
Til alle RV-lagene og listene! pr 16.8.95 

Valgkampen er igang, og for oss her sentralt er det mye positivt å melde: 

- rValgkampåpninga i Bergan var bra! 
Vi fikk lite presseoppslag på den1 men torgmøtet var bra og vi benyttet anledningen til å 
utfordre Gro og DNA og fikk en del oppmerksomhet på det. Bergen RV hadde 
mobilisert, flere hundre ble etterhvert trukket til møtet. Fest på kvelden med 30 
deltakere. Flott.innsats fra Bergen og Aslak! 

- Pressekonferansen i Oslo den 16. var bra! 
Noe usikkerhet til spm om hvem som ville komme; TVN, Dagsnytt, NTB, 
Arbeiderbladet, Dagblad og KK kom. Vi gjorde en hederlig innsats fra panelet, 
politikerne våre er rutinerte og dyktige til å legge fram vår politikk. Hva pressa velger å 
skrive om, har vi liten innflytelse på. Vi kjørte ut en sak på smutthull i skatteloven (se 
vedlagte notat) som vi vil følge opp. 

- RV-gruppene er igang! 
Vårt inntrykk er at få startet valgkampen den 12., men at de fleste er igang fra den 19. 
Så og si alle de 70 listene er i aktivitet og vi effektuerer bestilt materiell så fillene fyker. 

- Gallup-framgang! 
Alle galluppene vi har sett, viser framgang. F.eks påpekes det i lokalavisa i Drammen at 
RV kan komme inn for første gang. Det er klart at vi kan få galluper som viser noe 
annet, tilbakegang enkelte steder eller tilbakegang på landsbasis grunnet færre lister. 
Gallup er heller ikke valg, men det sier noe om det politiske rommet og mulighetene 
for RV. Vår politikk treffer folk. 

Vedlagt denne sendinga er en rekke notater og informasjon til bruk i valgkampen. Dere må sjøl 
kopiere opp dette etter behov. I tillegg har vi det annonserte skoleringsmateriellet. Vi vil at 
dere sender inn lokalt materiell, avisoppslag o.l. Vi vurderer ei utsending til rundt 
månedsskiftet - det går an å kommunisere med RV-landet gjennom oss. 

Noen ord om materiellet. 
En del materiell og loddene har det tatt tid å få fram. Fremdeles mangler vi noe, vi jobber for 
fullt for å få ting fram. 
Valgmanifestet er trykket i 20.000. Det er i A2 brettet, plakat på en side, tett tekst på den 
andre. Brukes på standsbukker, veggaviser, skolesett. Heftet Stortingsgruppas arbeid er gått 
ut da en del av kapitlene er med i boka til Aksel. Loddene er et vanlig skraplodd, kjøperen ser 
med en gang om han har vunnet og hva. Husk prisen: kr 20, hvorav 14 til lokallaget. 

Vedlagt: 
1. To notat fra Te1je Kollbotn/Faglig Utvalg. 
2. Forslagsliste fra Stortingsgruppa. 
3. Notat fra pressekonferansen 16.8. 
4. RVs sysselsettingsplan fra 91. 
5. Opprop om Aftab-saken. 
6. Notat om Reform 97 (6-åringene). 

Med h.i~syn ,~I/., 1' . ..L.. 
~ dffi.v <itf{So~. 

partisekretær 
7. Notat fra Nina Aakernes/Kvinneutvalget. 
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Te1je Kollbotn: 

Set fokus på EØS-avtalen i valkampen! 

Våre ,listekandidatar og vall,<a.mpaktivistar over heile landet lyt leggje stor vekt 
på å markere RV som eit kl'årt anti-EØS-parti og utfordre <lei andre paitia til · · 
debatt om EØS og andre former for EU-tilpasningar i denne valkampen. 
Nei til EU vedtok på landsmøtet i slutten av mai i år å gje ut ein rapport om 
verknader av EØS-avtalen for kommunesektoren før valet.Denne rapporten bør 
skaffast so raskt den føreligg, og vil kunne vere eit bra grunnlag for å reise 
denne debatten - både utifrå lokallag og fylkeslag i Nei til EU og ifrå RV-laga si 
side. 
Samstundes vil RV gje ut eit eige EØS-hefte under tittelen «Norsk 
lokaldem9krati i møte med den europeiske marknadsliberalismen».Dette føreligg 
frå midten av august, er på 20 sider og kostar 20 kroner i sal.Det vil kunne vere 
eigna som bakgrunnsmateriale for valkampmedarbeidarar og for sal til andre 
EU-motstandarai·. Dette heftet legg vekt på kritikk av EØS-avtalen frå ein 
sosialistisk ståstad, og freistar gjennom eindel konkrete døme å vise verknader 
av EØS-avtalen på kommune- og distrikstnivå. 
(Dette heftet er forfatta av EU-ansvarleg i Hordaland RV, Bjarke Friborg, og 
unde11eikna ). 
Valkampleiinga i RV har og laga ein eigen løpeseddel om den vidare EUÆØS
kampen til bruk no i valkampen.Den bør og bestillast og spreiast raskt. 
Det som vil kunne ha størst verknad i den lokale valkampen ,er å finne fram til 
lokale eller fylkesvise døme på konsekvensar av EØS-avtalen so langt.Her 
trengs det mange stader lokalt granskingsarbeid.Nei til EU sin EØS-rapport og 
vårt EØS-hefte vil her kunne spore til hjelp.Konkrete døme kan gje grunnlag for 
lokale utspel og debattinnlegg i aviser eller på møter.Det er og svæ11 viktig at 
alle lokale EØS-døme utover landet , med dokumentasjon og evt. avisoppslag so 
fort som råd blir sendt inn til RV sentralt, merka «EØS-banken».Då kan 
valkampleiinga spreie. qesse døma utatt i RV-landet eller lage sentrale 
utspel.Denne arbeidsformen , ined nær kommunikasjon lokalt-sentralt, vil vere 
spesielt viktig i EØS-samanheng. 
Her er noen konkrete område som kan sjekkas opp i i kommunen eller 
fylkeskommunen. 
-Kven som har EØS-ansvaret i administrasjonen vil variere, i større kommunar 

