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Stortingsvalget 2021

Fagforbundet Bærum er for: 
• 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. 

Fagforbundet Bærum sine kampsaker:

Lovfestet rett til lærlingeplass.

Hele, faste stillinger fremfor midlertidige ansettelser.

Prioritere velferd fremfor skattekutt.

Gjennom det siste året har LOs medlemmer vært invitert til en
medlemsdebatt og nesten 150 000 medlemmer har sagt sin mening.
LO-medlemmenes krav, LOs handlingsprogram og vedtak fattet i LOs
demokratiske organer, er grunnlaget for de 54 spørsmålene vi 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 og på
www.fagforbundetbaerum.no

Til deg som skal stemme
 - se partienes svar på LOs viktigste saker.
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Vi går nå mot et 
nytt og spennende 
stortingsvalg. Det 
er nå vi skal være 
med å bestemme 
retningen for 
landet i årene 
fremover. Etter åtte 
år med høyrestyre er 
det svært viktig at vi 
kommer tilbake til at 
fellesskapsløsninger 
skal være 

retningsgivende for fremtidens politikk. 

Det har gjennom disse årene med 
blå/blått styre medført at de rike har blitt 
rikere, mens mange har fått det betydelig 
vanskeligere. En av grunnene til denne økte 
forskjellen er de store skattelettelsene 
som de rikeste har fått gjennom åtte år. 
Det gjelder spesielt store kutt i formue-
skatten, noe som igjen har medført at 
staten har fått langt mindre inntekter for å 
løse felleskapets utfordringer. 

Jeg ser at de aller rikeste allerede har 
vært ute i media med krav om å fjerne 
hele formueskatten. Dette vil føre til enda 
flere nullskatteytere, noe som er helt 
uakseptabelt. Derfor trenger vi nå en ny 
kurs, hvor alle skal bidra etter evne. Her 
skal det ikke være noen gratis lunsj.  

Arbeidsmiljøloven har gjennom disse 
åtte årene blitt forandret til det verre, 
til fordel for arbeidsgiver, på bekostning 
av oss arbeidstakere. Dette har vi også 
demonstrert mot, uten at det medførte 
noen forbedring. Denne regjeringen 
har gjort forskjellene større både på 
individuelle plan og i arbeidslivet.

Vi som tillitsvalgte merker at alle 
forslagene som har kommet, har gått 
i arbeidstakernes disfavør. Det gjelder 

Fagforeningslederen har ordet

NY KURS, NÅ!

blant annet reglene om fast ansettelse, 
midlertidige stillinger og bruk av vikarer. 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 viktig for våre medlemmer hvem som 
styrer landet. 

Vi har sett at privatiseringen øker, 
også i Bærum, hvor nå over 60 % av 
barnehagene 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 må få en ny 
kurs, hvor felleskapet igjen er 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.   
  
La ikke andre bestemme for deg, 
bruk stemmeretten din. Her er det 
ingen angrefrist.

Bjørn M Johnsen



Styrk retten til heltid

En fast og hel stilling er den viktigste 
forutsetningen for å kunne brødfø seg selv 
og familien, og er avgjørende for at kvinner 
kan være reelt økonomisk uavhengige. I dag 
er alt for mange tvunget til å sette sammen 
små brøkstillinger for å få arbeidsuka til å gå 
opp. LO mener retten til heltidsstillinger må 
styrkes.

LO krever:
At retten til heltid og større stillinger styrkes 
i arbeidsmiljøloven.

Støtter Støtter ikke

Nei til midlertidige ansettelser

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.
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Velferdstjenester i
offentlig regi

Norge har en sterk velferdsstat der sykehus, 
sykehjem, barnehager, skoler og andre 
velferdstjenester er finansiert og driftet i 
offentlig regi. Det gir effektiv ressursbruk og 
et godt tilbud til befolkningen, uansett hvor 
i landet de bor. Pengene vi betaler i skatt 
bør gå til velferd, ikke til profitt for private 
selskaper.

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

Støtter Støtter ikke

Ø

ØØ

Velferd i offentlig regi

LO er imot privatisering og konkurranse-
utsetting 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.

