per ansatt?

*1. Ap svarer at den statlige arealnormen ikke fastsettes av Oslo bystyre.
*2. Spørsmålet er ikke avklart i MDGs program.

*1

Arbeidet med et nytt regjeringskvartal har fått ringvirkninger til andre deler av offentlig 
og privat sektor som tilpasser seg den samme arealnormen. Forskning bekrefter at dette gir 
økt sykefravær, fallende effektivitet og redusert mulighet for individuell tilrettelegging av 
arbeidsplassen. Samfunnet er tjent med en effektiv offentlig forvaltning og regjeringen må 
omgjøre den rigide arealnormen.



Vil Oslo‐partiet ta initiativ til at kommunen gjennomfører 
minst to forsøk med seks timers dag / 30 timers uke med full 
lønnskompensasjon?

Kortere arbeidstid gir økt fritid og flere i arbeid. Ønske om senere pensjonsalder, digitali-
sering og robotisering er nye argumenter for arbeidstidsreduksjoner. Mange kvinner jobber 
ufrivillig deltid. Kortere arbeidstid kan bidra til økt likestilling ved å fordele arbeidet på en 
bedre måte. Kortere arbeidstid reduserer sykefravær og uføretrygding samt bidrar til et mer 
bærekraftig samfunn og økt samfunnsengasjement.

Ubesvart



Vil Oslo-partiet styrke arbeidet for faste stillinger, og avstå fra 
bruk av midlertidige ansettelser på generelt grunnlag?

*1. Sp svarer at i tilfeller der arbeidsoppgaver faktisk er midlertidige, kan midlertidighet vurderes.
*2. KrF svarer ja på første del av spørsmålet, og nei på den siste delen.
*3. H svarer ja på første del av spørsmålet, og nei på den siste delen.

Delvis *2 Delvis *3
*1

Økt adgang til midlertidige ansettelser fører ikke til økt sysselsetting, men økt usikkerhet. 
Byrådet har lovet å ansette fast og ikke bruke lovens økte adgang til midlertidig ansettelser. 
Antall midlertidige går kun svakt ned. Rundt halvparten er samtidig på deltid. Dette rammer 
ungdom og kvinner hardest. Målet er å redusere antall midlertidige med minst 25 prosent i 
kommende bystyreperiode, regnet fra 1. januar 2019.
 Økt midlertidighet svekker kompetansebygging, øker arbeidsgivernes innflytelse, gjør 
det lettere å si opp folk og undergraver ordnede lønns- og arbeidsvilkår. (I september 2018 
var 15.200 midlertidig ansatt.)

Ubesvart



Ubesvart

Vil Oslo-partiet iverksette bygging av ikke-kommersielle boli-
ger for leie og eie?

*1. Ap har lagt fram en plan for sosial boligpolitikk, og vil teste ut ulike løsninger som skal gjøre veien
	 inn	på	boligmarkedet	lettere	for	flere.	Kommunen	bygger	og	selger	boliger	og	beholder	kommunalt
 eierskap i en viss andel av boligen, for eksempel 20 prosent.
*2.	 Venstre	 svarer	 ja,	 men	 det	 er	 ikke	 spor	 av	 ikke-kommersiell	 boligpolitikk	 i	 programmet,	 bare
 kommunal / sosial.

*1 *2

Økte boligpriser gjør at byen kun blir for rikfolk, hindrer ungdom i å skaffe seg bolig og pres-
ser arbeidsfolk ut av byen. Utbyggingsavtaler, tomtekjøp, regulering og pris er avgjørende 
kommunale virkemidler. Omsetning må være styrt for å hindre «penger under bordet». Vide-
resalg må kompensere for utført vedlikehold og endring av boligprisindeks. Bystyret vedtok 
6. september 2017 at det skal bygges «ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt» 
ved fortetting. Vårt mål er 5.000 slike boliger bygget eller igangsatt i bystyreperioden.



Ubesvart

Vil Oslo‐partiet forplikte seg til å innføre en minstenorm for 
økonomisk sosialhjelp i kommunen, og ikke inkludere barne-
trygden som inntekt ved beregning av sosialstøtte?