. . . . I . I 

og fylkeskommunane er det gjeme spreidd på fleire etatar · 
(næring,teknisk,innkjøp,samf~rdsle osb.).Det kan vere lurt å stmie på 
rådmannskontoret, for å få greie på ansvarsdeling , få oversikt over alle EØS
rundskriv kommunen har fått frå Kommunal- og Arbeidsdepartementet og 
Kommunenes Sentralforbund,korleis <lesse har blitt handsama og satt ut i livet, 

. . . . · . - . . 
__ _ ._ _________ _ _____ ___ _ - ·····- - ·--· ··- -- ··-~ .• · ·, .:..' 

_,.. •r•·--r,. ' .,. 
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og kva som er planlagt framover når det gjeld lokal eller regional EØS
tilpasning. 
- Noen stø1i:e kommunar og fylkeskommunar har oppretta Brussel-kontor. 
Kvifor,kva kostar det og korleis jobbar det? 
- EØS-avtalen har terskelv~r~iar for offentlege innkjøp på 200 000 ECU(l,6 
millionar kroner),for oppdrag·vatn og energi 400 000 ECU (3,2 millionar kroner) 
og ved anbod 5 millionar ECU (40 millionar kroner).Har kommunen, 
fylkeskommunen eller fleir~ kommunar i samarbeid sendt ut melding om slike 
tenester i heile EU/EØS-området, og kva har blitt resultatet til no ? 
- Eindel kommunestyre og fylkesting har oppigjennom åra fatta politiske vedtak 
om å ta lokale eller distriktsvise omsyn ved offentlege oppdrag, mellom anna av 
omsyn til den lokale arbeidsløysa.Fins det døme på slike vedtak? Er dei 
oppheva? ( I fylgje rundskriv 67 /94 frå KS til alle kommunar og 
fylkeskommunar, datert 21.november ifjor, er slike politiske vedtak ikkje lenger 
lovlege på grunn av EØS-avtalen, artikkel 4.Dette gjeld og for innkjøp og 
oppdrag under terskelverdiane i EØS). 

_ - Eindel kommunar har i samband med kommunale byggje og anleggsoppdrag 
· hatt eit krav om at alle firma skal ha lærlingar knytta til den norske 

lærlingeordninga.Dette er og i strid med EØS-avtalen, utifrå det same 
rundskrivet frå KS .Kor fins slike vedtak, og korleis har dette blitt handsama 
lokalt? 
- I <lei kommunar/fylkeskommunar som har vedtatt anbod i kollektivtrafikken, 
skal dette gjelde etter konkun-ansereglane i den indre marknaden.Kva 
konsekvensar har dette fått innan t.d. buss og ferjedrift til no? 
- Den 6.desember ifjor slo Kommunal- og Arbeidsdepartementet fast at vedtaket 
i Odda kommunestyre om å kreve norsk tariffavtale ved kommunalt oppdrag var 
i strid med EØS-avtalen, artikkel 4, 28 og 36. (Denne saka er oppsummert i 
kapitlet «RV og fagrørsla - noen døme frå Odda» i Aksel Nærstad si bok om 
RV som kjem om kort tid).Fleire andre kommunar arbeidde ifjor med liknade 
vedtak, før forbadet kom. Mange fagforeiningar og samorganisasjonar har reist 
dette kravet rundt om i landet (m.a. samorganisasjonane i dei fem største byane). 
Slike vedtak bør fram att. Døme på norske og utanlandske firma med ringare 
løns- og arbeidsvilkår enn det som er tariffesta , som har fått offentlege oppdrag 
dei siste par åra,må fram i lj oset. 
- I rundskriv 3/94 frå Konimunal- og Arbeidsdepartementet beiter det at 
kommunar som har kommunale næringsfond (kraftfond) lyt endre vedtektene i 
samsvar med EØS-avtalen. Dette diktatet krev at det skal setjastei~ tak på 50 · 
000 ECU ( 400 000 norske kroner) for tildeling frå fonda til same bedrift/formål 
over tre år,utifrå EU sitt regelverk om generelt forbod mot statsstøtte. · 
- Mange kmnmunar og fylkeskommunar er eigarar eller medeigarar i kraftverk. · 
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Dei eig tilsaman ca. 55 % av kraftproduksjonen i landet. Dei fleste støn-e 
kommunale og fylkeskommunal~ kraftselskap er omgjort til AS og er med i ei av 
<lei støn-e såmanslutningane av kraftselskap som satsar på krafteksport til EU 
(t.d. Norsk Kraftekspmi AS og Eurokraft AS). Nærare oversikt og samanheng 
med EØS-avtalen fins i RV-rappmien «EØS-avtalen - konsekvensar for 

~ .. 
vasskrafta og konsesjonslove'ne»: Her er det grunnlag for mykje gravearbeid.- · 

Dette var noen døme på kor. ein kan starte. Det vil og vere viktig å sjekke korleis 
<lei ulike paiiia i kommunestyra og fylkestinget har stilt seg til <lei konkrete 
EØS-tilpasningane som har vore oppe. Vi har alt mange døme på at både SV og 
SP lokalt har stemt for å endre kommunepolitikken «sidan EØS alt er vedtatt i 
Stmiinget» i staden for å gå inn for å trasse EØS-direktiv som undergrev 
nasjonal eller lokal sjølråderett. 

