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Valget er egentlig ganske enkelt 

Gjennom mange år har Høyre og 
Fremskrittspartiet sittet i byråd 

og styrt Oslo. 

I flere år på rad har det vært kutt 
i bydelenes budsjetter som betyr 
mindre hjemmehjelp, færre syke
hjemsplasser og nedlagte fritidsklub
ber. Selv etter Adecco-skandalen vil 
Høyre og Fremskrittspartiet konkur
ranseutsette flere kommunale syke
hjem. Høyre og Fremskrittspartiet er 
i ferd med å omgjøre kommunen til 
et marked hvor investorer kan tjene 
penger. 

Med Høyre og Fremskrittspartiet i 

førersetet vet vi hva vi får. Har du 
også fått nok av kutt, nedskjæringer 
og skandaler? LO i Oslo engasjerer 
seg i valgkampen fordi vi trenger et 
styre i denne byen som har en poli
tikk for oss som bor her. 

LO i Oslo oppfordrer deg til å stem
me på et av de rødgrønne partiene; 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Ven
streparti, Rødt eller Senterpartiet, 
ved kommunevalget 11. og 12. sep
tember 2011. 

Du avgjør. 
Bruk stemmeretten! 
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- Oslo er ikke 
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Faksimile fra Nordre Aker Budstikke 18. 
mars 2010: Sosialbyråd Anniken Hauglie fra 
Høyre mener det ikke er noen forskjeller 
mellom Oslo øst og vest. 

Foran kommunevalget 11. og 12. 
september 2011 har LO i Oslo 
stilt partiene i Oslo tilsammen 

67 spørsmål. I dette heftet presen
terer vi 14 av spørsmålene. Høyre, 
Fremskrittspartiet og Venstre har 
ikke svart og vi har satt et svar utifra 
en gjennomgang av de vedtatte parti
programmene til disse partiene. I 
noen tilfeller har partiene enten ikke 
noe standpunkt eller politikken er for 
tvetydig til å kunne si ja eller nei. I 
de tilfellene står det spørsmålstegn. 

Alle spørsmålene med svar fin
nes på www.lo-oslo.no. 
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Stemte Oslo-partiene mot kutt i 
bydelsbudsjettene for 2011? 

Levealdersforskjellen mellom øst 
og vest i Oslo er opptil 12 år og 
helsetilstanden for 40-åringer 

på østkanten tilsvarende 60-åringer på 
vestkanten. En femtedel av de som lever 
i en barnefamilie i indre øst har inntekt 

under fattigdomsgrensa. De som bor i 
Holmenkollåsen tjener seks ganger så 
mye som de i drabantbyene. LO i Oslo 
mener at byrådets kutt i bydelsbudsjet
tene øker forskjellene. Klasseforskjel
lene må bekjempes. 

Stemte Oslo-partiet mot kutt i bydelsbudsjettene for 2011? 

HØC!hl FrpO V ~ Krf (Rf) Ap~ SV SV RødtRi 

Ja 
., ., ., 

Nei X X X X 
Uklart 
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Vil Oslo~partiet gå inn for en trinnvis innføring 
av gratis SFO / aktivitetsskoleordning? 

S pesielt i enkelte bydeler øst i Oslo 
er det få barn som går i barneha
ge eller på aktivitetsskole (skole-

fritidsordning). LO i Oslo mener det er 

nødvendig at barnehage og ~ktivitets
skole blir gratis for å sikre at alle kan 
delta. Det er viktig at alle barn lærer 
norsk før de begynner på skolen. 

Vil Oslo-partiet gå inn for en trinnvis innføring av gratis SFO / 
aktivitetsskoleordning? 

HVØ:Je Frp e) V ~ Krt wY Ap ~ SV SV RødtRi sp al 
Ja .,* "'* ., ., 
Nei X X X 

Uklart 
, 
■ 

* Ap og Frp går inn for heldagsskole . 
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Vil Oslo-partiet satse på undervisning i stedet 
for rapportering? 

I
tillegg til de nasjonale prøvene 
har Høyre- og Fremskritts
parti-byrådet pålagt skolene å 

gjennomføre flere tester av elev-

ene i Oslo-skolen. LO i Oslo støtter 
lærerne når de går inn for mer tid 
til undervisning i stedet for måling 
og rapportering. 

Vil Oslo-partiet satse på undervisning i stedet for rapportering? 

HE Frp Q V ~ Krf 'iJP Ap ~ SV SV) RødtRi sp tl 
'' ·· - "' 

Ja 
., ., ., ., 

Nei X X 
Uklart 

, , 
■ ■ 
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Vil Oslo-partiet vesentlig øke antall læreplasser 
i kommunen? 