*1. Ap opplyser at Oslo kommune holder barnetrygden utenfor når det beregnes sosialhjelp, og at den
	 praksisen	vil	fortsette	med	et	AP-ledet	byråd.	Oslo	AP	er	bekymret	for	at	en	minstenorm	for	sosial-
	 hjelp	i	Norge	vil	redusere	satsene	Oslo	har	i	dag,	og	som	kan	ligge	flere	tusen	kroner	over	de	statlige
	 veiledende	satsene,	pga.	høye	bo-kostnader	i	Oslo.
*2. Spørsmålet er ikke avklart i MDGs program.

Delvis *1
*2

SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) lager husholdningsbudsjetter for et rimelig 
forbruk og innkalkulerer penger til deltakelse i sosiale aktiviteter og ferie. Dette bør være 
minstenormen for sosialhjelpssatsene. Likhetsprinsippet er en ulovfestet rettsregel som stiller 
krav om at forvaltningsorganer som NAV ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelse-
smyndighet på en måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av Oslo-borgerne. Det er 
i dag store forskjeller mellom bydelene.



Ubesvart

Vil Oslo-partiet arbeide for at Aker blir lokalsykehus for hele 
Groruddalen, gradvis utbygging av Ullevål sykehus og skrin-
legging av utbyggingsplanene på Gaustad?

*1. Ap ønsker Aker som sykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig, og vil ha en annen inndeling av
 sykehustilhørighet for våre bydeler enn det som egentlig var planen. Oslo trenger nye sykehusbygg nå, og
 Ap mener helseministeren må jobbe raskere, styre bedre og skape en prosess som har bred tillit.
*2. Høyre vil bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og ønsker at utbyggingen påbegynnes
 i første fase. Høyre støtter at nybygging på Ullevåltomta analyseres grundig sammen med nybygging på
 Gaustad som grunnlag for endelig beslutning.

Delvis *1

Helse Sør Østs planer for sykehusutbygging på Gaustad er møtt med protester fra ansatte, fag-
foreninger, helsepersonell og innbyggere. Kapasiteten blir for liten, samhandling blir vanskelig, 
beredskap og pasientsikkerhet svekkes. Utbygging på Ullevål vil spare milliarder. Tomta er alle-
rede regulert til sykehusformål og stor nok til utvidelser i takt med befolkningsveksten. Satsing 
på Aker i kombinasjon med fornyelse og oppgradering av Ullevål sykehus åpner opp for en rikti-
gere dimensjonering med kapasitetsøkning og fordeling av oppgaver mellom sykehusene i Oslo.

Delvis *2



Ubesvart

Vil Oslo-partiet kreve at kommunen driver bussdrift i egen 
regi?

*1. I Oslo og Akershus skjer kjøp av kollektivtjenester gjennom vårt felles kollektivselskap Ruter, og Ap  
 vil fortsette dette samarbeidet. Ap vil gå i dialog med Akershus/Viken med sikte på at også Ruter bør  
 stille krav om arbeidsvilkår i tråd med Oslomodellen.

*1

Administrasjonsselskaper gjør at busselskapene har liten påvirkning av daglig drift og større 
teknologiske endringer. Busselskapene endres i retning bemanningsselskaper for å kunne 
være konkurransedyktige. Ansattes medvirkning og påvirkning av egne arbeidsforhold van-
skeliggjøres. Anbud øker kostnadene fordi det utvikles en stor og til dels rigid administrasjon 
med innleide konsulenter i tillegg. Drift i kommunal regi vil kunne innføre Oslomodellen i 
kollektivtrafikken, gi økt folkevalgt styring som verktøy for byutvikling samt trygge ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår.