\ 

Lukke til med EØS-kampen i valkampen! 

Te1je Kollbotn 

--
·:·.·:•.··~~;:r:.;: 
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Te1je Kollbotn (fagleg leiar): 

Fram for ein fagleg offensiv i valkampen! 

I valkaihpen bør RV leggje s.t~r vekt på å stå fram på paiii med arbeidsfolket og 
., 1. 

den opprørske delen av fag1:ø1:sla .. På dette grunnlaget bør spesielt DNA og sv· 
utfordrast.RV sitt nye prinsipp- og arbeidsprogram har mange konkrete 
programpostar som kan ven~ til hjelp. Det vil vei·e spesielt viktig å freiste å knyte 
arbeidarpolitikkeri til konlå·ete kampar og aksjonar innan fagrørsla, slik at 
valkampen blir ein del av den faglege kampen,både lokalt og sentralt. 
Eg vil her korne med nokre døme: 
- Det siste året har det vakse fram ei brei rørsle for kvinneløn og likeløn på tvers 
av forbundsgrenser. Dette sto i fokus i mellomoppgjeret i vår. 
Førskulelærarstreiken hadde m.a. dette som grunnlag. Fleire forbund vil setje 
fokus på denne kampen under valkampen, m.a. Norsk Kommuneforbund og 
Lærarlaget. Like etter valet, den 23. og 24. september arrangerast den 2. 
«Kvinner på tvers»-konferansen i Oslo av ei lang rekkje kvinnedominerte 
fagorganisasjonar, med felles kvinnelønstrategi som eitt av hovedtemaene. 
Tariffoppgjeret i 1996 kan utan tvil bli eit kvinneoppgjer i dobbelt forstand . 

. Å nytte valkampen til å stø opp om kampen for kvinneløna i fagrørsla, bør RV 
gjere over heile landet.Ein ide kan vere å arrangere kvinnekafe ein laurdag med 
appell frå ei lokal tillitsvald frå t.d. førskulelærarane eller eit anna 
kvinnedomine1i forbund.Ein anna ide kan vere å gå igjennom kommunen sin 
lønstatistikk for å sjå kven og kor mange som ligg på dei lågaste og høgaste 
lønstrinna (fordeling kvinner/menn). 
- Forsvar for dei landsomfattande norske tariffavtalane , bør bli ei anna fanesak. 
EØS-avtalen forbyr norske kommunar å krevje norske tariffavtalar ved 
offentlege oppdrag. (Dette er nærare dokumentert i kapitlet «RV og fagrørsla -
nokre døme frå Odda» i boka til Aksel Nærstad).Kapitaleigarane og offentlege 
oppdragsgjevarar freistar å undergrave faglege rettar og løns- og arbeidsvilkåra i 
tariffavtalane på brei basis.Dette gjeld og i sokalla «sysselsetjingsarbeid» i 
kommunane,både gjennom SKAP og andre ordningar. Åta tak i dette gjennom 
lokale døme, gjerne i samarbeid med lokale klubbar og fagforeiningar, vil 
styrke vår form for valkamp.Alt arbeid på tariffløn og i samsvar med norske 
tariffavtalar (m.a. Hovedtariffavtalen i kommunane) lyt vere vå1i svar. 
- Den 24.august vil dei usaklege oppseiingane ved SAS-hotelle( i, Oslo havne i 
retten.SAS-klubben og støttekomiteen vil mobilisere tii solidaritetsairangement 

. den 22.august og markeringar under rettssaka. Dette er ein svært viktig: . . 
prinsippkamp for heile fagrørsla, mot den stigande fleksibiliteten i arbeidslivet, 

. med deltid og laus arbeidstid og kmie kontraktar - eller ingen kontrakt. Dette 
rammar ikkje minst kvinnfolk. RV bør gå ut med klår støtte til SAS-klubben, og 

. . . . . . 
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m.a. krevje at Oslo by tar ifrå SAS-hotellet skjenkeløyve til SAS-leiinga trekk 
alle oppseiingane. I Oslo vil Fagleg utval i RV arrangere eit ope møte med 
utgangspunkt i SAS-konflikten og angrepa på faglege rettar om kvelden den . 
24.august. 
Rundt 'o'm i landet bør RV-hi,!9, ha inri støttefråsegner i lokalaviser i dagane før 

