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LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsl iv» ble gjennomført i perioden september 

2008 ti l apr il 2009. Al le LOs med lemmer ble invitert til å de lta. Ove r 26 ooo 

medlemmer sendte inn 63 ooo faglige og po lit iske innsp ill til hvilket arbeidsliv de 

ønsker, og hva som ska l være LOs vikt igste saker framover. 

Med utgangspunkt i dette og LO-kongressens vedtak, sendte LO 41 spørsmål ti l de 

polit iske partiene. Vi ba om klare sva r på hvordan partiene st iller seg til våre 

viktigste sake r. Vi ha r mottatt svar fra samtl ige partier. 

I denne fo ld eren presenteres partienes sva r på et utvalg av de viktigste 

spørsmålene. Vi oppfordrer deg til å lese part ienes svar i sin helhet 

Disse finner du lett ti lgjenge lig på LOs nettsider, www.lo.no. 
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@ ., 
SV ., 

1. Arbeid til alle 
Mange arbe id stakere jobber ufrivillig deltid. • .,,, 
Dette er til hinder for likelønn og for en løn n 

-~ ., 
å leve av. 

~ ., 
LO krever: 

Lovfestet rett ti l he ltidssti llin g for de som ~ ., 
ønsker det. --

0 I I 
., 

,·, Sp har ikke tatt stilling til lo~festing, men awiser ikke --

muligheten. ·~•~.1 ., 119DT 
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2. Sykelønn • ., 
Fo lk blir ikke friskere av å tape penger på ---
å væ re syke. Svekke lse av sykelønnsordn ingen ~ ., 
vil ramme usos ialt. 

~ ., 
LO krever: --

Ingen svekke lse av sykelønnsordningen. ~ f' HØYRE 
., 

0 ., .~ ., . ~·-"' "· RØ DT 
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3. Mer velferd • ., 
- nei til privatisering 

--
Velferdstjenestene bli r ikke bedre ved at markedet ~ I 

., 
tar over. LO mener at velferdstjenester er en 

offentlig oppgave og har ingen t ro på å gjøre 
- --

: 1' dette ti l forretningsvirksomhet. 

LO krever: I 
., 

--

Ingen konk urranseutsetting, anbu d og pri vat i- 0 I I 
., 

se ri ng av offentl ig virksomhet. 

·~-~·- I 
., 
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4. Sosial dumping 
Sosial dump ing er et omfattende prob lem i 

., ., 
mange bransjer. Det er he lt uakseptabelt at 

~ I I 
., 

arbeidstakere i enkelte bransjer behand les som 

annen rangs arbeidstakere. Sosia l dump in g - --

undergrave r opparbeidede lønns- og arbeids - <W I 
., 

vil kår. LO mener at so lidaransvar er et godt 
virkemiddel for å bekjempe sos ial dumping. ~ ., 
LO krever: 0 ., 
At ordningen med so lida ransvar videreutvik les. ,,,,, ., •11--•. 

RØDT 
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5. Innsynsrett for tillitsvalgte al ., 
Tillitsva lgte utfører en viktig rol le i bekjem pelsen --
av sos ial dumping. For at de ska l kunne utføre 

- ~ I I 
., 

sin ro lle best mu lig, må de ha tilga ng t il relevan t 
inform asjon ute på arbeidsplassene. ---

:.1 ✓ LO krever: 
I 
., 

At inn synsretten for tillitsva lgte i fo rbindelse --

med al lmen ngjør ing utvides. 0 ., 
.... ., ..,a ...... 

RØ DT 
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6. Midlertidige tilsettinger --• I ., 
Midlertidige tilsettin ger hindrer mange arbeids-

--
takere i å bli full ve rdige deltakere i arbe ids livet. 

~ I I 
., 

En del arbe idsgivere benytter seg av midlerti dige 

til settinger for å slippe unna ansvaret m ed å ha --

faste ansatte . Dette er uakse ptabel t. ~ I 
., 

LO krever: 

· ; .. I 

i 

., 
At adgangen til å benytte midlertidige tilsett inger ., 
begrenses i forho ld ti l dagens situasjon. 