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

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

LO krever: 
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ansettelser oppheves.

Ikke svart - FRP

Ikke svart - FRP
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Forbundslederen har ordet

For å si det med LOs Wegard Harsvik i 
boka «Arven etter Erna»: - Akkurat som 
venstresiden gjør det, representerer også 
Høyre interesser i samfunnet. Det preger 
politikken. De leverer store skattekutt til de 
som har mest fra før fordi Høyre er et parti 
for disse interessene. Det har de alltid vært.

Vi trenger ei ny regjering som setter 
arbeidsfolk først. Koronakrisa viser 
hvor avhengig samfunnet er av vanlige 
arbeidsfolk. Hvor verdifulle vi er. Vi 
fortjener ei regjering som ser det samme 
som oss.

Vi er mange. Faktisk er det sånn at 
Fagforbundets medlemmer utgjør over 
ti prosent av de stemmeberettigede i 
høstens valg. Åtte av ti medlemmer av 
Fagforbundet vil stemme for ei ny regjering 
til høsten, viser vår medlemsundersøkelse. 
Det betyr at vi kan avgjøre dette valget. 
Hvis du går og stemmer, kan du få en 
regjering som setter dine interesser først. 

Det er spesielt viktig at store foreninger 
som Fagforbundet Bærum stiller opp. Gå 
og stem - ta med deg en kollega! Sammen 
kan vi avgjøre valget til høsten. 

Mette Nord

13. september kan 
vi sammen ta et 
oppgjør med arven 
etter åtte år med 
høyreregjering. 
Det har vært åtte 
år med mange 
små og noen store 
skritt i feil retning. 
Høyreregjeringa 
har i åtte år satt 
interessene til de rike 

og velstående foran arbeidsfolks interesser.

Erna Solbergs regjering har kutta utgifter 
på statsbudsjettet med 43 milliarder 
kroner. Disse kuttene rammer helt 
vanlige folk, og det er blant annet snakk 
om: skattlegging av overgangsstønad for 
enslige forsørgere, fjerning av feriepenger 
på dagpenger som fast ordning (dette 
er gjeninnført midlertidig for to år), 
innstramming i behovsprøvd barnetillegg 
for uføre, innføring av egenandel for 
fysioterapi for kronisk syke, kutt i tilskudd 
for barn med dårlig syn og skeive tenner. 

Isteden har hun brukt pengene på 
skattelette til dem som har mest fra før. 
Argumentet er at disse pengene skal gi 
mer investeringer og flere arbeidsplasser. 
Problemet med det argumentet er at 
det ikke er riktig. Selv ikke det Høyre-
styrte Finansdepartementet klarer å 
finne at skatteletter til de rikeste gir flere 
arbeidsplasser.

NÅ ER DET VÅR TUR! 
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Støtter Støtter ikke

Ø

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 Åpner for å vurdere organiseringen av Statkrafts 

internasjonale virksomhet

Støtter Støtter ikke

Stopp privatisering av jernbanen

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. 

LO krever: 
At det sikres offentlig styring, drift og eierskap 
til jernbanen, og at privatisering stoppes.
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Nei til salg av Norge

Naturressursene tilhører det norske folk.
De har gitt oss fornybar energi, 
eksportinntekter og lønnsomme 
arbeidsplasser. Det er særlig viktig at 
selskaper som forvalter naturressurser, 
sentral infrastruktur eller sentrale tjenester 
eies og styres av fellesskapet.

LO krever:
At statlig eierskap opprettholdes minst på 
dagens nivå, herunder dagens eierskap i 
Statskog, Equinor, Statnett og Statkraft.

HHøyre ønsker reduksjon i statlig eierskap,
vil ikke redusere eierandelen i de fire selskapene.

Sats på fagutdanningen

Ifølge SSB kommer Norge til å mangle
70 000 fagarbeidere i 2035, både i offentlig 
og privat sektor. Hvis flere skal velge 
yrkesfaglige utdanninger må vi kunne love 
ungdommen trygge, gode jobber og en 
anstendig lønn gjennom hele yrkeslivet.
Men vi må også kunne love dem læreplass 
her og nå, slik at de kan finne veien ut i 
yrkeslivet.