• ~ I '· 

SAS-rettsaka staiiar. Dette er ·ei ~ak det uansett vil bli mykje blest om i · 
riksmedia i denne veka. 
- I løpet av august vil det t~·u,leg bli skipa eit faståre fagleg samordningsorgan 
både når det gjeld k·ampen for 6-tim_ars normalarbeidsdag med full 
lønskompensasjon og når det gjeld fleksibiliseringa innan arbeidslivet. 
Her gjeld det å fylgje med i kva som rører seg i fagrørsla! Det oppdaterte RV
heftet om 6-timarskampen har ein klår fagleg kvinneprofil, og bør bestillast jo 
før jo heller. 
- Den 31 .august vil fleire bussar med fagforeiningsdelegasjonar reise frå Norge 
til Esbjerg i samband med solidaritetsdagane for dei streikande sjåførane i 
Danmark. Fri flyt av streikestøtte og arbeidarsolidaritet bør vere vårt svar på fri 
flyt-politikken til kapitalen i den indre marknadenÆØS. Den faglege støtten til 
Esbjerg-streiken i Norge er brei og vekkjer oppsikt i Damnark. RV bør i 
valkampen vere med å gje eit håndslag både politisk og økonomisk til denne 
streiken rundt om i landet, og gje1ne mobilisere til denne fellesturen til Esbjerg. 
(Det satsas i alle fall på bussar frå Bergen, Trondheim og Oslo. Kontakt Oslo 
Sporveisbetjenings forening eller Oslo Transportarbeiderforening). 
- I veka før valet ( 4.-8.september planlegg Norsk Elektriker - og 
Kraftstasjonsforbund, med heismontørar og elektromontørar over heile landet i 
spissen, aksjonsdagar·mot svekkjing av El-tilsynet og fagstatus som DNA
leiinga går i brodden for. Dei vil utfordre dei politiske partia før vaiet. Denne 
utfordringa bør RV-kandidatar og - grupper over heile landet ta, ved å gå ut med 
full støtte til denne kampen og spesielt reise debatten om DNA-leiinga og 
fagrørsla. 
Dette var noen område kor RV kan spe le på lag med den delen av fagrørsla som 
er i rørsle i tida framover. Fleire faglege kampsaker vil korne som det vil vere . . . 

naturleg for RV som arbeidarparti å knyte til valkampen. 

! i 

. ·. . .. ·, --.:.: ~ ·.. ' .. - . -· . . 
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10 AUG '95 13:59 RV STORTINGSGRUPPE 

Noen forsh1g RV har lagt fram på Stortinget. som kan brukes i 

kommunevalgkampen. Konkrete forslag om bevilgninger er fra 
F 

statsbudsjettet for 1995: r: 

Barnehage: 

• Mot kristen formålsparagraf i barnehagen (bare RV og fridemokratene gikk mot kristen 

formålsparagraf. SV gikk inn for barnehage bygd på grunnleggende kristne og 

humanistiske verdier) 

• For gratis barnehage for alJe barn. Subsidi~rt støtta RV et forslag fra SV om at 

kommunene skal ha plikt til å bygge ut plasser for full dekning. 

• For rett til tiJ fd barnehageplass for funksjonshemma barn (bare RV stemte for). 

• For krav til førskolelærerutdanna personell også i nattåpne barnehager (bare RV stemte 

for). 

• For lovfesting av minimumskrav for bemannings- og arealnormer i barnehagene. 

• For å utvide barnehagenes åpningstid slik at alle foreldre kan benytte seg av tilbudet (bare 

RV stemte for). 

• For å fjerne betegnelsen «familiebarnehage» for å unngå at det på feilaktig vis blir gitt 

inntrykk av at slike barnetilsynsordninger er barnehage (bare RV stemte for). 

• Krav til regjeringa om å snarest legge fram en plan for utdanning av førskolelærere som 

samsvarer med m.å!et om full barnehagedekning ( vedtatt med støtte fra Sp, H, Kr.F og SV). 

• Øke driftstilskuddet til barnehagene slik at barnehageplassene blir gratis. 

• Øke stimuleringstiltaken6 slik at offentlig barnehager bygges ut til 80% dekning over en 5 

årsperiode. 

• Bevare småbarnsplassene i barnehagene og bemanningen på småbarnsavdelingene. 

Skole: 

• Mot skole for 6~åringer 

• For øremerka starstilskudd til skolen 

• For lovfesta rett til morsmålsundervisning for tospråklige minoritetselever (ikke behandlet 

ennå) 

(ANNE MlNKEN) G:\AM\DlVERSE\KOMMYALG.DOC 
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10 AUG '95 13:59 RY STORTINGSGRUPPE 

• For å sikre hørselhemmede førskoleb_arns rett til opplæring i tegnspråk som førstespråk.. 

• Økt øremerket overføring til grunnskolen: 

400 millioner til datautstyr ti] bruk for elever. 

' 250 millioner til generelle styr}i1ngstiltak. for å høyne den materielle standarden 

• 7 millioner til utvikling av infonnasjonsteknologi og etterutdanning i data for lærere. 

• Utbygging av fritidshjem til ~e grunnskolebarn i 1. - 3. klasse over en periode på to år. 

650 millioner øremerkes for utbygging i 1995. 

• Bedt Regjeringa snarest mulig iverksette statlige støtteordninger for å forbedre inneklimaet 

i skolen. 

• Bedt Regjeringa utarbeide bindende, nasjonale minstestandarder for spesialundervisninga i 
"I 

grunnskolen 

• Bedt Regjeringa sørge for at kommunene følger opp de fastsatte minstestandarder for 

fremmedspråklige elever~ morsmålsopplæring og ekstra norskopplæring. 

• Gratis skolefritidshjem. 1 milliard bevilges til dekning av dagens foreldrebetaling. 

• 100% statstilskudd til tospråklig undervisning, norsk som andrespråk og 

morsmålsundervisning etter satser som tilsvarer kommunenes reelle utgifter. 

• Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet skal fordele pengene til fylkeskommunene 

øremerket til videregående skoler. Dette skal ikke inngå i rammeoverføring som nå. 

• Øke overføringene til videregående skoler for å avskaffe kjøp og salg av skoleplasser slik 

at elevene sikres skoleplass uavhengig av hjemfylkets økonomi. (I dag koster en 

gjesteelevplass 56 000 kr.) 

• Ekscrarilskuddet til fylkeskommunale videregående skoler økes for å gi plass til søkere som 

står uten tilbud høsten 1995. (Høsten 1994 stod 19 400 elever uten tilbud) 

• Bedre tilbud om morsmålsundervisning og norsk som andrespråk i videregående, økes med 

21 milli()ner 

• Be Regjeringa stoppe Reform 94 

• Bedt Reg_jeringa sørge for at videregående skoler får nok penger slik at yrkesfaglige klasser . 

ikke må slås sammen i timer med allmenne fag. 

Trygd/sosial: 

{ANNE MINKEN) G:\AM\DJVERSE\KOMMVALG.DOC 
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10 RUG '95 14:øø RV STORTINGSGRUPPE 

• Bo1t med egenandel for hjemmesyke_pleie. Ingen økning i egenandel for kortidsopphold på 

institusjon·. Styrking av eldreomsorg og psykiatrisk omsorg. 

• Bedt Regjeringa avvikle ordningen med egenandeler for hjemmebaserte tjenester og i 
F 

hjemmesykepleien 

• Bedt Regjeringa legge fram plan for nedbygging av egenbetalingsordningene for helse- og 

sosialtjenester. 

• Innstramningeue i retten til uførepensjon fra 199 t oppheves. 

(ANNE MINKEN) G:\AM\DlVERSE\KOMMV ALG.DOC 
' . 
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Mange fagforeninger og organisasjoner har lagd planer og fremma forslag for å skape nye 
arbeids-plasser. RV har har summert noen av dem sammen med egne forslag, og kostnadsberegna 
dem. I tillegg til å gi de arbeidsløse nyttig arbeid, vil det løse viktige og uløste oppgaver i 
samfunnet. Vi vil bruke den kapitalen som arbeidsfolk har skapt til slike tiltak, i stedet for til 
investeringer i EF, spekulasjon og lu~~usforbruk for borgerskapet. 

200 000 nye arbeidsplasser 
Tiltak 

■ Sats på jernbanen 

. kostnad pr år 
Milliarder kr 

årsverk pr år 

Bygg ut jernbanen til høyhastighetstog 
og bygg ut Nord-Norge-banen over 10 år ................................ 4 ................................. 30 000 

■ Energiøkonomisering 
Bygge ut energisparepotensialet i bygg 
og opprusting av linjenettet over 5 år ...................................... .1,5 ............................... 11 500 

■ Miljøopprydding 
Gjennomføre SFfs plan på 5 år 
Gir også varig eksportretta virksomhet .................................... 4 .................................. 25 000 

■ Styrknorsk landbruk 
Nydyrking og økologisk jordbruk, økt 
sjølberging, styrke sau- og geitehold ........................................ 1. ................................. 12 000 

■ Sats på kystfisket og foredling .................................... : ............. 1 ................................... 5 000 
■ Barnehager og skolefritidsordning til alle barn ....................... 11 ................................ 39 000 
■ Gjennomfør HVPU-reformen etter intensjonene ..................... 2 ................................... 5 000 
■ Styrk eldreomsorgen.10 000 nye hjemmehjelpere .................. 2,5 ............................... 10 000 
■ Økt tilgjengelighet for funksjonshemma ................................ 0,5 ................................. 1 500 
■ Sats på norsk ferdigvareproduksjon 

Statlig industrisatsing og markeds- .. 
føring av norske produkter i 5 år ............................................. 5 .................................. 15 000 

■ Styrk skatteetaten for åta skatteundragerne .................................................................. 1 000 
■ Øk boligbygginga til 40 000 boliger pr år ................................ 1 ................................. 35 000 
■ Økt sysselsetting i industri og service 

som følge av forslaga over (lavt anslag) ....................................................................... 10 000 
r 

Sum ............ 33 .,:,: ........................... 200 000 

Av de 200 000 nye arbeidsplassene vil ca 140 000 være varige, og ca 60 000 vare i 5-10 år. 
I tillegg til 33 milliarder i offentlige utgifter, vil det kreve ca 5 milliarder fra næringslivet. 

V 
Hvor skal penga tas fra? Mrd kr 
■ Statens kontantbeholdning et på ca 115 milliarder,og 

netto finansielle fordringer er på ca 88 milliarder"50 milliarder 
av dette settes av til de foreslåtte tiltakene, fordelt over 5 år: ............................................ 10 

■ Trekk inn skattemidler som i dag undras. Det er beregna 
at ca 30 milliarder undras beskatning. Beregna økt skatt: .................................................. .4 

■ 1/4 av vei-investeringene brukes til kollektivformål: .......................................................... 3 
1 
L 

■ Arbeidsløshetstrygd og sysselsettingsmidler: ................................................................... 1.6 J..,v 
■ Skatteinntekter og arbeidsgiveravgift fra 180 000 flere sysselsatte: ................................. 10 

,■ Momsinntekter på byggevarer o.a: ........................................... : ........................................ 2,5 

V■ i~:;0

i;~~~t~~;J;::fs~~~~~~.~~.~~~~.~~~~~·~·····························································l 
■ Reduserte forsvarsutgifter med 5 prosent: ........................................................................... 1 
■ Skjerpa bedriftsbeskatning på overskudd: .. .................................................................. 2,5 . 

