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Vi velger retning i høst
Frihet og styrke i fellesskap!

Fire år i riktig
retning for Oslo
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O i Oslo samler lokomotiv- og trikkeførere, postbud, bussjåfører, renholdere, omsorgsarbeidere, lærere, vernepleiere, lager-, kontor- og salgsarbeidere,
industriarbeidere, håndverkere, musikere
og andre kunstnere, restaurantarbeidere og
mange flere. Vi arbeider i privat næringsliv, i
ideelle organisasjoner, i kommunen og byde-

lene samt med å utføre oppgaver for staten.
LO i Oslo mener at et rettferdig samfunn
som gir trygghet også for de som har minst
er det beste samfunnet for alle. Temaer som
bolig, utdanning og velferd er viktige og
Oslo må ha en politikk for et rettferdig og
produktivt arbeids- og næringsliv som bidrar
til å løse miljø- og klimautfordringene.

Eiendomsskatt omfordeler:
LO i Oslo gikk inn for eiendomsskatt, og er veldig fornøyde med at kravet fikk
gjennomslag i byrådserklæringen etter valget i 2015. I 2018 var det 370 av 422
norske kommuner som hadde innført eiendomsskatt i en eller annen form. I
Oslo betalte 26 prosent av boenhetene slik skatt i 2018. Oslo har landets høyeste bunnfradrag på 4,6 millioner. Det betyr at man ikke betaler eiendomsskatt
dersom boligens verdi er fastsatt til mindre enn 5,75 millioner (ligningsverdi
fastsatt av skatteetaten i 2017). Skatten gav fellesskapet inntekter på 1,5 milliarder i 2018.

ram til 2015 opplevde vi at byen vår
ble solgt unna bit for bit. I 2004 planla
Høyrebyrådet å selge kraftselskapet
Hafslund for 5,3 milliarder kroner. Heldigvis
klarte Ap, SV og Rødt, ved hjelp av KrF, å
vippe et flertall mot dette vedtaket i bystyret.
Siden da har Oslo Kommune mottatt utbytte
fra selskapet tilsvarende 5,5 milliarder kroner som bidrag til felles velferd. Eierskap til
viktig infrastruktur sikrer folkevalgt styring,
og fellesskapet får viktige inntekter framover. Oslo ble brukt som et utstillingsvindu
for høyrepolitikk og privatisering var et ideologisk kjennetegn. Politiske beslutninger la
til rette for markedstenkning med konkurranseutsetting og privatisering som står mot
vanlige folks interesser.
I 2015 fikk vi et nytt politisk flertall i Oslo

etter 18 år med høyrestyre. Arbeiderpartiet,
SV og MDG, som utgjør byrådet, har i samarbeid med Rødt lagt kursen kraftig om til
fordel for fellesskapsløsninger og utjevning.
Fordi LO i Oslo har en sjølstendig plattform og ikke kun støtter ett parti, kan vi med
stor troverdighet aktivt følge opp våre egne
krav til alle partiene i det nye flertallet. Dette
har vi gjort i hele perioden siden 2015. Vårt
slagord fra valgkampen, «Velg side – fellesskap fungerer» handlet ikke bare om å få nye
fjes i byråd og bystyre. Det dreide seg om
å gjennomføre politikk som et alternativ til
høyresidas nyliberale prosjekt. LO i Oslo har
jevnlige samarbeidsmøter med partiene der
vi fremmer våre synspunkter og bidrar til
utforming av politikk.

