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Stortingsvalget 2017
Fagforbundet
Bærum
for:
Fagforbundet
Bærum
sine er
kampsaker:
• Et trygt arbeidsliv med trygge jobber.
• Hele, faste stillinger.
• Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.
• En anstendig og rettferdig pensjon for alle.
• Nei til profitt i velferden.
• Nei til salg av Norge.
• Prioriter velferd i stedet for skattekutt.
• Nei til ulikhet og fattigdom.

Til deg som skal stemme
– se partienes svar på LOs viktigste saker.
LOs medlemsdebatt 2016-17 “Si din mening” er landets største
demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer
har deltatt i debatten, og sagt klart ifra om hvilket arbeidsliv de vil ha. LOmedlemmenes krav, sammen med vedtakene på LO-kongressen
i mai, er grunnlaget for de 57 spørsmålene LO har stilt til de politiske
partiene foran årets stortingsvalg.
På de neste sidene vil du se et utdrag fra denne samlingen med
spørsmål.Vi oppfordrer deg til å lese partienes svar i sin helhet. Sett deg
inn i hvilke partier som forsvarer dine rettigheter som arbeidstaker og
hvilke som vil svekke dem.

Alle svarene finner du på www.lo.no.
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Fagforeningslederen har ordet
FORANDRING NÅ
Vi går mot et nytt
spennende stortingsvalg, hvor du og
jeg skal være med å
bestemme landets
fremtid. Det har nå
vært en fireårsperiode
med en blå/blå regjering. Hva har skjedd på
disse fire årene?
Det har vært et
betydelig skattelette
for de aller rikeste, mens vi andre har fått
noen få hundrelapper. Dette har medført at
det har blitt mindre til fellesskapsløsninger.
Høyre foreslår å kutte formueskatten med
ytterligere 7 milliarder i kommende
stortingsperiode. Det vil medføre rundt
4000 flere nullskatteytere.
Arbeidsmiljøloven er blitt forandret til
det verre, til fordel for arbeidsgiver og på
bekostning av oss arbeidstakere. Dette
har vi også demonstrert mot, uten at det
medførte til noen forbedring. Dette er en
regjering som har gjort skillene større i
samfunnet både på det individuelle plan
og i arbeidslivet.
Vi som tillitsvalgte merker at alle forslagene som har kommet har gått i arbeidstakernes disfavør. Det gjelder reglene om
fast ansettelse, midlertidige stillinger og
bruk av vikarer, blant annet.Vi ser at det
blir mer utrygghet i arbeidslivet gjennom
de forandringene som har kommet. Dette
merker vi på kroppen hver dag, og det er
ingen god følelse. Det er tydelig for meg
hvilke partier som ser verdien av en sterk
fagbevegelse. Derfor er det ikke likegyldig
for medlemmene hvem som styrer landet.

Med en rød/grønn regjering vil arbeidsmiljøloven bli forbedret i samarbeid med
fagbevegelsen og igjen bli en vernelov som
sørger for en balansert maktbalanse
mellom arbeidsgiver og fagforeningene.
Vi har sett at privatiseringen øker, også i
Bærum, hvor over 50 % av barnehagene nå
drives av private. Både H og FrP har sagt
de ønsker å redusere offentlig sektor, med
det private marked. Fagforbundet sier nei
til profitt på velferden. Konsekvensene for
våre medlemmer blir som regel at
lønnen blir dårligere og pensjonen
reduseres betydelig.
Ønsker vi at dette ikke skal fortsette,
må vi gjøre noe med det. Dette avgjøres
på valgdagen. Jeg mener at Norge er tjent
med en ny kurs, hvor felleskapet igjen står
øverst på agendaen.Vi må slå ring om den
norske modellen.
En ny rød/grønn regjering vil forbedre
ansattes rettigheter, stoppe skattekutt til
de rikeste, stoppe privatiseringen og ikke
minst stoppe salg av Norge. Ingen salg av
kraftrettigheter, statsskoger, jernbane og
andre statsselskaper som er vårt felles eie.
Nødvendige samfunnsoppgaver skal ikke
ivaretas av private investorer.
Jeg anmoder dere på det sterkeste å
bruke stemmeretten. Den som stemmer
er med på å bestemme.
Her er det ingen angrefrist.