LO krever:
Garantert læreplass til alle unge som velger 
fag- eller yrkesutdanning.

Stortingsvalget 2021

Støtter Støtter ikke

Ø

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 Åpner for å vurdere organiseringen av Statkrafts 

internasjonale virksomhet

Ikke svart - FRP

Ikke svart - FRP
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velkommen. Men på en klar betingelse: 
At det skal være på norske lønns- og 
arbeidsvilkår. Dessverre er det ikke slik. 
Mange av de som kommer hit, utnyttes 
grovt av useriøse arbeidsgivere. Derfor 
er jeg glad for at Arbeiderpartiet har 
garantert at de – innen 100 dager – hvis 
de vinner valget – vil ha startet innføringen 
av en Norgesmodell for et mer seriøst 
arbeidsliv. Et nasjonalt system som skal ta 
opp i seg det beste fra forskjellige lokale 
modellene. 

Styrken i vår bevegelse har alltid vært 
det tette samarbeidet mellom den faglige 
og politiske delen. Det har sikret oss at 
stemmer og erfaringer fra arbeidsliv og 
hverdagsliv har blitt lagt til grunn når de 
praktiske løsningene skal på plass. Enten 
det er nasjonalt, regionalt eller lokalt. Men 
mye av makta ligger fortsatt i flertall på 
stortinget og hos regjeringen. Der er det vi 
nå skal sette inn støtet.

Vi trenger en ny regjering som lytter til 
vanlige folks interesser. Vi trenger en ny 
regjering som prioriterer arbeidsplasser 
og trygge ansettelsesforhold framfor å 
kutte i formueskatten til landets rikeste. 
Vi trenger en ny regjering som sørger for 
at vanlige arbeidsfolk får tilbakebetalt det 
høyreregjeringen har tatt fra dem.

Derfor må vi bruke alle anledninger 
til å vise fram en annen politikk – en 
politikk for arbeid til alle, faste, hele 
stillinger, anstendige arbeidsvilkår og gode, 
universelle velferdsordninger.

Derfor sier vi, med en liten vri på 
Arbeiderpartiets valgkampslagord;

Nå er det arbeidsfolks tur!
Godt valg.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Kjære alle med-
lemmer i denne flotte 
bevegelsen vår! Og 
sambygdinger.

Er det en ting vi har 
lært siden landet 
stengte ned i fjor, 
så er det at vi er 
helt avhengige av 
hverandre. Vi er 
helt avhengige av 
et sterkt fellesskap. 

Denne pandemien har vist fram de økende 
forskjellene i samfunnet vårt.

Det begynner å bli mye etter syv år med 
høyreregjering. En endeløs rekke smålige 
kutt for vanlige folk. Mens de rikeste 
har fått en stadig større del av kaka. Ved 
hver eneste korsvei har Høyre gjort mer 
for rikfolk enn for vanlige arbeidsfolk. 
De har gjort det dyrere å være syk og 
billigere å være millionær. De har gjort 
det dyrere å pendle til jobben. Å ha barn 
i barnehagen. Å være pensjonist. De har 
kuttet feriepengene til de arbeidsledige og 
permitterte.

Heldigvis har vi venner på Stortinget. 
Gjennom hele dette året har LO og 
Arbeiderpartiet jobbet tett sammen, for 
å sikre at vi hjelper de som rammes. At 
byrdene fordeles rettferdig, at støtten går 
dit den trengs mest, og at vanlige folk skal 
ha trygghet for arbeid og inntekt. Stat og 
kommune må ha sterk nok økonomi til å 
yte gode velferdstjenester til befolkningen. 
Vi må fullføre kompetansereformen, 
slik at arbeidstakerne skal stå sterkere i 
arbeidsmarkedet. Vi må fordele bedre.

Pandemien har også gjort hele det norske 
folk klar over hvor avhengig vi er blitt 
av utenlandsk arbeidskraft. LO ønsker 
våre arbeidskamerater fra andre land 

NÅ ER DET ARBEIDSFOLKS TUR

LO-lederen har ordet
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Fagforbundet Bærum ønsker sine
medlemmer et godt valg