Oslomodellen for et
anstendig arbeidsliv

En trygg oppvekst
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mange år har fagforeningene kjempet mot
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv er
innført sammen med fagbevegelsen og kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å stille krav.
Som landets nest største byggherre bruker Oslo
14 milliarder årlig på å bygge. Oslomodellen setter standarder for bygg- og anleggstjenester og
inneholder krav om:
1. Minst 50 prosent faglærte
2. At minimum ti prosent arbeidstimer på prosjektet skal gjøres av lærling
3. Fast ansettelse i minimum 80 prosent stilling
4. At bruk av bemanningsbyråer skal godkjennes av oppdragsgiver på forhånd

5. At arbeidskontrakter skal sikre tarifflønn
mellom oppdrag i kontraktsperioden
6. At lønns- og arbeidsvilkår følger lover, forskrifter og avtaler for området
7. Kun ett ledd underleverandør som hovedregel
8. At lønn skal utbetales til bankkonto
9. Forbud mot kontantbetaling på prosjektet
10. HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging.

Framtidsrettet
kollektivsatsing

Yrkesutdanning
og språk

K

ollektivtrafikken er utbygd med 4.000 flere
avganger per uke de siste årene. Sporveien
er en suksess. For lenge siden var de som styrte
i Oslo kloke nok til å satse på skinnegående trafikk for å frakte folk og binde sammen bydelene.
T-bane og trikk er grunnstammen i et nettverk
der også buss inngår. Etter år med omstrukturering og oppsplitting av kollektivtrafikkselskap,
på det meste 13 selskaper, er Sporveien igjen
samlet til et selskap. I en sammenligning av
T-banedrift ble Sporveien kåret til verdens tredje
mest effektive i 2018.

Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv er i 2018
utvidet til å omfatte helse- og sosialfeltet. Med
denne modellen går Oslo lenger i å stille krav enn
det forrige byrådet og dagens regjering gjør.

A

ntall søkere til yrkesfag i videregående opplæring i Oslo har økt. I 2019 søkte 27 prosent yrkesfag, mens tallet for få år siden var nede
i 21,8. Bygg- og anleggsteknikk har økt søkertallet fra 96 til 175. Bydeler tilbyr sommerjobber
for unge.
Elevene introduseres tidlig for mangfoldet
av yrker og det gis læreplassgaranti i flere fag,
herunder helse og oppvekst og bygg og anlegg.
Yrkesrettet norskopplæring og «hurtigsporet»
inn i arbeidslivet reduserer arbeidsløshet.

I

nntektene fra eiendomsskatt har muliggjort
byggingen av mange flere barnehageplasser. Da dagens byråd overtok stod 5.000
barn i Oslo uten barnehageplass. Nå er det
bygget over 2.000 nye plasser og målet er å nå
3.000 i løpet av 2019.
Det var også svært mange barn som ikke
deltok i skolefritidsordningen/AKS fordi det
kostet for mye. Fra høsten 2019 har førsteklassinger ved alle Oslos barneskoler tilbud om
gratis halvdagsplass i AKS. Halvdagsplass er
gratis i noen bydeler fra 1. til og med 3. trinn,
mens det i andre bydeler gjelder fra 1. til og
med 4. trinn.
Det er siden 2015 ansatt 200 flere lærere for
å gi elever intensivoppfølging i klasserommet
som alternativ til spesialundervisning. Skolematprosjekt prøves ut på tre skoler og alle ungdomsskoleelever får frukt. Både i barnehager
og skoler er det lagt mindre vekt på rapporte-

ring og flere ferdighetsprøver gjøres frivillige.
Andre viktige utjevningstiltak er at barn
under seks år nå reiser gratis med kollektivtransport i Oslo og Akershus, og barnebillett
gjelder helt til fylte 18 år. Kombinert med at
barnehager og skoler fikk gratis tilgang til
kommunens egne museer i 2016 styrkes adgangen til opplevelser for alle.
Før 2015, etter to tiår med høyrestyre,
hadde Oslo en av verdens dyreste hoppbakker,
men landets dårligste kapasitet på idrettsanlegg. Det nye byrådet prioriterte hverdagsidrett
nær der folk bor. I 2018 ble det satt av 945 millioner til anlegg og fram til 2022 er det budsjettert med 6,2 milliarder. Nye badeanlegg, skianlegg, klatrevegger, skating og landhockey er
utviklet. I denne bystyreperioden har vi fått ni
nye og 26 opprusta kunstgressbaner, noen som
gir økte aktivitetsmuligheter i nærmiljøet.