Bjørn M Johnsen
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nseter. Helse,
sfinansiert,
i samarbeid
ndre
llesskapets
il private.

Støtter

Dagens regjering har åpnet for midlertidige
ansettelser også der det er behov for faste
stillinger. Det gir ikke flere arbeidsplasser, bare
flere utrygge jobber, og det gir arbeidsgiver
større makt over arbeidstakerne. Særlig unge
får problemer med å skaffe seg fotfeste i
arbeidsmarkedet.
LO krever:
At den generelle adgangen til midlertidige
ansettelser oppheves.

Støtter

Støtter ikke

Stø

Velferd i offentlig regi

Ø

LO er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester. Helse,
skole og eldreomsorg skal være fellesfinansiert,
eies og drives av det offentlige, eller i samarbeid
med ideelle aktører. Det bidrar til mindre
forskjeller i samfunnet og sikrer at fellesskapets
penger går til velferd, ikke til profitt til private.

ØØ

LO krever:
At offentlige velferdstjenester ikke skal
privatiseres og konkurranseutsettes.

al

emøte i oktober.
er kan være
il avskaffe

Støtter ikke

Nei til midlertidige ansettelser

SP skal ta dette opp på partiets landsstyremøte i oktober.
KrF mener private og ideelle virksomheter kan være
gode supplementer til det offentlige, men vil avskaffe
anbudssystemet.

Ø

ØØ
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Forbundslederen har ordet
VI VIL HA EN NY REGJERING OG
ET NYTT STORTINGSFLERTALL
Fagforbundet Bærum
har vært mye ute
på arbeidsplassene
i kommunen i år,
og snakka med
medlemmer og
potensielle medlemmer. Dere
verver godt og
har nylig passert
4000 medlemmer,
gratulerer!
At alle medlemmene stemmer, betyr mye.
De siste tre-fire åra med Høyre og Frp i
regjering har ført til et kraftig tilbakeslag
for folks trygghet i arbeidslivet, gjennom
endringene i arbeidsmiljøloven.
Regjeringa argumenterte for at økt bruk av
midlertidige ansettelser skulle gi flere som
stod utenfor arbeidslivet «en sjanse til å
prøve seg». Dette advarte Fagforbundet og
en samlet fagbevegelse mot.
Vi mente, og fikk rett, i at dette kun ville
føre til en økning i bruken av midlertidige
ansettelser, på bekostning av faste ansatte. I
realiteten beveger vi oss tilbake til fortidas
løsarbeidersamfunn. En ny periode med en
Høyre/FrP-regjering vil forsterke denne
utviklingen.
I denne regjeringsperioden har vi også sett
flere kutt og forslag om kutt i viktige ytelser.
Felles for alle kuttene er at det rammer
de som har minst fra før. Blant annet har
regjeringa kuttet i barnetillegget til uføre,
som hadde lav lønn i det de ble uføre.

Dette er ofte kvinner, ofte i tunge yrker
og gjelder mange arbeidstakere innenfor
Fagforbundets kjerneområder.
Vi har heller aldri i moderne tid hatt så
mange arbeidsledige. Skattekutt til de
rike, er regjeringas medisin. Høyre og Frp
holder hardnakket på at skattelette skaper
arbeidsplasser og at skatt ikke kan brukes
til å utjevne ulikhet.Vi kunne ikke vært
mer uenig. Det er ikke påvist en eneste
ny arbeidsplass på bakgrunn av de 20
milliardene i skattelette regjeringa har gitt til
dem som har mest fra før. Det som derimot
kan påvises, er at regjeringa samtidig har
kuttet i:

• Feriepenger til arbeidsledige
• Barnetillegg til uføre
• Den kulturelle spaserstokken
• Rettshjelp for asylsøkere
• Informasjonssenter for å hindre
utnyttelse av au-pairer
• Overføringer til kommuner med mindre
enn 20 000 innbyggere
• Ordninger for multihandikappede,
trafikkskadde, barnefamilier på
asylmottak, uføre, kronisk syke og
voldsofre.

Dette viser at politikk gir resultater, men
høyrepolitikk gir ikke de resultatene som
vi ønsker oss. Så fagforeningskamerater i
Fagforbundet Bærum
– bruk stemmeretten.