Vil Oslo-partiet ta tilbake til kommunens barnehager, syke-
hjem, helse- og omsorgstjenester inkludert renhold, når kon-
traktene utløper slik at disse drives av kommunen eller ideelle 
organisasjoner?
Tilbakeføring av tjenestene til kommunen sikrer likebehandling av lønn og pensjon. En tidli-
gere utredning fra De Facto viste at kommunen over tid ville tape et tresifret millionbeløp ved 
å konkurranseutsatte og selge kommunale barnehager slik høyrebyrådet gjennomførte. En 
viktig årsak er at kommunen uansett sitter igjen med pensjonsforpliktelser. Dessuten var re-
sultatet at mange sluttet og at foreldrene måtte betale for barnas mat. Både Adeccoskandalen 
og at Aleris Omsorg måtte avvikle hjemmetjenestene fordi de var mangelfulle, avslører en 
systemsvikt ved kommersielle tjenester som rammer både beboere og ansatte. Kommersiell 
stoppeklokkeomsorg svekker hjemmetjenester. Kommersielle barnevernstjenester svekker 
kommunens innsikt og forståelse på et spesielt viktig område. Dette må fases ut.

Ubesvart



Ubesvart

Vil Oslo-partiet sørge for å beholde og videreutvikle renova-
sjon i offentlig regi?

*1. Venstre ønsker det som gir best tjeneste.

*1

Etter at kommunen overtok renovasjonen som en følge av Veireno-skandalen, har Oslo en-
delig fått skikk på innhenting av husholdningsavfall. Renovasjon er dårlig egnet for profitt-
drevet virksomhet og er en soleklar offentlig oppgave. Behovet for offentlig kontroll over 
renovasjonen er åpenbart viktig for kommunens omdømme ettersom det er skattebetalerne 
som finansierer virksomheten.



Ubesvart
*1

Vil Oslo-partiet gå inn for å ta tilbake drift av grøntanlegg og 
Bekkelaget avløpsrenseanlegg?

*1. Ap har ikke tatt stilling til dette, men vil vurdere det nærmere.

Det er avgjørende at det offentlige har kontroll over egen infrastruktur og ressursforvaltning. 
Utskilling av virksomheter med formål om profitt gjør at det ikke satses tilstrekkelig på 
vedlikehold, slik at det blir et kostbart etterslep. Kommunen må ta tilbake Bekkelaget avløps-
renseanlegg når kontrakten går ut i 2021. På samme vis krever byens parker og grøntanlegg 
kunnskap og innsikt fra fast ansatte.



Vil Oslo-partiet ta initiativ til å innføre et kommunalt vedtak 
mot innkjøp av varer og tjenester som har sin opprinnelse 
i de folkerettsstridige bosettingene på okkupert palestinsk 
område og fra selskaper som har forretningsforbindelser i 
eller med bosettingene?

*1. Ap svarer at dette er noe de vil vurdere.
*2. Sp svarer at de er åpne for et slikt forbud.

Israels okkupasjon er klart i strid med folkeretten. Israel har opprettet ca. 250 folkerettsstri-
dige bosetninger på palestinsk område, og produksjon fra disse ulovlige bosetningene er med 
på å opprettholde folkeretts- og menneskerettighetsbrudd.

Ubesvart
*1 *2



LO i Oslo engasjerer seg i valgkam-
pen fordi vi ønsker et styre i byen 
som utjevner klasseforskjeller. Vi 

vil ha mer fellesskapsløsninger som vi har 
fått med byrådet fra Ap, SV, MDG som nå 
styrer sammen med Rødt, i stedet for pri-
vatisering og konkurranseutsetting som vi 
hadde mye av med høyresiden ved mak-

Velg side for fellesskapsløsninger

I Oslo er det valgdager søndag 8. og mandag 9. september. Du kan forhånds-
stemme fram til og med fredag 6. september. Husk å ta med legitimasjon.
Se mer på www.valg.oslo.kommune.no

ten før 2015. Vi vil fordele bedre ved ei-
endomsskatt med sosial profil, gi ungene 
våre bedre muligheter til læring og trygg-
het samt et rettferdig arbeidsliv. LO i Oslo 
har spurt partiene i dagens bystyre og fått 
svar fra alle unntatt Frp. Vi anbefaler å 
stemme på et av følgende partier ved kom-
munevalget i Oslo i 2019:


