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Valget 2015 er
et retningsvalg
Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt
arbeidsliv skal være tuftet på faste ansettelser, et godt arbeidsmiljø og målet om arbeid til alle.
Det organiserte arbeidslivet har, sammen
med en sterk velferdsstat, gitt oss et
samfunn med små forskjeller. I tillegg har
det gitt oss god konkurransekraft og
fornyelsesevne i næringslivet. Det er fordi
trygge arbeidstakere våger mer: Vi kan være
medspillere og ta initiativer, men vi kan også
være kritiske når det trengs. Vi er både
omstillingsdyktige og omstillingsskapere.
Dette har ikke kommet av seg selv, men er
resultatet av bevisste politiske veivalg.
Nå står arbeidslivet vårt overfor nye og
store utfordringer:
• Arbeidsløsheten vokser, og er på sitt
høyeste nivå på ti år. Andelen av befolkningen i arbeid har falt mye mer enn det
tallene for helt arbeidsløse fanger opp.
• Særlig blant unge er det stadig flere som
har problemer med å få stabil tilknytning
til arbeidslivet. Flere midlertidige
ansettelser skaper økt usikkerhet.
• Høy arbeidsinnvandring løser mange
oppgaver, men byr også på en rekke
utfordringer. Utenlandske arbeidere må
bli del av vårt trygge arbeidsliv. Vi kan ikke
godta at det vokser fram et b- og c-lag i
arbeidslivet.

• I flere bransjer forskyves maktbalansen
mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.
I noen bransjer er det gått så langt at
organiserte kriminelle nettverk er blitt en
trussel mot det seriøse arbeidslivet.
Denne utviklingen reduserer både de
ansattes trygghet og bedriftenes produktivitet. Høyresiden i norsk politikk svekker
arbeidsmiljøloven og velger skattekutt
framfor verdiskaping og velferd. Det vil gjøre
Norge dårligere rustet til å møte utfordringene i fremtiden.
For å møte utfordringene vil LO og
Arbeiderpartiet:
• Gi etter- og videreutdanningstilbud til de
som blir permittert eller oppsagt.
• Sikre flere tiltaksplasser.
• Jobbe for ordnede arbeidsforhold, slik at
arbeidsgivere investerer i og satser på
sine ansatte.
• Forsterke innsats for fagutdanning og
språkopplæring.
• Sette i verk en planmessig og langvarig
innsats mot sosial dumping og sørge for
at myndighetene samordner sin innsats
effektivt og målrettet.

• Legge til rette for et organisert arbeidsliv
med faste ansettelser, og reversere
endringene i arbeidsmiljøloven som åpner
for mer midlertidighet.
Kommunene og fylkeskommunene har en
sentral rolle både som arbeidsgivere,
innkjøpere, tjenesteleverandører og
samfunnsutviklere. De bygger norsk
arbeidsliv nedenfra.
Kommunene har også ansvaret for mange
av velferdstjenestene. Velferdsstaten er
sikkerhetsnettet som gjør oss trygge og
modige i møte med omstillinger og

forandringer. LO og Arbeiderpartiet ønsker å
prioritere skole, helse og eldre foran
skattekutt til de som har mest.
Høstens valg er både et verdivalg og et
veivalg – for kommunene, fylkeskommunene
og for landet.
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Kommunene skal sikre verdiskaping
og kompetanse i hele landet
LO og Arbeiderpartiet vil ha en aktiv næringspolitikk som legger til rette for fremtidens
arbeidsplasser i hele landet. I Norge må vi
satse på strategiske områder der vi har
særskilt kompetanse, og styrke næringsklynger vi kan bygge videre på. Regionale
virkemidler må forsterkes, ikke svekkes.

Kommunene skal lede an i kampen
for et seriøst arbeidsliv
• Fremme forskning og innovasjon

Sentrale myndigheter har en viktig oppgave i
å sette rammene for norsk arbeidsliv, men
kommunene har også en viktig rolle i dette
arbeidet.

•

LO og Arbeiderpartiet vil:
• At faste, hele stillinger skal være
hovedregelen når kommuner og fylkeskommuner utlyser stillinger.
• Bekjempe midlertidighet og arbeide for
en heltidskultur i kommunene.
• Sikre bemanning som minsker behovet
for innleie.