Nesten halvparten av yrkesfag
elevene i Oslo avbryter skole
gangen blant annet på grunn 

av mangel på læreplasser. Oslo kom
mune har 47.000 ansatte, men altfor få 
lærlinger. Det er Høyre og Fremskritts-

partibyrådets ansvar. LO i Oslo vil at 
flere tar yrkesfag og kommunen tar et 
krafttak for å skaffe flere læreplasser. 
I tillegg må kommunen stille krav om 
lærlinger i bedrifter som kommunen 
kjøper varer og tjenester fra. 

Vil Oslo-partiet vesentlig øke antall læreplasser i kommunen? 

i-. ~ vie Frp O V ~ Krf {fij} Ap ~ SV SV; 
·~ ...... _ .,./ RødtRi sp 4ls 

Ja 
., ., ., ., ., ., ., ., 

Nei 

Uklart 
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Vil Oslo-partiet gå inn for at elever som faller fra videre
gående skole skal få nytt tilbud om å begynne eller fort
sette på videregående skole fram til de er 25 år? 

O
mkring en tredjedel av de som 
går på videregående skole (alle 
typer inkludert) faller fra, og 

frafallet i yrkesfag er på opp mot 45 

prosent. Det store frafallet gjør det 
vanskeligere for arbeiderungdom å få 
arbeid. 

Vil Oslo-partiet gå inn for at elever som faller fra videregående 
skole skal få nytt tilbud om å begynne / fortsette på videregå
ende skole fram til de er 25 år? 

H#.!!f?e Frp Q V ~ Krf rw Ap ~ SV ,SV RødtRti Sp al 
Ja 

., .,* ., ., ., 
Nei X X 

Uklart 
, 
■ 

* Ap vil innføre en oppfølgingsgaranti. 
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Vil Oslo-partiet gi gratis norskopplæring til 
innvandrere for bedre integrering? 

A
t folk snakker samme språk 

og deltar i den samme offent

ligheten, er en forutsetning 

for et felles samfunn med få konflik-

ter. Gratis norskopplæring til arbeids

innvandrere og innvandrerkvinner 

bidrar til raskere inkludering og del

takelse i det norske samfunnet. 

Vil Oslo-partiet gi gratis norskopplæring til innvandrere for 
bedre integrering? 

h,q?~ Frp O V ~ Krt WJ Ap ~ SV SV RødtR! sp &I 
'_,r' 

Ja 
., ., ., ., 

Nei X X X 
Uklart 

, 
■ 
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Vil Oslo-partiet at helse, skole og eldreomsorg 
skal være offentlig drevet? 

Høyre og Fremskrittspartiet har 
konkurranseutsatt mange av Oslo 
kommunes etater og virksom

heter. Selv etter Adecco-skandalen vil 
Høyre og Fremskrittspartiet ha firmaer 
som skal tjene penger på å drive syke
hjem. Disse har ofte eiere i skatteparadis. 

Offentlig privat samarbeid (OPS) har vist 
seg å bli dyrere fordi det er de private 
selskapene som også sørger for finansier
ingen og ikke klarer å oppnå like gunstige 
lånevilkår som kommunen selv. Ved OPS 
undergraves også kommunens langsiktige 
styring med egen økonomi. 

Vil Oslo-partiet at helse, skole og eldreomsorg skal være 
offentlig drevet? · 

HiJ.!!<~ Frp e) V ~ Krf <Rj) Ap ~ SV S~; RødtR! sp 4ls 

Ja 
., ., ., ., 

Nei X X X X 
Uklart 
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Vil Oslo-partiet ta renhold og søppelhenting 
tilbake til kommunen? 

Når private bedrifter legger inn 
anbud, er det for å tjene penger. 
Anbud på rengjøring av Oslo

skolene vinnes ikke ved at man bruker 
billigere vaskemidler, men ved at løn
ningene dumpes og de ansatte får den 
billigste og dårligste pensjonsordningen. 

Arbeidstilsynets og politiets rassia mot 
renovasjonsselskapet RenoNorden påviste 
nok en gang alvorlige brudd på arbeids
miljøloven innen renholdsbransjen. LO i 
Oslo mener at med kommunal drift kan 
innsyn og ordnede lønns- og arbeidsvil
kår sikres. 

Vil Oslo-partiet ta renhold og søppelhenting tilbake til 
kommunen? 

H~ vi?e Frp O V ~ Krt W} Ap ~ SV S~ RødtR!t sp al 

Ja 
.,, ., 

Nei X X X X 
Uklart 

, , 
■ ■ 
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Vil Oslo-partiet gå inn for kommunal utbygging 
av rimelige utleieboliger? 

