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Aldri tidligere har 
LO Stat satset 
sterkere foran 
et valg. Det gjør 
vi på bakgrunn 
av erfaringene 
fra den siste 
stortingsperioden. 
Stortingsvalget 
2005 er det 
viktigste på flere 
tiår. Det handler 
om hvilken politisk 
retning vi skal 
velge for Norge. 
Det er DU som 
skal foreta dette 
valget. 

LO Stat vil ha 
politikere på 
Stortinget som har 
en bedre forståelse 
av offentlig sektors 
viktige rolle enn 
det vi har opplevd 
de siste fire årene. 

Dagens regjering har i løpet 
av denne stortingsperioden bl.a: 
■ Endret arbeidsmiljøloven: 

Overtidsbestemmelsene er blitt mer ugunstige for arbeidstakerne 
Det er åpnet for økt bruk av midlertidige ansettelser 
Det er lettere å sparke medarbeidere 

■ Privatisert og konkurranseutsatt viktige samfunnsinst[tusjoner 
■ Varslet en liberalisering på postområdet, som kan føre til et 

dårligere tilbud i distriktene. 
■ Angrepet en rekke bestemmelser i Statens tari ffavtale 

Organisasjonene har til nå greid å stoppe fors lagene, blant annet 
om en dårligere sykelønnsordning 

■ Lagt opp til en tariffpolitikk som vil gi mye til få og lite til de fleste 
■ Endret tjenestemannsloven: 

Fjernet ventelønna for statsansatte 
Svekket oppsigelsesvernet for statsansatte 
Fjernet statsansattes reelle deltakelse i ansettelsesprosesser 

■ Kjørt en konfrontasjonslinje overfor de ansattes organisasjoner 
der medbestemmelsen er betydelig svekket 

LO Stats mål er en ny politisk kurs for Norge. Det innebærer et 
erklært ønske om å skifte ut dagens regjering med en regjering 
som erstatter markedsstyring med polit isk styring av velferdstaten. 
Vi ønsker en regjering som ivaretar fellesskap og samarbeid med 
de ansatte. 

Uansett ståsted og politisk oppfatn ing er valget ditt, og det er 
dine vurderinger som skal ligge til grunn. I denne brosjyren har vi 
likevel valgt å peke på noen områder som vi mener er viktige foran 
stortingsvalget i 2005. 

Valgfrihet= Konkurranseutsetting 
og privatisering 
Det kan knapt påvises eksempler på at privatisering og 
anbudsutsetting gir billigere og bedre tilbud til borgerne - snarere 
tvert i mot. Høyresiden kaller dette for «modernisering og 
valgfrihet». Slik vi ser det, er dette kun et uttrykk for en blind tro på 
markedskreftene, som vil bane vei for et forskjellsnorge bare de 
mest bemidlede i de sentrale strøk vil dra nytte av. 
Privatisering, konku rranseutsetting og fristillinger fører også til en 
svekkelse av demokratiet. 

Vi ønsker ikke denne utviklingen. 

LO Stat mener det også er viktig å slåss for de ansattes 
rettigheter. Vi har sett en rekke eksempler på at det er de ansattes 
opparbeidede rettigheter som får svi når markedet får rå alene. 
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Modernisering 
Når høyresiden snakker om modernisering, følger de gjerne opp 
med å hevde at de ansattes organisasjoner er bremseklosser 
som vil bekjempe alle endringer i offentlig sektor. Slik er det 
selvfølgelig ikke. Fafo har som ledd i et forskingsoppdrag utarbeidet 
et notat om omstillinger i Staten. I de siste 15 årene har det 
vært gjennomført 530 organisatoriske endringer innenfor statlig 
forvaltning. I tillegg kommer 121 endringer i statsselskapene, som 
har berørt titusenvis av ansatte gjennom flytting, oppsigelser og krav 
om endret kompetanse. Når dette har skjedd så stillferdig skyldes 
det ikke minst en vilje fra de ansattes side til fornyelse og omstilling. 
I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å understreke at vi 
til tider har vært meget skeptiske til måten omorganiseringene har 
vært gjennomført på. 

Offentlig forbruk 
En annen påstand som framsettes er at det økende offentlige 
forbruket i Norge er med på å kvele privat sektor. Heller ikke denne 
påstanden er riktig. Under Bondevik 2-regjeringen har det private 
forbruket økt med 15 prosent, mens det offentlige forbruket bare 
har økt med 9 prosent i samme tidsrom. Bak disse tallene ligger 
det faktum at skattelette - der de med høyest inntekt har fått mest 
- har ført til strammere offentlige budsjetter, med de følgene det 
har fått for innbyggerne. Valgfriheten, som høyresiden er så opptatt 
av, har gitt et dårligere velferdstilbud til mange. 

Også borgerne er bekymret. Seks av ti nordmenn mener det i dag 
er mindre politisk styring og færre fellesskapsløsn inger i Norge enn 
for 30 år siden. Syv av ti mener dette er en uheldig utvikling. 
Når man spør velgerne hvordan de ville ha prioritert, viser det seg at 
folk heller vil ha et godt velferdstilbud enn skattelette. 

Foran stortingsvalget har det rødgrønne alternativet signalisert 
at de ønsker en samfunnsutvikling med vekt på fellesskap 
og rettferdig het i stedet for usosiale skattelettelser og økte 
forskjeller. De har også signalisert at de vil reversere endringene 
i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, som ble vedtatt av 
regjeringspartiene med støtte fra Fremskrittspartiet. 

Vår oppfordring til deg er å finne ut hva de politiske 
partiene mener om disse sakene - før du putter 
stemmeseddelen i urnen. 
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