Sum ...................................................... 50 

Dette gir inntekter på 17 milliarder mer pr år enn utgiftene, så det er godt rom for både økt utlån til 
boligbygging, til at utgiftene kan legges høyere, og til å redusere inntektene. 

: · - Rød Valgalliarzse 
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NOTAT 

Om de ri~e, arbeidsløse og ·trygdede 

De rike blir rikere 
Rød V~lgallianse retter søkelyset mot enda et hull i skattlovgivninga. Ikke nok med at Norge har en av de 
laveste bedriftsbeskatningene i EmiQpa - skatterefonnen har heller ikke tettet igjen de hullene som va~ i det 
gamle skattesystemet. . . . 

RVs leder Jørn Magdahl har derfor skrevet brev til finansminister Sigbjørn Johnsen der han krever en slutt 
på at norske bedrifter tømmes for egenkapital for at eierne skal få skattefrie fortjenester. Ved først å 
overføre overskuddet til fonds - og deretter sette ned aksjekapitalen - er det mulig å hente ut en skattefri 
gevinst fra aksjeselskapene. Tall fra kredittvurderingsselskapet CreditReform viser at norske aksjeselskap 
har nedsatt egenkapitalen med 4,6 milliarder kroner i første halvår i 1995. Kapitalnedsettelsene er vedtatt 
på generalforsamlingene og utbetalt aksjonærene som gjør hva de vil med pengene. De kan kjøpe større hus 
raske biler eller smekre båter eller investere i noe nytt. Rød Valgallianse mener dette er nok et eksempel på 
at hvordan rikfolk utnytter skattesystemet til sin fordel. 

\ 
Stopp kapitalflukten 
Norsk økonomi går godt. Norske bedriftseiere kan glede seg over de siste konjunkturbarometrene fra 
Statistisk sentralbyrå. Prisene gikk ned fra juni til juli måned. Eksportindustrien eksporterer som aldri før. 
Norske bedrifter deler ut rekordstore aksjeutbytter. 

Men stadig mer av norsk industri får utenlandske eiere. Når aksjeutbytte deles ut, betyr det at store verdier 
som er skapt i Norge sendes til utlandet. I utenriksregnskapet slår Statistisk sentralbyrå fast at det er en 
sterk økning i kapitaleksporten. Dette skyldes hovedsaklig økt aksjeutbytte til utlandet. I årets fem første 
måneder ble det sendt 6,3 milliarder kroner ut av landet som aksjeutbytte. Selv om det norske næringsliv 
går for full mlle og staten bygger opp et enormt oljefond blir det ikke investert i Norge. Overskuddet 
sendes til utlandet. 

Fortsatt høy arbeidsledighet 
Selv med økt aktivitet. i norsk arbeidsliv har ikke arbeidsløsheten gått særlig ned. Ved utgangen av juni var 
det fortsatt 225.500 som var registrert som arbeidssøkere ved Arbeidskontorene. Antallet langtidsledige 
øker fortsatt sterkt. Det er nå over 36.400 ledige som har vært ledige i over 26 uker. Dette tallet har gjort et 
dramatisk hopp opp fra i fjor. 

Unødvendig sosialhjelp 
Sosialhjelpen henger som en økonomisk møllestein rundt halsen på de norske kommune. I 1993 ble det 
utbetalt 3,7 milliarder i sosialhjelp. Det er omtrent halvparten av det norske bedrifter sendte til utlandet i de 
fem første månedene i I 995'såm aksjeutbytte. Det var 165.865 som mottok sosi~Itrygd i fjor. 65.000 av 
disse hadde trygd som sin viktigste inntektskilde. Mer enn hver tredje sosialhjelpsmottaker skal egentlig bli 
fanget opp av andre støtteordninger enn sosialhjelp. Men fordi trygdeytelsene er for lave, belastes den 
skrale kommuneøkonomien med enda større utgifter. Regjeringas «Velferds»-melding signaliserer · 
innstramninger i trygdeytelsene, en måte å dytte enda større utgifter over på kommunene. Enda flere blir . 

. . henvist _til sosialkontorene s~m allerede påforhånd er overarbeidet. 

Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo. Tlf.: 22 98 90 50. Faks: 22 98 90 55. E-post: rv@oslonett.no 
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F ellesfråsegn frå dei politiske partia i Stavanger og Rogaland. 

Hent Aftab-familien tilbake til Norge! 
r 

Aftab-familien ba om asyl i Norge_, men fekk avslag og blei skyssa tilbake til Pakistan. 

Vi meiner Aftab-familien hadde krav på opphald på humanitært grunnlag. Å utvisa Aftab
familien var ei handling som ikkje er det norske samfunnet verdig. Regjeringa må gripa inn, 
slik at Aftab-familien kan koma-tilbake til Norge! 

Rogaland Rv;, Stavanger RV, v/Leiv Olsen 
Sosialistisk Venstreparti v/Marcela Molina 
Miljøpartiet De Grønne vffor Finn W ersland 
Senterpartiet v/Kate Elin Nerland 
Rogaland Venstre og bygstyregruppa i Stavanger Venstre, v/Stein Nervik 
Rogaland kristeleg Folkeparti, v/Jan Birger Medhaug . 
Rogaland Høyre, v/Bent Høye 

Organisasjonar og einsldldpersonar blir oppfordra til å slutta seg til fråsegna 

RØD VALGALLIANSE . 

