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Mandag 10. september: 
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Stemmer du ikke, bestemmer andre! 
Det er de siste årene gjort endringer i valgreglene 
som gjør det vanskeligere å avgi stemme. I Oslo 
har bystyreflertallet også vedtatt at det skal være 
valg bare en dag. Dessuten stenger valglokalene 
tidligere enn før. Husk at valglokalene stenger 
kl. 20.00 ! Mange gikk glipp av muligheten til å 
stemme ved siste kommunevalg- og det manglet 
bare et par hundre stemmer på å skifte flertall 
i bystyret. Resultatet ble at byen nå styres av 
Fremskrittspartiet og Høyre. 

S
tat is tikkene fra de siste 
valgene i Oslo viser at 
vestkantvelgerne har 

vært mye flinkere til å møte 
opp enn folk på østkanten. Ut 
fra fordelingen av stemmene 
på de forskjellige partiene kan 
vi enkelt slå fast at det var det 
høyere frammøtet på vestkanten 
som avgjorde valget. Hvis folk 
på Østkanten kommer seg opp 
av sofaen på valgdagen og 
stemmer vil det sikkert avgjøre 
valget! 

Alle som står i manntallet skal 
nå ha fått tilsendt valgkort. 
Der står det hvor du skal avgi 
stemme. Har du ikke fått valg
kortet kan du ringe og forhøre 
deg om du står i manntallet 
og hvilket valglokale du skal 
stemme i på telefon 23 46 18 
47, 23 46 12 72 eller 23 46 12 
74 mellom kl. 09.00 og 15.30 
på hverdager. Her kan du også 
få opplyst hvor det kan foretas 
forhåndsstemming. 

OBS! Nytt i år er at du må 
ha med legitimasjon for å 
stemme. Alle velgere må nå 

vise gyldig legitimasjon som for 
eksempel bankkort, førerkort 
eller pass. 

OBS! Du trenger ikke valg
kortet for å stemme! Har du 
mistet valgkortet går det helt 
greit å stemme, men du må ha 
med deg legitimasjon. 

Forhåndsstemme har du an
ledning til å avgi fra fredag 10. 
august - fredag 7. september, 
enten i Rådhuset (kl. 09 
- 19) eller i egne lokaler for 
forhåndsstemmegivning i hver 
av Oslos 15 bydeler (sted står 
på valgkortet). 

Er du syk/ ufør og ikke i stand 
til å komme til valglokalet kan 
du be om å få stemme hjemme. 
Dette kan du gjøre ved å ringe 
23 46 12 12, men fristen for å 
be om å få stemt hjemme er 5. 
september. 

La oss gjøre en endring på de 
siste valgenes trend med lav 
valgdeltakelse på østkanten! 
Møt fram og stem! 
STEM FOR FORANDRING! 

Husk å ta med legitimasjon 
Nytt i år er at du må ha med gyldig 
legitimasjon som bankkort,førerkort, 
pass eller liknende for å kunne 
avgi stemme. Dette gjelder både 
forhåndsstemming og stemmegivning 
på valgdagen. 

Bruk stemmeretten mandag 10. september. 
Foto: Erik Johansen I Scanpix. 

Snu Oslo-politikken! 
I åtte år har det nå vært borgerlig 
flertall i Oslo bystyre. Utsalg og 
privatisering har vært gjennom
gangsmelodien. I denne perioden er 
det blitt solgt kommunal eiendom 

for 10 milliarder. Privatisering av 
tjenester til befolkningen overtar i 
stadig større grad for de kommu
nale tjenestene. 

!denne valgavisen påviser 
vi at eldreomsorgen i Oslo 
år for år blir dårligere. 

Forskingsrapporter som er 
offentliggjort viser at Oslo 
kommune er dårligst i landet 
når det gjelder eldreomsorg 
og det blir år for år dårligere. 
Hjemmetjenestene er drastisk 
redusert samtidig som syke
hjemsplassene blir færre og 
antall eldre i byen øker. Se side 
2 i avisen. 

Det er Fremskrittspartiet ved 
byråd Sylvi Listhaug som har 
ansvaret for eldrepolitikken i 
byen. Tvert i mot det som har 
vært dette partiets mantra: "de 

gamle og de syke" fører de en 
kynisk politikk med stadige 
kutt i eldreomsorgen sammen 
med Høyre. 