Hva tenker
unge om å bo i ikkekommersielle boliger?
Charlott Pedersen (30) bor i en 50 kvadratmeter leilighet tilknyttet en enebolig i Lørenskog
og betaler 9.000,- i måneden i husleie. – Jeg
er positiv til slike boliger. Vi trenger helt klart

Er en større ikke-kommersiell
tredje boligsektor i Oslo mulig?
I
en grønn skråning nær et busstopp i bydel
Søndre Nordstrand finner vi Oslos første og
eneste boligstiftelse for all ungdom mellom
20 og 31 år. Her bor det 67 husstander bestående
av par med og uten barn og enslige, i fem svalganghus med gode planløsninger, balkong og
utearealer. For 5.900,- kroner per måned kan du
bo på 49 kvm. Det koster kr. 6.700,- for 57 kvm.
Styreleder Trine Dønhaug forteller at her
bor både de som sliter med å få nok arbeid og
de som er i fullt arbeid. – Siden 1991 ha det
vært venteliste, fortsetter Trine. – Vi prioriterer
ungdom fra Søndre Nordstrand. Mange kunne
trenge å ha et tilbud lenger enn de fem årene
vi tilbyr. På kjøpemarkedet er inngangsbilletten til en toroms i bydelen nå på minimum 2,8
millioner. Det betyr 420.000 i egenkapital med
dagens krav.
Hvor det blir av dem etter at de må flytte
for botidsgrensen? Trine forteller at noen klarer
å spare og kjøpe, særlig par, andre får startlån
eller hjelp av foreldre. Noen går videre på leieeller kjøpemarkedet utenfor Oslo da det ofte er
rimeligere om en kan reise litt.
Nhung Nguyen er oppvokst på Holmlia og

trives i området. Da hun fikk en datter for sju år
siden ble leilighet her redningen. – Jeg bodde i
stua hos moren min. Nhung har fått forlenget
kontrakten ut over fem år. Neste år må hun, datter og kjæreste finne et annet sted å bo. Selv om
begge er i jobb og de har spart så mye de kan,
ser hun ikke at de har råd til å bo i Oslo. – Jeg
gruer meg til at datteren min må flytte fra vennene sine, og jeg kommer til å savne det gode
bomiljøet, sier Nhung.
Byggingen av de 67 leilighetene er fullfinansiert med Husbanklån, på lavbudsjett, med
Selvaag som en god samarbeidspartner ved
oppstart. Styret møtes månedlig og er tverrpolitisk sammensatt. Helt fra starten har det vært
vaktmester på tilnærmet full tid, og folk kan
komme innom tirsdag kveld og ta opp ting med
representanter fra styret, som også blir kjent
med beboerne. Alle får litt praktisk startopplæring for å holde leiligheten i orden, og det er
dugnad og tillitsvalgte, samt beboerråd.
I starten var innbyggerne i nabolaget skeptiske til at så mange ungdommer samlet gav uro.
Men det har gått veldig fint. Beboerne er fullt
etablert i nærmiljøet, og det er husordensregler