•

gjennom offentlige anskaffelser.

• Stille krav om bruk av egne, faste
•

•
•

ansatte, fagkompetanse og sikkerhetsopplæring i offentlige anskaffelser.
At det stilles krav om bruk av lærlinger i
offentlige anskaffelser.
At det skal være maksimalt ett ledd under
hovedentreprenør i kommunenes byggeprosjekter (både prosjekter der kommunen er byggherre og i OPS- prosjekter).
Andre løsninger må begrunnes særskilt.
At det settes en stopper for bemanningsselskapenes «faste ansettelser uten
garantilønn».
Gjøre det enklere å allmenngjøre
tariffavtaler.
Opprettholde søndag som en felles fridag
og si klart nei til en generell adgang til
søndagsåpne butikker.

Dette får vi bare til dersom vi fortsetter å
utdanne verdens beste fagarbeidere, og
videreutvikler det gode samspillet mellom
planlegging og utføring. Derfor trenger vi en
kraftfull satsing på yrkesfagene.

•

•

•
•

ning på yrkesfaglige studieretninger, og
legge til rette for mer samarbeid mellom
skole og lokalt næringsliv.
Sikre at lærlingtilskuddet går til den
kommunale eller fylkeskommunale
virksomheten som faktisk tar inn
lærlingen.
At det etableres forpliktende samarbeid
mellom fylkeskommuner og arbeidsliv
om dimensjonering av tilbudene i
videregående skole og etablering av
læreplasser.
Sørge for at det lønner seg økonomisk for
både fylker og skoler at flere gjennomfører videregående opplæring.
Styrke regionale satsinger på næringsutvikling i samarbeid med blant andre
Innovasjon Norge og Siva.
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De siste årene er det gjennomført mange
tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Men nye tiltak møtes av nye
former for omgåelse og tilpasning. Derfor er
det nødvendig med flere, kraftfulle grep
fremover.

Industriutvikling krever store investeringer.
De store omstillingene som er nødvendige
for å nå klimautslippsmålene er en mulighet
– dersom vi griper den. Skal bedriftene våre
lykkes i å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn trengs det målrettet innsats, og
en politikk som legger til rette for både
innovasjon og produksjon.

LO og Arbeiderpartiet vil:

• Øke lærlingtilskuddet.
• Investere i nytt utstyr og bedre undervis-

Velferden skapes i kommunene. Derfor er
det viktig at kommunene settes i stand til å
tilby gode tjenester med høy kvalitet til sine
innbyggere.
Kommunen er også viktig som en demokratisk arena. Vi skal derfor stille høye krav til
kommunen, både som samfunnsborgere og
som arbeidstakere. Kommunen må gå i
spissen for et arbeidsliv basert på trepartssamarbeid, tillit og faglighet – ikke detaljstyring og kontroll.

velferdstjenester skal ikke privatiseres eller
kommersialiseres.
LO og Arbeiderpartiet vil:

• Satse på faglighet og kvalitet i første-

•

LO og Arbeiderpartiet vil sette kommunene
og fylkeskommunene i stand til å levere
bedre tjenester, på en måte som ivaretar
lokaldemokratiet.

•

For kjerneområder som helse, skole og
eldreomsorg skal det være gode offentlige
tilbud som omfatter alle. Grunnleggende

•

•

linjen. De ansatte skal bruke mer tid på å
levere gode tjenester til innbyggerne og
mindre tid på rapportering, måling og
kontroll.
At brukerne skal få økt innflytelse over
eget liv, og at de ansatte skal få brukt
faglighet og erfaring til å gjøre «dag til
dag»-vurderingene.
Sikre en offentlig velferd som er tilgjengelig for alle.
Sette kommunene i stand til å levere
gode tjenester med høy kvalitet gjennom
en god kommuneøkonomi.
Arbeide for at bruk av anbud i offentlig
sektor ikke svekker ansattes
pensjonsvilkår.
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Kommunene skal sikre god velferd
og et demokrati der alle er med
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Fremtidens arbeidsliv og
velferd bestemmes i stor
grad i kommunene. Derfor
er høstens lokalvalg et
viktig veivalg for Norge. I et
faglig-politisk samarbeid vil
LO og Arbeiderpartiet følge
opp denne plattformen
i perioden 2015-2019.
Fagligpolitisk plattform
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