Det har vært et frislipp av 
drosjeløyver som har resultert 
i at hundrevis av millioner er 
svindlet og unndratt beskat
ning. Fremskrittspartiet med 
en av sine mest fremtredende 
Oslo-politikere som også er 
eier av et av drosjeselskapene 
har vært pådrivere. 

Det samme gjelder bevillings
og skjenkepolitikken. Useriøse 
eiere av skjenkesteder har 
svindlet for millioner gjennom 

konkurser og skatteunndragelser. 
Kriminalitet og vold er følgen av 
denne politikken. Nå vil Høyre 
og Fremskrittspartiet til og med 
at de som driver skjenkestedene 
skal bestemme åpningstidene 
selv! 

Det er på tide med en endring i 
Oslo. Byen trenger fast styring 
og slutt på skatteunndragelser og 
svindel! 

På side 3 i denne avisen kan du 
lese hva de forskjellige partiene 
mener om viktige spørsmål LO i 
Oslo har stilt til dem. Les grundig 
og sammenlign med hva du sjøl 
mener er en riktig politikk! www.pdf-arkivet.no (2020)



erta • I 
LO i Oslo gir i anledning kommunevalget 10. september ut 
denne avisen til alle husstander i Oslo. Først og fremst gjør vi 
det for å oppfordre til at du må delta i valget. Kommunevalget 
nå er det viktigste på svært lenge. 

i valget og at du bør stemme slik at det nye kommunestyret 
i Oslo får et flertall som endrer retningen på politikken i 
Oslo. Det er Fremskrittspartiet og Høyre som i den siste 
bystyreperioden har styrt byen med støtte fra Venstre og 
Kristelig Folkeparti. I denne avisen gir vi en rekke grunner for at du skal delta 

D isse partiene har ett 
svar på alt: Salg av 
kommunal eiendom 

til private og privatisering av 
tjenester til befolkningen. En 
politikk som i dramatisk grad de 
siste åra har ført til stadig større 
forskjeller. Partiene Høyre, og 
særlig Fremskrittspartiet, sier 
at de vil styrke eldreomsorgen, 
men tallenes tale er klar: 

Svekket eldreomsorg med 
Fremskrittspartiet og Høyre 
Eldreomsorgen i Oslo er kraftig 
svekket i de siste åra. Med Sylvi 
Listhaug fra Fremskrittspartiet 
som eldrebyråd er antallet syke-

hjemsplasser drastisk redusert 
( se oppstill i og i artikkelen under) 
samtidig som antall eldre over 80 
år også har øket mye. Så skulle 
vi tro at da har hjemmehjelp 
og hjemmesykepleie øket, men 
det har det ikke. Tvert i mot 
er hjemmetjenestene svekket 
kraftig de siste åra. Antallet 
timer til den som er så heldig å 
få en hjemmetjeneste er så lavt 
at det er latterlig. 

"Valgfrihet" - en avlednings
manøver 
For å lede oppmerksomheten 
bort fra at eldreomsorgen er 
kraftig svekket har Høyre 

og Fremskrittspartiet lansert 
"valgfrihet" i eldreomsorgen. 
Det vil si at, i stedet for at 
kommunen ansetter flere i 
hjemmetjenestene for eldre, skal 
brukerne kunne få tjenester fra 
private profittmotiverte firmaer 
og "kjøpe tilleggstjenester" fra 
disse. På denne måten legges 
det opp til at de eldre som har 
god råd kan få de tjenestene de 
ønsker, mens de som ikke har 
så god råd får klare seg med de 
latterlig lave antall timer Høyre 
og Fremskrittspartiet avspiser 
dem med. 

Vi mener dette er å sette 
klasseskillene i system i eldre-

omsorgen. Det er det motsatte 
av å være "for folk flest". 

Hvorfor engasjerer LO seg i 
valgkampen? 
LO har alltid kjempet for 
arbeidstakerne, pensjonistene, 
ungdommen og de svake i 
samfunnet. 

Derfor vil vi snu denne 
utviklingen i Oslo. Vi vil ha 
en by hvor politikken er mer 
rettferdig enn det som de 
borgerlige partiene som nå 
styrer Oslo står for. Vi vil ha 
slutt på at kommunen selger 
sine eiendommer, reduserer og 
privatiserer tjenestene til byens 

befolkning. Det eksisterer 
tydelige alternativer til denne 
politikken. Vi har stilt de 
viktigste partiene i Oslo en 
rekke spørsmål. 