som i andre borettslag. OBOS er forretningsfører og krever inn husleien. Med tilskudd fra
Oslo kommune blir det plantet og lagt til rette
for grilling og aktiviteter for barn og voksne.
Det er godt bomiljøarbeid. Det er også kort vei
til velhus, skole, idrettstilbud, barnehage og
matbutikker.
– Det skulle vært minst dobbelt så mange
slike boliger her - bare for vår aldersgruppe, sier
Nhung bestemt! Markedsprisene presser Nhung
og andre ut av Oslo. – Jeg tror det blir lettest å
finne noe i Akershus. Men det blir både lengre
og dyrere reisevei, sier Nhung som jobber i Oslo
sentrum.
Boligen er en base som gir trygghet til å
delta i arbeidsliv og alle livets forhold, understreker Trine Dønhaug. Hun skulle gjerne fått
bygget flere boliger. – Det er viktig å få et større
seriøst utleiemarked som drives uten profittmotiv. Nå er vi i ferd med å få en boligpolitikk i
Oslo, byrådet la fram mye bra i mai og dersom
de blir gjenvalgt står satsing på boligbygging
for utleie på dagsorden. Det er jo veldig mange
som Nhung i Oslo som kan ha nytte av leiebolig
en har råd til, avslutter Dønhaug.
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gode tiltak for å sikre flere en fot innenfor på
boligmarkedet. I dag virker det helt umulig
med mindre man har mulighet til å få hjelp av
foreldre, sier Charlott.
Andreas Tharaldsen (25) er student, jobber
deltid som servitør, og bor i en 20 kvadratmeter hybel for 8.700 kroner i måneden. – Jeg

Ja til fellesskapsløsninger for velferd

har bodd på 20 kvadratmeter siden jeg flyttet
hjemmefra for å gå på videregående. Selv om
jeg tjener bedre nå enn da jeg var 16 år, har jeg
fortsatt ikke råd til noe større. I en by som Oslo
har noen få eiendomsbaroner blitt søkkrike på
at vanlige folk betaler blodpris for å bo. Dønhaugstiftelsen viser at unge folk kan bo bedre
og billigere uten profitt. Jeg har alltid drømt om
å ha balkong, så jeg ville takket ja om det var et
sånt tilbud tilgjengelig, forteller Andreas.

H

østens valg står også om velferdstjenester. Skal vår velferd berike internasjonale konsern og private investorer som har profitt som hovedmål, eller skal
vi utvikle tjenester der folkevalgte styrer og
ansatte sikres verdighet og medbestemmelse?
LO i Oslo arbeider for profittfri velferd
fordi pengene fra fellesskapet ikke går til profitt for noen få. LO i Oslo mener at både de
som trenger tjenestene og de som utfører dem
er best tjent med tilbud som styres av de folkevalgte med trygge ansatte som utvikler tilbudene i tråd med behovene. Skattlegging etter
evne, både i form av inntekts-, formue- og
eiendomsskatt, i stedet for å gi de rikeste stadig
større skattelettelser, er med på å sikre dette.

Bør Oslo Kommune legge til rette for at det blir
flere slike muligheter?
– Absolutt, sier Andreas. Boligsektoren har alt
for lenge vært drevet av markedet og profittkåte eiendomsbaroner. Jeg håper vi får et byråd
etter valget som står for en aktiv boligpolitikk.
– Helt klart, svarer Charlott. Det kan ikke
være normen for stadig flere at man må bruke
timevis hver dag for å komme seg på jobb. Og
veldig mange jobber i Oslo, men bor i nabofylker, sier hun.

Gode grep siden 2015 for å ta tjenester
tilbake
I Oslo kommune hadde Høyre og Frp-byrådet
innført et forbud mot å bygge kommunale barnehager. I desember 2015 vedtok det nyvalgte
byrådet sammen med Rødt å oppheve forbudet
og gå i gang med å bygge flere kommunale barnehager. Siden da er 3.000 plasser bygget. Det
er også innført kontrolltiltak som medfører tilsyn med økonomien i private barnehager.
I barnevernet har Oslo kommune gjennomført en politikk som motvirker kommersialisering av sektoren ved å forbeholde anbud
for ideelle aktører. Det er slått fast ved dom at
et slikt valg er mulig ettersom tjenestene innebærer offentlig myndighetsutøvelse.
I 2015 drev kommersielle selskaper om lag