J.nr.: ;t l'Ø It Dato~ /0.e.C/6 
Saksbeh.: Fw-w-v ota<J 
Kopl:be..it.-f" 

Besvart: 

Arkiv: 

(/7k- ~ 

i~v Ok"1 
11 n f2 Pi' eg 
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HVA MENER RV OM REFOR~ -97 (6-ARINGENE I SKOLEN)? 

Dette er et notat som forsøker å gi endel argumenter i forbindelse med Reform -97 (GR97). 
Materialet er i all hovedsak utarbeidet av RV-representanten Eivind Reiersen fra Nesodden. 
Hvis dere vil jobbe mer med denq~ saken er det verdt å skaffe seg disse dokumentene som et 
utgangspunkt for arbeid på kommunalt nivå: · 

1. Stortingsmelding nr. 40 (1992-93) av 30.04-93 - «Om 6-åringer i skolen». 

2. Hervikutvalgets innstilling: «Kostnader ved skolestart for seksåringer» levert 07.04-95. 

3. Stortingsproposisjon nr. 58 (1994-95) av 19.05-95 - «Om kommuneøkonomien 1996 m.v. 
kap. 7: Grunnskolereformen 1997. 

4. Lokale dokumenter om reformen. 
\ 

Videre er det viktig å presisere at dette er et forslag til hvordan RV-representanter kan gå 
frem i den politiske debatten. Problemet vi ofte har et at vi må gå inn på endringer og 
reformer som vi er imot. Spørsmålet blir om vi hele tiden skal stille våre grunnleggende krav 
eller om vi skal gå inn på forslag vi tror vi kan få støtte på blant folk og politikere for å vinne 
avtemninger. Dette notatet har utgangspunkt i at en kan få gjennomslag for endel endringer i 
kommunene og for noen krav til Staten som kan gjøre GR97 mer spiselig enn den fremstår 
idag. 

1. I utgangspunktet er RV prinsippielt mot at 6-åringene tas inn i skolen. I vårt program står 
det at vi mener 6-åringene skal være i barnehagen og at barrnehagetilbudet må bygges kraftig 
ut og være gratis (s. 56-59). Likevel må vi gå inn i debatten om GR97 for å vinne kampen om 
at reformen blir best mulig. De neste punktene vil ha reformen som tema. 

2. 7. april la et kostnadsberegningsutvalg, Hervik-utvalget, fram resultatet av sitt arbeid om 
hva skolestart for 6-åringer vil koste. I mai la regjeringen fram sitt videre arbeid med 
reformen i st.prp. 58, der kap. 7 omhandler GR97. 

Mange kommuner rundt om i landet har gjort beregninger av hva reformen vil koste, både når 
det gjelder investeringer og·årlige driftskostnader. Hvis en sammenligner kommunenes 
beregninger med Stortingsproposisjonen finner en at vi må stille store politiske og 
økonomiske krav til reformen før den kan gjennomføres. 

Det er særlig på investeringssiden tallene gaper voldsomt. Stortingsmeldinga, som kom for to 
år siden, anslo investeringsbehovet til 2.1 milliarder. Hervik-utvalget økte dette til 2.9 
milliarder. Men beregningsgrunnlaget er mildt sagt svært usikkert. Det er gjort på bakgrunn 
av at ca. 1500 klasserom i landet er ledige. Dette til tross for at mange større kommuners 
barneskoler er fullstendig sprengt allerede idag. Dette betyr at behovet for investering i 
nybygg er stort, mye større enn anslått for mange kommuner del. Forslaget fra Stortinget sier 
at det skal gis tilsagn om et investeringstilskudd på 20.000 pr. 6-åring. Dette er altfor lavt for 
mange kommuner som må bygge for å få plass til alle de nye barna som skal inn i skolen. I . 
Nesodden kommune har def.eks beregnet at de vil få utgifter på ca. 90.000 pr. 6-åring hvis 
alle skal få plass. Kravet fra kommunene må være at det gis full kompensasjon for de 
nødvendige investeringene for reformen i hver enkelt kommune. 
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Reformer koster, men erfaringer viser o'ss at kommunene stadig blir pålagt nye oppgaver uten 
at de nødvendige overføringer fra Staten følger med (f.eks. HVPU-reformen). RV må gå 
foran i kampen mot utarminga av norske kommuner. Kampen om velferdsstaten er i stor grad 
et spørsmål om tilstrekkelige overføringer til kommunene, siden det meste av velferdsstaten 
idag forvaltes på lokalnivå. l '. 

3. Når det gjelder driftsutgiftene må vi også gjøre endel politiske og prinsippielle 
vurderinger. Det er lagt til grunn et klassedelingstall på 28, og en bemanningsnorm på 18 
elever pr. pedagog. Disse tallene blir brukt om hverandre og er egnet til stor forvirring . RV 
må kreve at et normtall på 18 legges til grunn. Dette betyr at dersom klassedelingstallet 
overstiger 18, må det være to pedagoger tilstede. I tillegg må antallet assistenter økes 
vesentlig dersom reformen skal bli et tilbud som inneholder viktige elementer av 
barnehagepedagogikken. (For øvring har Hervik-utvalget glemt at leseplikten ble satt ned 
med 1 time fra 1.1-94- noe som isolert krever en økning av antallet pedagoger med 4%). 