-

4fc"'~. I 
RØ DT 

., 
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7. Streikeretten r SV 
I 
, 

I 

Norge ha r et velfungerende system fo r hvordan --
tvis ter i arbe idsl ivet løses . Streikeretten er ett av • I 

, 
virkemidlene so m arbe idstakerne har t il rå di ghet 

---
for å kjempe for sine rettigheter under tariffor-

~ I 
, ,·, 

handlinger. Streikevåpenet er fagbevegelse ns 

sterkeste kampm idde l, og dette bru kes fornuftig ---

i Norge. :.1 ~ 
:i 

LO krever: 

At det ikke innføres begren sninger i stre ikeretten. 0 , 
Venstre vil utvide kriteriene som ligger til grunn for ... , •..,a•1o . 
at myndighetene kan vedta tvungen lønnsnemnd. RØ DT 
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8. Næringspolitikk 
Gl" SV ✓ I ., 

Norske arbeidstakere er avhengig av at politikerne • I 
., 

fører en aktiv næringspolitikk som utvikler og ---
sikrer arbeidsplasser. LO ha r ingen t ro på at ~ _,_ 

I ..,., 
denne oppgaven kan overl ates t il markedet alene. 

---

<W I 
., 

LO krever: --

At pol iti kerne må bruke det stat lige eierskapet ~ :e 1 I 
., 

som et aktivt virkem iddel i næringspolitikken. 
_ / _ I I ., 

I --* Venstre har ikke svart på spørsmålet. 

◄~!~. I ., 
10 
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9. Etter- og videreutdanning - -

Etter- og videreutdann ing er vi kt ig fo r å kunne • I 

funge re i arbe ids livet. LO har tatt t il orde for at --
en ordning med kompetansetil litsva lgte må ~ I I ., komme på plass. 

- - -

~ I ., 
LO krever: 

At det etab leres en ordning med kompetanse- ~~ I 
ti llitsvalgte. 

I ., 
0 I 

., 
;', Sp har ikke svart på om de støtter dette eller ikke, 

"" men viser til omtalen av dette spørsmålet i Stortings- ◄11---1< ., 
melding nr 16 (2006-2007). RØOT "' 
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10. Livslang læring al ., 
Lærl ingeord ningen er viktig fo r å få unge - --
mennesker inn i arbe idslivet. Det er viktig at ~ I I 

., 
denne ordn ingen styrkes. 

---

w I 
., ,., 

LO krever: ---

At retten til lærlingeplasser og opplærings- ~ I I ., plasser lovfestes etter videregående kurs tri nn 2 . ., 
,·, KrF vil ikke avvise dette, men mener styrking av ---

økonomiske incentiver er viktigere. ·~"'*. I ., 
RØDT 
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11. Likestilling al ., 
Foreld repermisjon ved fami lieforøkelse er et 

viktig ve lferdstiltak. I dag har dette systemet en 
- ~ I 

., 
svakhet ved at far (medfore lder) ikke har egen 

opptjenings rettighet. 
--

~ ., 
LO krever: ~~ ., 

HØYRE 

At far (medforelder) gis fullt ut selvstendige 

opptjeningsrettigheter i forbinde lse med 0 I 
., 

foreldrepermisjon og fore ldrepenger. 
-

.... . I ., 
.. ~'fl( .... 

RØ DT 
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12. Pensjon 
~I" 
SV " --

Gode pens jonso rdninger gir en viktig trygghet ., 
I 
., 

for alle arbeidstakere. LO har kJempet for å få på 

plass en ny og forbedret AFP-ordning. Partene i 
--

~ I I 
., 

arbeidslivet er avhengig av statens medvirkning 

for å opprettholde denne ordn ingen. ---w ., 
LO krever: 

""? ., 
HØYRE 

At det garanteres for den stat lige medvirkningen --
til den tari ffestede AFP-ordningen. 

! .. i 

., ., 
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13. Utdanning 
r@ I " SV ✓ 

--

Et godt sko leti lbud er en forutsetning for ., 
I 
., 

å kun ne lykkes på arbeid smarkedet. LO mener at 
---

utdanning av barn og unge er et offentl ig ansvar 
· ~ I I 

., 
som skal skje i offentlig regi . 

---

LO krever: :.1 
., 

I 
At den offentlige skole n sty rkes ved at privat- ., 
skoletilbudet ikke økes . --

0 ., 
... ., ◄..,a ....... 

RØDT 
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