Ser dere andre tiltak som kan gjøre det lettere
å bo for vanlige folk uten å blakke seg helt?
– Kommunalt eide boliger for utleie, med lavere
leiepriser er også verdt å utforske. Et av problemene med dagens situasjon er at leieprisene
stort sett er såpass høye at det blir vanskelig
å spare til egenkapital, sier Charlott. Andreas
har tro på «leie til eie»-ordninger. – Og det bør
bygges ut kommunale utleieleiligheter også for
dem som har vanlig lønnsinntekt, slik de får til
i byer som Wien.
Andre ting dere vil legge til?
– Jeg synes det virker veldig urimelig at de som
bor i kommunal bolig skal betale «gjengs leie»,
altså markedspris, avslutter Andreas.
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30 prosent av sykehjemmene. Satsing på mer
profittfri velferd medfører at Oslo Kommune
ikke legger flere sykehjem ut på anbud og tar
tilbake de som ble anbudsutsatt tidligere etter

hvert som avtalene går ut.
Renovasjonen som ble konkurranseutsatt
før 2015 er tatt tilbake i egen drift (se neste
side.)

Hva er ideelle velferdsaktører?

Det er avgjørende skiller mellom kommersielle og ideelle aktører. De kommersielle er organisert som aksjeselskaper og forventes å gi avkastning til sine eiere i
form av utbytte, konsernbidrag etc. De ideelle startet ofte opp for dekke behov
før vi fikk utviklet gode nok offentlige løsninger og de bruker alle midler til formålet og ikke til profitt. Bystyreflertallet i Oslo anerkjenner at de kan være gode
supplement og har vedtatt et mål om 25 prosent ideelle omsorgsplasser innen
2025 innen rusfeltet, eldreomsorg og barnevern.

LO i Oslo vil videre

F

ortsatt satsing på kommunen som god
arbeidsgiver med tilbud om kompetanseutvikling og at alle som ønsker det
skal tilbys hele og faste stillinger.
Vi ser på arbeidstidsreduksjon med lønnskompensasjon som en god strategi for at
flere kan arbeide lenger, og på å ta ut gevinster av teknologiske framskritt og gi folk

overskudd i hverdagen til å leve gode liv. I
tillegg kan det være et redskap på veien mot
heltid. Det trengs flere forsøk med sekstimers dagen.
Vi vil at Oslo kommune skal ta tilbake
flere tjenester også på nye områder, herunder
renhold. Kommunale virksomheter skal ikke
sette tjenester ut på anbud.

Skal Renovasjonsetaten være en verdiskaper for samfunnet
eller profitt til spekulanter?

– Renovasjon er mye mer enn søppelhenting. Vi gjenvinner alt fra gull og
platina til bygningsmaterialer og plast, sier Geir Edvardsen (t.v.), Anne
Kristine Sandborg og Emil Gasparovic i Renovasjonsetaten. – Av søpla
skapes nye råmaterialer, biogass, elektrisitet og varme. Vi er en grønn og
framtidsrettet arbeidsplass som er i stadig teknologisk utvikling.
Men om det blir blått byråd etter høstens kommunevalg frykter de tre
at samfunnsoppdraget erstattes med kortsiktige profittmotiv.

K

unnskapsformidling er et satsingsområde for Renovasjonsetaten. – Vi har en
egen skolestue hvor 8.000 skolelever har
vært innom det siste året, forteller Anne Kristine
Sandborg, hovedtillitsvalgt for de ansatte i etaten. Også andre inviteres inn i skolestua, her blir
blant andre innvandrere bedre kjent med det norske samfunnet og lærer om kildesortering.
Kostbar opprydding etter Veireno-skandalen
En viktig oppgave er å informere og rådgi om
avfallsbehandling. Derfor skal alle sjåfører bli
ambassadører i kildesortering. – Fra neste år får
alle som har vært ansatt i fem år tilbud om å ta fagbrev i gjenvinningsfaget, forteller Anne Kristine.