B olig er en menneskerett og nød
vendig for et velfungerende liv. 
Oslos befolkning antas å øke 

med 12.000 hvert år. I løpet av de tre 
siste tiårene har boligmarkedet blitt et 
spekulasjonsmarked med kunstig høye 
priser hvor terskelen for førstegangseta-

blerere stadig blir høyere. Det er for få 
utleieboliger, og de er for dyre. LO i Oslo 
mener kommunen må igangsette utbyg
ging av utleieboliger til en pris som dek
ker de reelle bygge- og driftskostnadene, 
men ikke skal gi profitt. 

Vil Oslo-partiet gå inn for kommunal utbygging av rimelige 
utleieboliger? 

"e Frp O V ~ Krf <jW Ap r&) SV SV , RødtR! sp al 

Ja 
., ., ., 

Nei X X X 
Uklart 

, , 
■ ■ 
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Vil Oslo-partiet satse på miljøvennlig buss og 
t-bane? 

D eler av byen har periodevis helse
skadelig luftkvalitet. Det er antatt 
at Oslos befolkning vil øke med 

omtrent 260.000 personer de nærmeste 20 
årene. For å imøtekomme økende transport
behov og redusere luftforurensning og støy 
må det satses mye mer på miljøvennlige 

busser og t-bane. For å øke framkommelig
heten i Groruddalen går LO i Oslo inn for at 
t-banens linjer 2 og 5 knyttes sammen gjen
nom videre utbygging og at Fossumdiago
nalen realisere~. T-banen må også utvides 
til A-hus. Ny tunnel under Oslo sentrum må 
bygges for å øke kapasiteten tilstrekkelig. 

Vil Oslo-partiet satse på miljøvennlig buss og t-bane? 

H~~ Frp eJ V ~ Krt (fif} Ap ~ SV ,SV RødtR! sp e 

Ja "'* "'* "'* "'* ~ ., ., ., 
Nei 

Uklart 

* De borgerlige partiene er for fortsatt konkurranseutsetting . 
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Vil Oslo-partiet sikre deltidsansatte i 
kommunen rett til heltid? 

12010 var det 67.000 undersyssel
satte på landsbasis, samtidig som 
de aktivt søkte etter mer arbeid. 

Oslo kommune tilbyr altfor mange 
midlertidige stillinger i stedet for fas
te, og deltid i stedet for fulle stillinger. 

Samtidig er grunnbemanningen for 
lav i mange velferdstjenester. Fagbe
vegelsen arbeider for· å sikre ansatte 
en tryggere hverdag og en inntekt å 
leve av. 

Vil Oslo-partiet sikre deltidsansatte i kommunen rett til heltid? 

~~ Frp f) V ~ Krt (p;f} Ap ~ sv ~ j RødtR! sp 4ls 
Ja 

., .,,, ., ., 
Nei X X X 

Uklart 
, 
• 
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Vil Oslo-partiet innføre tiltak mot sosial 
dumping? 

Høyre og Fremskrittsparti-byrådet 
omtaler konkurranse som virke
middel i sin næringspolitiske stra

tegi. LO i Oslo mener at anbud og konkur
ranseutsetting i offentlig sektor åpner opp 
for sosial dumping. For å fremme seriøst 
nærings- og arbeidsliv mener LO i Oslo at 
kommunen skal stille krav om lønn etter 

tariff, regulert arbeidstid og faste ansettel
ser ved kontraktsutlysning (aktiv bruk av 
ILO 94) og kontraktsfeste ansattes organi
sasjonsfrihet og rett til å kreve tariffavtale 
(ILO 87 og 98). Kommunen må påta seg 
et medansvar for ubetalt lønn, overtid og 
feriepenger ved å innføre solidaransvar. 

Vil Oslo-partiet innføre tiltak mot sosial dumping? 

i-.E Frp Q V ~ Krt (fj} Ap ~ SV ~V RødtR! sp 4ls 

Ja 
., ., ., ., 

Nei X X X 
Uklart ?* 

■ 

* Krf er for ILO 94. 
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Vil Oslo-partiet gi barn obligatorisk svømme
opplæring og ny svømmehall? 

0 slos befolkning øker, blant 
annet blir det 1.400 flere 
barn og unge hvert år. Flere 

svømmeanlegg er nødvendig for å 
øke svømmeferdighetene. Også ut-

videte åpningstider i eksisterende 
svømmeanlegg kan være et avhjel
pende tiltak. 

Vil Oslo-partiet gi barn obligatorisk svømmeopplæring og ny 
svømmehall? 