Spørsmålene og svarene er 
gjengitt inne i denne avisen. 
På grunnlag av dette tar vi 
standpunkt for et nytt styre i 
byen. LO mener befolkningen 
i Oslo fortjener noe bedre og 
støtter opp om et nytt flertall for 
en ny politikk. 

Skal vi få til det må vi først 
og fremst stemme - og vi må 
stemme riktig. Møt fram og vær 
med å bestemme 10. september! 

Dår igere e reomsorg 

Norsk Institutt for by- og 
regionforskning som 
bygger på tallene fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at 
antallet eldre som mottar hjelp 
i hjemmet (hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp) har minsket med 
3.000 siden 1998. 

Det har altså vært dramatiske 
kutt i disse tjenestene etter at det 
borgerlige fikk flertallet i Oslo 
bystyre og vi fikk et borgerlig 
byråd. Dette skjer samtidig som 
antallet eldre over 80 år er øket 
fra 23.592 til 24.173 i 2006. 

Er antallet sykehjemsplasser 
øket for å kompensere for det 
dårligere tilbudet på hjemme
tjenester? Nei, tvert i mot. 
Antallet sykehjemsplasser har 
minsket år for år i den samme 
perioden - fra 5.459 i 1999 til 
4.716 i 2006. Tallene viser også 
at Oslo bruker langt mindre 
enn gjennomsnittet av norske 
kommuner til eldreomsorgen 
(82%). Verst er det med 
hjemmetjenestene, der 
bruker Oslo kommune bare 
60% av landsgjennomsnittet 
pr. innbygger ·og det må 
brukes 1,3 milliarder mer 
i året for å komme opp på 
landsgjennomsnittet. Oslo 
ligger langt bak både Bergen 
og Trondheim. 

Reduksjonen i hjemme
tjenestene i Oslo på de 8 åra 
med borgerlig styre i Oslo er på 
20%! 

Når det gjelder andre hel-

døgnstilbud for eldre ( omsorgs
boliger m.v.) har Oslo kommune 
en dramatisk underdekning 
i forhold til resten av landet 
med 2 enheter for hver tusen 
innbygger i forhold til 38 for 
resten av landet! 
Tallene er hentet fra Norsk insti
tutt for by- og regionforskning, 
Statistisk Sentralbyrå og Oslo 
kommunerevisjon I Oslo kom
munes egne statistikker. 

Dette er dramatisk og 
situasjonen har altså forverret seg 
drastisk med Fremskrittspartiet 
i førersetet for eldreomsorgen i 
Oslo! 

I følge Fremskrittspartiets 
program vil FrP at Oslo kom
mune ikke skal utføre tjenester 
for eldre i det hele tatt. Syke
hjemmene, omsorgsboliger osv. 
skal selges og driften skal ut
føres av private selskaper på 
kommersiel I basis. 

Både Høyre og Fremskritts
partiet mener at de eldre 
selv skal ordne (shoppe) sine 
tjenester fra private selskaper 
og kal ler dette valgfrihet. Dette 
er en ren avledningsmanøver 
i den hensikt å snakke om noe 
annet enn den harde, kalde og 
kyniske eldreomsorgen H/FrP
byrådet driver. 

Byråd Sylvi Listhaug (FrP) 
snakker rett og slett ikke sant 
når hun i media 15. august 
benektet tallene fra Statistisk 
Sentralbyrå, Norsk Institutt 
for by- og regionforskning og 

r 

Antall syke
hjemsplasser 

I I I 
4 7 16 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Oslo kommunes egen revisjon 
og Sykehjemsetat, som viser 
den sviktende eldreomsorgen i 
byen! Hun påsto for eksempel at 

grunnen ti I at det stadig dårligere 
tilbudet i hjemmetjenestene 
kom av at de hadde satset på 
sykehjem. Tallenes klare tale er 

altså at både sykehjemstilbudet 
og hjemmetjenestene er trappet 
drastisk ned de siste åra! 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Partiene 0 viktige Oslo-saker svarer pa 
LO i Oslo har stilt partiene i Oslo 31 spørsmål om viktige dig ja eller nei, eller valgprogrammet er uklart i forhold til 
saker for å synliggjøre hva partiene står for. Der hvor det spørsmålet. Høyre har ikke besvart spørsmålsskjemaet og 
står spørsmålstegn kan det bety at partiet ikke har tatt stil- svarene her er satt opp utfra valgprogrammet og hva de har 
ling til saken, eller de synes det er vanskelig å svare et enty- vedtatt i bystyret og byrådet i Oslo. 