Det satses på annen etterutdanning også. – Vi
renovatører får karrieremuligheter. Vi ser fram
til å sette dette ut i livet, sier hun.
Men for renovatørene Geir Edvardsen og
Emil Gasparovic var livet ganske annerledes før
Oslo kommune tok tilbake renovasjonen for to og
et halvt år siden. De var begge ansatt i Veireno
som gikk konkurs knapt fem måneder etter at de
vant anbudet. Oppryddingen etter skandalen har
kostet enorme summer. Veireno startet med flunkende nye biler, men satte ikke av tid eller penger
til å holde disse vedlike. Etter fem måneder var
bilene nesten helt utslitte. Oslo kommune kjøpte
bilene Veireno hadde da det ikke var andre renovasjonsbiler å få tak i.

Store menneskelige kostnader
Veireno rekrutterte folk rett fra gata i Romania.
98 prosent av de ansatte var fra utlandet. – Hadde
du førerkort fikk du jobb, sier de to. – Det var
ingen kontroll. Ingen opplæring. Mange ante
ikke hvordan de skulle tømme bilene og de færreste kunne lese brukerhåndbøkene. Uten erfaring med vinterføre kjørte sjåførene flere tonn
tunge kjøretøy på glatte vinterveier.
– Veireno sparte også penger på små detaljer. Alkolåsene ble farlige bakteriebomber etter
at flere titalls renovatører måtte blåse i samme
rør måned etter måned. Alt handlet om kortsiktig
profitt, forteller renovatørene.
– I Veireno ble vi behandlet som en underklasse, sier Geir. – Vi hadde ett toalett på deling
til 200 mann. I brakkebyen i Enebakk trakk Veireno 7.000 kroner i måneden fra en allerede lav
lønn. Overtidsarbeid måtte til for å få nok lønn.
Det var omfattende brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidsdager på 14 timer var vanlig.
– Mange ble skadet, noen for livet, og flere av de
som jobbet i Veireno er fremdeles på Sunnaas til
rehabilitering, forteller Anne Kristine.
– Når skal vi lære, spør Geir og tenker på
jernbanestrekningene som settes ut på anbud.
– Det er det samme mønsteret gang etter gang.
Først kutter de lønna og pensjonene, deretter
materiellet. De som vinner anbud på pris må
skrape alt til beinet.
Emil ble pappa da han jobbet i Veireno. Opptil 16 timers arbeidsdag gav minimalt familieliv
og han var lettet da Oslo kommune tok over driften. – Nå kan vi puste igjen, sier han.

Fra skandale til forskning og utvikling
Etter at kommunen overtok har kostnadene for
renovasjonen gått ned, det er mindre sykdom og
bilene tas vare på. – Vi har kurs i effektiv kjøring
og bremseteknikk for at materiellet skal vare.
En bil koster over to millioner kroner. Kommunal drift lønner seg allerede nå og når den nye
driftsstasjonen kommer på plass om to år vil vi
ha bedre kvalitet, være enda mer effektive og billigere enn i dag, sier Anne Kristine.
Den store snuoperasjonen etter at Oslo kommune overtok er snart i mål. – Mange med bran-