H ~ Frp O V ~ Krf {jW Ap ~ SV SV RødtRi sp e 

Ja 
., ., ., ., ., 

Nei 

Uklart ?* ?* ?* 
■ ■ ■ 

* Høyre, Frp og Krf vil ha svømmehall, men ikke obligatorisk svømmeopplæring. 
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Vil Oslo-partiet bedre TT-ordningen ved at den 
blir en del av kollektivtilbudet? 

TT-ordningen, som er et tilbud for TT-ordningen er også viktig for at funk-
funksjonshemmede og eldre som sjonshemmede og eldre skal kunne delta 
ikke klarer å benytte kollektivtran- i samfunnet og ha et sosialt liv. LO i Oslo 

sport, er satt ut på anbud og har i perioder mener at TT-ordningen skal bli en del av 
fungert dårlig og skapt problemer blant an- kollektivtransporten ved å legges inn under 
net for funksjonshemmede som er avhengig samferdselsetaten og drives av Oslo kom-
av fast transport til arbeid og syketransport. mune selv. 

Vil Oslo-partiet bedre TT-ordningen ved at den blir en del av 
kollektivt i I budet? 

h ~ Frp GJ V ~ Krf ~ Ap ~ sv .. sv RødtR! sp 4ls ·~ . 

Ja 
., ., ., 

"' Nei - X 
Uklart 

, , 
■ ■ 
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Bruk stemmeretten! Use your vote! 
t .! ~ ~u "'.,. • .,. f 

~'-lii.W~I ~~)>a,_., 
Geavat jienastanvuoigatvuodat! 
Ane jienat! Oy hakkini kullan! 

Skorzystaj z Twojego prawa glosu! 
Isticmaal codkaaga! 
,, ,< JL,t.1, ia\ , b lS ~ a a ll.,\ &,_... • .. ~ ~ -: 

Nuhth dov tjaatsestimmiereaktam! 
Iskoristi svoje glasacko pravo! 

' ' 
Håy sir d\lng quyen bau eir cua b~n! 

BocnoJIL3yiiTech CB0HM npaeoM roJioca! 
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Hva slags Oslo: 
Marked for investorer eller by for oss som bor her? 
Folk på østkanten dør i gjennomsnitt opptil 
tolv år tidligere enn på vestkanten. Lavere ut
danning, lavere inntekt, lav formue og større ri
siko for uførhet er ikke noe som rammer befolk
ningen i Oslo tilfeldig, men systematisk. Det er 
et klasseskille mellom Oslo øst og vest. 

I åtte år har Høyre og Fremskrittspartiet 
sittet i byråd og styrt Oslo. De vil ikke gjøre 
noe med ulikhetene i byen. I stedet kutter de 
bydelenes budsjetter som betyr mindre hjem
mehjelp, færre sykehjemsplasser og nedlagte 
fritidsklubber. Etater konkurranseutsettes fordi 
de mener markedet skal dekke folks behov. Selv 
etter Adecco-skandalen vil Høyre og Frem
skrittspartiet konkurranseutsette flere kommu
nale sykehjem. 

Har du også fått nok av kutt, nedskjæringer 

og skandaler? Er du også i mot at kommunen 
er i ferd med å omgjøres til et marked hvor in
vestorer skal tjene penger? 

Du kan gjøre noe med det ved kommuneval
get 11. og 12. september. LO i Oslo oppfordrer 
deg til å stemme på et av de rødgrønne partiene; 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt 
eller Senterpartiet. De har en politikk for oss 
som faktisk bor og lever i denne byen. 

Du avgjør. 
Bruk stemmeretten. 
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Klare skiller mellom Høyre og Frp
byråd og rødgrønt flertall 

LO i Oslo ser klare skiller mellom 
fortsatt Høyre og Frp-byråd og 
et nytt flertall av Arbeiderpar-

tiet, SV, Rødt og Senterpartiet i Oslo. 

Her er fem gode grunner til å stemme 
inn Oslos rødgrønne: 

1) Sikring av bydelsøkonomien og av 
ressurser til Oslo-skolen. 

2) Skole, helse og eldreomsorg drevet 
av det offentlige. 

3) Tiltak mot sosial dumping og for å 
få flere kommuneansatte på heltid. 

4) Tiltak for mangfold og i-ntegrering 
med flere gratistimer i barnehagen, 
billigere skolefritidsordning, inn
føring av gratis heldagsskole, samt 
norskkurs for arbeidsinnvandrere 
og innvandrerkvinner. 

5) Satsing på utleieboliger og en mer 
offensiv boligpolitikk. 
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