Mette Nord
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Støtter

Støtter ikke

Nei til salg av Norge
Vannkraften er en naturressurs som tilhører det
norske folk. Den har gitt oss fornybar energi
og lønnsomme arbeidsplasser. Det er særlig
viktig at selskaper som forvalter naturressurser,
sentral infrastruktur eller sentrale tjenester eies
og styres av fellesskapet.
LO krever:
100 prosent statlig eierskap av Statnett og
Statkraft.
Ø

Ø

Åpner for å vurdere organiseringen av Statkrafts

internasjonale virksomhet

Støtter

Støtter ikke

nbanen

Stopp privatisering av jernbanen

da er
etting og
ordning!
effektivt
t styrket

LO er for å ruste opp jernbanen. Men da er
det ikke oppsplitting, konkurranseutsetting og
privatisering som trengs. Det er samordning!
Det er økt satsing på et moderne og effektivt
togtilbud, utbygging av nye spor og et styrket
vedlikehold.

eierskap
pes.

LO krever:
At det sikres offentlig styring, drift og eierskap
til jernbanen, og at privatisering stoppes.
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LO lederen har ordet
TRYGGE JOBBER – NYTT FLERTALL
LO har nå 26 medlemsforbund med
925.000 medlemmer
som står sammen i
viktige politiske
spørsmål.Vi tar et
felles ansvar for
samfunnsutviklingen.
Det gir oss en styrke i
møte med arbeidsgiver.
Styrke overfor politiske
myndigheter. Styrke i
valg.
I en fersk medlems-undersøkelse svarer 19
av 20 LO-medlemmer – 95 prosent! – at de
kommer til å bruke stemmeretten ved valget.
Det er 880.000 mennesker det. En tredel av
alle som stemte ved valget for to år siden.
LO-medlemmer avgjør valg. Når LO-medlemmene går til valgurnene og stemmer for
en ny kurs for Norge – da blir det en ny kurs
for Norge!
Det er bare når vi ikke lykkes i å mobilisere at
vi taper! Når våre medlemmer får en følelse
av at det ikke er så viktig hvem som styrer.
At det går greit med Norge uansett. Det er
bare da de blå har en sjanse.
Derfor er min oppfordring
Snakk med folk!
Med familiemedlemmer!
Med naboer!
Stol på at arbeidskameraten,
familiemedlemmet eller naboen også vil ha
politiske løsninger som styrker solidariteten
og tilliten i folket.
Så spør kanskje noen – Hva skal dere med
nytt flertall?
Det aller første vi skal bruke et nytt politisk
flertall til, er å skape trygge, faste jobber.Vi vil
ikke ha jobber der du står med lua i hånda –

eller mobilen i hånda – mens du venter på at
neste oppdrag skal tikke inn.
Vi skal fjerne frislippet av midlertidige
ansettelser som regjeringen åpnet for, for to
år siden! Det har skapt et utrygt arbeidsliv for
mange – et arbeidsliv vi ikke skal være bekjent
av i Norge.
Vi skal bruke et nytt politisk flertall til
å kjempe mot sosial dumping, og sikre
seriøsiteten i norsk arbeidsliv.Vi skal slåss
for å bruke de store pengene på de store
oppgavene, på arbeid, på velferd, på klima og
miljø, på å bygge morgendagens arbeidsliv og
morgendagens samfunn.
Derfor går vi inn i valgkampen med en veldig
klar målsetting: At Norge etter valget
11. september skal ha en Arbeiderparti-ledet
regjering!
Sammen med en ny regjering og et nytt
stortingsflertall skal vi bygge grunnlaget for
sterke kommuner med gode velferdstjenester,
der alle beslutninger fattes nær de som er
berørt av dem og de som skal sette dem ut
i livet.
Sammen skal vi bygge et arbeidsliv med faste,
hele og trygge jobber – et arbeidsliv der ikke
arbeidsgiverne stadig får mer makt over de
ansattes arbeidstid og rutiner.
Sammen skal vi skape et mer rettferdig
samfunn, med færre fattige, bedre fordeling,
sterkere fellesskap, en sterkere helse- og
omsorgssektor og en tryggere hverdag for
flere.
Godt valg!

Hans-Christian Gabrielsen
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STEMMERETTEN
DIN STEMME

KAN AVGJØRE HVILKEN
REGJERING VI FÅR
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