sjeerfaring søker seg hit nå. Renovasjonsetaten
er også attraktiv for forskere og andre med høy
utdanning. – De siste månedene har flere med
master- og doktorgrader i material- og nanoteknologi blitt ansatt, opplyser Anne Kristine. – Stadig mer avfall gjenvinnes og blir nye ressurser.
Vi har så vidt begynt å ta ut gull og platina fra
elektroniske komponenter. Når bygninger rives,
gjenvinner vi bygningsmaterialer, dører og vinduer. Plast blir råvarer i klær, møbler og forbruksartikler. Matavfall blir ny jord eller biogass. Og
restavfallet blir til fjernvarme og elektrisitet.
Søpla kan bli morgendagens olje
– Når vi ser slurv med kildesortering i et borettslag kontakter vi dem for å veilede, sier de tre.
– For eksempel kan vi komme med mobile gjenbruksstasjoner eller sette opp et returpunkt som
kan senke kostnadene for borettslaget.
Men for de ansatte i Renovasjonsetaten handler det om mye mer. – For å redusere miljø- og
klimaproblemene må vi få ned mengden avfall
som ikke er til nytte og få til renere innsamling. I
en sirkulærøkonomi er renovasjon viktig og som
samfunn må vi ha kontroll over hele verdikjeden.
Gjenvinning fungerer ikke hvis det skal være
kortsiktige profittmotiv. Søpla er en ressurs vi
kan leve av og kan bli framtidens olje, tror Anne
Kristine.
– Det gjelder vår felles framtid
Renovasjonsetaten har et samfunnsoppdrag.
– Med det rødgrønne byrådet har vi politikere
som hører på oss og tar oss med på råd. Det
borgerlige byrådet brydde seg ikke noe om våre
erfaringer. I Renovasjonsetaten har vi nå en tillitsbasert ledelse og noen av driftslederne var tidligere renovatører og forstår virksomheten godt.
– Et fortsatt rødgrønt byråd betyr enormt
mye, sier Anne Kristine. – Ikke bare for arbeidsplassene våre, men for å fortsette den retningen
vi har begynt å utvikle oss i.
– Ja folk må stemme rødgrønt, oppfordrer
Geir og Emil. – Hvordan vi utnytter søpla vil
spille en stor rolle for hvordan vi klarer å håndtere miljø- og klimaproblemene. Det gjelder vår
felles framtid.

Velg side for fellesskapsløsninger

L

O i Oslo samordner fagforeningenes
faglige og politiske virksomhet og er
partipolitisk uavhengig. Når LO i Oslos
over hundre fagforeninger tar stilling i valget er
det fordi vi ser at det er ulike interesser i samfunnet som vi ikke kan være politisk nøytrale
til. Vårt fellesskap må fungere slik at muligheten til et trygt og godt liv styrkes, uavhengig
av den enkeltes økonomi. Vi må unngå at den
enkeltes frihet blir andres ufrihet. LO i Oslo er
glade for at vi de siste fire årene er kommet et
stykke på veien mot profittfri velferd og at Oslo
kommune ønsker å være en foregangskommune som arbeidsgiver og innkjøper. Vi går
inn for aktiv boligpolitikk og fortsatt satsing
på kollektivtrafikk for folk og gods. Gjennom
fortsatt satsing på eiendomsskatt med dagens
sosiale profil ønsker vi mer satsing på trygg
oppvekst og like muligheter.
Våre krav til Oslo-partiene er utviklet av
folk med ulike yrker som tar temperaturen på
arbeidslivet og samfunnet vi har. Slik gjenspeiler spørsmålene vi har stilt partiene hva som er
viktigst å få til framover. Du kan lese alle de 64
spørsmålene og partienes svar på www.lo-oslo.
no/svar
Vi har sett på hvordan byrådet fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (SV)
og Miljøpartiet de grønne (MDG), i samarbeid

– Velg side,
oppfordrer Ingunn Gjerstad,
leder for LO i Oslo
med partiet Rødt, har imøtekommet de 46
kravene vi hadde i 2015. Våre hovedspørsmål
handlet da som nå om å motvirke forskjeller i
byen vår ved å fordele bedre.

LO i Oslo anbefaler å stemme på disse partiene ved kommunevalget 2019:

Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 6. september. I Oslo er det 28 forhåndsstemmesteder, finn ut hvor på www.valglokaler.no. Åpningstidene er kl. 10 til 19 på
hverdager og kl. 10 til 18 på lørdager (Blindern stengt på lørdager).
I Oslo er det valgdager søndag 8. og mandag 9. september. Da kan du stemme i et
av 103 stemmelokaler. Finn ditt nærmeste valglokale på www.valglokaler.no. Søndag er
valglokalene åpne fra kl. 13 til 18 og på mandag fra kl. 09 til 21.
Les mer om kommunevalget på www.valg.oslo.kommune.no og www.valg.no.