4. Når det gjelder lærebøker og etterutdanning gir St.prp. luftige meldinger om at 
kompensasjon skal vurderes, og om «forskyvning av utgifter» (s.144). RV's krav må være at 
det gisøremerkede bevilgninger til nødvendige nyanskaffelser og utskiftinger av lærebøkene, 
samt til den etterutdanning som trengs for både førskole- og allmennskolelærere. 

5. Behovet for skolefritidsordninger er bere'gnet til omtrent som idag, dvs . en dekning på 
60%. RV må kreve at denne økes til minimum 65 %, fordi 6-åringene har et langt større 
behov for en tilsynsordning utover sine 20 skoletimer, enn 7-10 åringer har. 

6. Skoleskyssgrensene er idag 4 km, og er ikke foreslått endret. RV må kreve at disse må 
senkes til 2 km for 6-åringene. 

7. Den kapasiteten som blir frigjort i barnehagene ved at 6-åringene forsvinner, må nyttes 
fullt ut. Disse plassene må i størt mulig grad omgjøres til småbarnsplasser, der 
dekningsgraden stort sett er svært dårlig. At dekningsgraden blir litt bedre kan RV også bruke 
som brekkstang til å reise kravet om satsing på barnehageutbygging i kommunen vi bor i. 
Kommuner med høy barnehagedekning er bedre kommuner å bo i for folk. 
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Kvinneprofil på valgkampen 
-fra kvinneutvalget 

, 
Valgkampen er en ypperlig mulighet til åjobbe fram RV's 
kvinneinnretning. Kommunevalg, med fokus på lokale saker gjør det lett 
å kjøre fram politiske saker som kvinner er spesielt opptatt av. Men det 
er også en glimrende mq.lighet til å dra igang kvinnenettverk som kan 
jobbe sammen både under valgkampen og seinere. 

Kvinneutvalget har en del ideer til måter vi kan jobbe på og saker som er 
viktige å gripe tak i. Men vi håper at dere sender oss kopier av 
leserinnlegg, løpesedler spesielt innretta på kvinner, ideer til aksjoner og 
annet dere trur kan være av interesse. På den måten kan vi bygge opp en 
«idebank» som alle medlemmene kan bruke. 

Ideer som prøves ut ulike steder i landet: · 
-Idedugnad: Å samle en del kvinner til en idedugnad trenger ikke å være 
mer pretensiøst enn at en møtes over en kopp kaffe en kveld. All erfaring 
tilsier at når noen kvinner samles på denne måten, popper det opp ideer 
som kan jobbes videre med. 

-Forsøke å gripe tak i saker hvor det er reell bevegelse. Dette vil sjølsagt 
variere fra sted til sted. Men saker det burde være mulig å trekke fram 
mange steder er kvinnelønn, 6-timersdag, barnehager, velferdsmeldingas 
forslag til kutt i overgangsstønaden. 

-Åta kontakt med kvinnedominerte fagforeninger. Har de tenkt å 
markere sine krav under valgkampen. Inviter representanter til RV
møter, -arrangementer. 

-Prøve å utfordre de andre partiene. Hvordan stiller de seg til 
kvinnekrav. Dette kan gjøres både gjennom konfrontasjonsmøter, 
leserinnlegg og diskusjon på stand. 

-Å arrangere kvinnekafe istedetfor vanlig møte. Sett av tid til 
kulturinnslag og god tid til det sosiale, uformelle. 

«jentemobben» _ 
I Oslo prøver vi å få til en egen kvinnegerilja, «jentemobben'.». Tanken er 
at vi skal være en gjeng som går fra stand til stand og konfronterer 
partiene med manglende kvinneinnretning. Hvorfor skal kvinne·r stemme 
på dette partiet, når partiet ikke tar kvinnespørsmål på alvor. 
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Aksjonsgruppe . av eneforsørgere 
I Stavanger er det starta opp en gruppe av eneforsørgere. Bakgrunnen er 
angrepene på eneforsørgerne som velferdsmeldinga legger opp til. 
Aksjonsgruppa arrangerer: åpent møte 23. august hvor de har invitert 
politikere fra alle partiene·. Erling Folkvord stiller fra RV. Det burde 
være grunnlag for å starte opp lignende grupper flere steder. 
Valgkampen kan være en god anledning til å knytte kontakter som kunne 
bli med på å starte opp. For mer informasjon om gruppa i Stavanger ta 
kontakt med Marit Holten, tlf 51 80 81 13 (j), 51 56 21 50 (p). Det er 
lagd en del materiell i Stavanger som bør kunne brukes andre steder. Hvis 
dere vil ha dette - ta kontakt med RV -kontoret. 

Kvinner på tvers 
Legger ved invitasjon til den andre «kvinner på tvers»-konferansen. Meld 
dere på!! Valgkampen er også en glimrende anledning til å mobilisere til 
konferansen. 

Trenger dere hjelp 
Kvinneutvalget vil være på kontoret under valgkampen. Trenger dere 
hjelp til noe, vil spørre om noe, fortelle oss noe eller bare slå av en prat -
ring 22 98 90 50 og spør etter Nina. Jeg er tilstede mandag til torsdag 
mellom 10.00 Og 15.00. Dere kan også ringe og legge igjen beskjed på 
sentralbordet, hvis det passer dårlig å ringe når jeg er tilstede. 

For kvinneutvalget 
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