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Rødt er alternativet for arbeidsfolk i Oslo 
..... , både kommuneansatte og alle andre. Valg
seieren i 2015 har vist at det mest gunstige for 
kommuneansatte er rødgrønt byråd med støtte 
fra en sterk Rødt-gruppe i bystyret. Renovasjons
saken og saken med Manglerudhjemmet er 
eksempler på hva det betyr at Rødt står sterkt i 
bystyret. 

Kommunen er Oslos største arbeidsgiver, og 
setter standard for hva slags arbeidsforhold vi 
skal ha i Oslo. Det er positivt for alle å kjempe 
fram en heitidskultur i kommunen, samt fjerne 
alle spor av useriøse ansettelsesforhold. 

Mye har blitt gjort, men mye gjenstår. Ny skole
direktør er bare et skritt på veien. Rødt støtter 
arbeidet for å få på plass en tillitsreform på kom
munale arbeidsplasser, som skal erstatte for
mynderi og unødvendig rapportering som henger 
igjen etter det blå byrådet. 

VIDERE: 

• Rødt krever ytringsfrihet for kommunalt an
satte - uten risiko for represalier 

• Alle som jobber deltid i kommunen skal 
få tilbud om økt stillingsprosent eller hele, 
faste stillinger, etter hvert som det blir ledige 
jobber 
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• Lik lønn for likt arbeid, uansett hvilken bydel 
eller etat man jobber i 

• En vikarpool med fast ansatte på fast timetall 
skal erstatte all bruk av bemanningsselskap 

• Ryddige lønnsforhandlinger der fagforenin-
gene har streikerett - nei til trynetillegg 

• Pensjon fra første krone 

På et område må det tas et spesielt krafttak i 
neste periode: Oslo Havn. Det blå byrådet stod 
for ei privatiseringslinje, angrep fagforeningen, 
og favoriserte uorganiserte bedrifter som leie
takere i den kommunale havna. Det rødgrønne 
byrådet har verken vist vilje eller evne til å snu 
denne utviklinga. Transportinternasjonalen har 
utropt Oslo Havn som en Port of Convenience, på 
lik linje med havna i Mogadishu. 

Rødt støtter en motoffensiv fra fagbevegelsen for 
å organisere havnearbeidere, og få havnearbeid 
inn under tariffavtaler. 

VI KREVER: 

• alle operatører på Oslo Havn må tegne tariff
avtale. Hvis de nekter, må kontraktene sies 
opp av kommunen. 

• alle leietakere og operatører i Oslo Havn må 
gi fortrinnsrett til registrerte havnearbeidere, 
slik ILO-konvensjon 137 krever. 
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Bli med på laget 

Bli medlem i Rødt på rødt.no/bli -medlem. Du kan også 
melde deg inn via SMS: Send «Raudt [navn] [dine-post] [din 
adresse]» til 2090. 

FØLG OSS PÅ ... 

Facebook: Rødt Oslo Web: rødt.no/oslo lnstagram: RodtOslo 
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