Et viktig veivalg
Bruk stemmeretten
ved valget 2019

Et viktig veivalg
Hvem som styrer i kommunene og fylkene er viktig for velferden vår, for
jobben vår og for stedet vi bor på. Kommunene har ansvar for at barn og
unge får en trygg oppvekst og en god skole, at eldre får en verdig alderdom
og at alle innbyggere får den grunnleggende velferden de trenger for å leve
gode liv. Kommunene er også landets største arbeidsgivere, med ansvar for
hvordan tusenvis av arbeidstakere, mange av dem LO-medlemmer, har det på
jobben. Og kommunene og fylkene spiller en viktig rolle for lokalt næringsliv
og arbeidsplasser, som rollemodell, som stor innkjøper av varer og tjenester
og som tilrettelegger for næringsvirksomhet.
Høstens lokalvalg er et viktig veivalg for Norge. LO har rundt 935 000
medlemmer. Vi kan påvirke hvem som skal styre i kommunene og i fylkene.
LO har spurt partiene på Stortinget hva de mener om LOs viktigste saker.
Noen av svarene finner du her. I de tilfellene der partiene ikke har svart klart
på spørsmålene, har vi valgt “støtter ikke” som svar.
Les alle svarene i sin helhet på www.lo.no.

Seriøst arbeidsliv
Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et
stort problem i enkelte bransjer. Norske kommuner og fylkeskommuner er store innkjøpere
av varer og tjenester. For å luke ut useriøse og
kriminelle aktører, har rundt 180 kommuner
innført kontraktsvilkår blant annet med krav om
bruk av læringer ved kommunale innkjøp/anbud.
Det virker!
Spør partiene i din kommune om de vil stille
konkrete krav om lærlinger ved kommunale
anbud.
Vi har spurt de politiske partiene på Stortinget
om de vil medvirke til at kommuner og
fylkeskommuner innfører krav om 10 prosent
lærlinger ved kommunale anbud.
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Hele stillinger
Mange arbeidstakere, særlig kvinner, jobber
deltid. Heltidsjobb og en selvstendig inntekt
man kan leve av er avgjørende for kvinners
likestilling. LO mener at politikerne må legge
til rette for at hele stillinger blir hovedregelen.
Det gjelder også i de kvinnedominerte delene
av arbeidslivet, som for eksempel innenfor
helse og omsorg.
Spør partiene i din kommune om de vil øke
stillingsprosentene, slik at hele stillinger blir
hovedregelen.
Vi har spurt partiene på Stortinget om de
vil medvirke til at kommunene lager planer
for at hele stillinger blir hovedregelen.
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Fast jobb
For de aller fleste av oss er norsk arbeidsliv et
trygt sted å jobbe. I deler av arbeidslivet er det
likevel stadig mer midlertidige stillinger, konsulentbruk og innleie av arbeidskraft. Midlertidige
ansettelser betyr mer makt til arbeidsgiver og
utrygge jobber. Høyreregjeringen endret Arbeidsmiljøloven i 2015, og åpnet for å ansette
midlertidig selv der behovet var permanent.
Spør partiene i din kommune om de bare vil
ansette i midlertidige stillinger der behovet er
midlertidig.
Vi har spurt partiene på Stortinget om
de vil medvirke til at norske kommuner
bare ansetter midlertidig der behovet er
midlertidig.
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Nei til profitt i velferden
LO er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester og
profitt i velferden. Helse, eldreomsorg og
skole skal eies og drives av det offentlige eller
i samarbeid med ideelle aktører. Fellesskapets
penger skal gå til velferd, ikke til profitt til
private.
Spør partiene i din kommune om de vil at
kommunen skal drive tjenestene selv, eller
sette dem ut på anbud.
Vi har spurt partiene på Stortinget
om de støtter at det skal legges klare
begrensninger på kommersielle
aktørers mulighet til å ta ut profitt
på velferdstjenestene.
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Pensjon fra første krone
I dag må man tjene nesten 100 000 kroner før
man har krav på å begynne opptjeningen av
pensjonspoeng – obligatorisk tjenestepensjon.
Det rammer en million arbeidstakere i privat
sektor, først og fremst lavlønte og kvinner. De
som har lav lønn vil få en mye lavere andel av
lønna si spart til pensjon enn de som har høy
lønn. Det er fryktelig urettferdig, og forsterker
ulikhetene inn i pensjonstilværelsen.
Spør partiene i din kommune om de vil
gå inn for pensjon fra første krone for alle
arbeidstakere.
Vi har spurt partiene på Stortinget om de
støtter at alle arbeidstakere skal ha krav
på obligatorisk tjenestepensjon fra første
krone de tjener.
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Les partienes svar på LOs 18
spørsmål på www.lo.no
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