~ AP svsv . SP . RV ~REH FrP 'iJPKrF ~ V 
1. Vil partiet gå mot konkurranseutsetting/privatisering av Oslo kommunes «- Ja «- Ja 0 Nei vann- og avløpsnett og motarbeide at dette blir drevet som privat kommersiell «- Ja «- Ja 0 Nei «- Ja «- Ja 

virksomhet? 

2. Vil partiet gå mot konkurranseutsetting/privatisering av omsorgsboliger og «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei Nei ? sykehjem? 

3. Vil partiet gå mot å overføre kommunalt eide og drevne barnehager til private? «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei 0 Nei «- Ja 
4. Vi partiet gå imot at det bygges flere parkeringshus i sentrum av Oslo for å «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei ? ? forhindre økning av biltrafikk til sentrum? 

5. Vil partiet gå inn for at kommunens Trafikketat skal stå for kontroll og 
innkreving av gebyrer for feilparkering på kommunal eiendom og ikke overlate «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja 0 Nei 0 Nei «- Ja «- Ja 
dette til private selskaper? 

6. Vil partiet gå inn for at fore ldre som kjører barna til trening ved idrettsanlegg kan «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei «- Ja ? «- Ja parkere gratis på kommunal eiendom? 

7. Vil partiet gå inn for at ett heleiet kommunalt selskap organiserer, utfører og «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja 0 Nei 0 Nei 0 Nei 0 Nei driver kollektivtransport i Oslo, samt utfører vedlikehold av bane og materiell? 
8. Vil partiet gå inn for fortsatt minst samme kommunale eierskap i energiselskapet «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja 0 Nei Nei «- Ja «- Ja Hafslund? 

9. Vil partiet gå inn for at det blir fortsatt gratis utlån ved Deichmanske bibliotek? «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei «- Ja «- Ja 
10. Vil partiet gå inn for at Oslo kommune utfører og ikke privatiserer eller «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei ? konkurranseutsetter vedlikeholdet i parker og friområder eiet av Oslo kommune? 

11. Vil partiet gå mot konkurranseutsetting/privatisering av den kommunale «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja 0 Nei Ne· Nei ? tjenesteproduksjonen til byens befolkning? 

12. Vi partiet gå inn for at den kommunale pensjonskassen skal være heleid av Oslo «- Ja «- 1a «- Ja «- Ja ? Nei Nei ~ Ja kommune og ikke selge/privatisere denne? 

13. Vil partiet gå mot at eie og drift av kommunalt eide skoler blir overført til «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja 0 Nei Nei ? private? 

14. Vil partiet gå inn for at skolekorps skal få øve gratis i skolene? 2Ja 2 Ja 2 Ja I Ja Nei Ja Ja 
15. Vil partiet gå inn for en innskjerping av skjenketider og færre serveringssteder? Ja Ja Ja Ja N ei Ja Nei 
16. Vil partiet gå inn for at alle eldre som trenger det får tildelt mer og bedre «- Ja Ja ~ Ja ~ Ja Nei Nei ? ? 

kommunale hjemmetjenester framfor å trekke inn private aktører? 

17. Vi partiet gå inn for at Oslo kommunes over 5.000 deltidsansatte i eldreomsorgen «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja ? 
blir tilbudt heltid? 

18. Vil partiet gå inn for gratis trygghetsalarmer til de eldre? «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei «- Ja «- 1a 
19. Vil partiet gå inn for å øke sosialhjelpssatsene i kommunen til en minstenorm på «- 1a ? «- 1a «- 1a 0 Nei 0 Nei ~ Ja ~ Ja minimum SIFOs satser og at hjelpen skal være betingelsesløs? 

20. Vil partiet sikre at barnevernet får tilstrekkelig ressurser for å ivareta sine «- Ja «- 1a «- 1a «- Ja ? «- Ja «- Ja «- Ja lovfestede oppgaver og et likt ti lbud til barn og ungdom uavhengig av 
bydelstilknytning? 

21. Vil partiet gå inn for at det etableres uteteam/utekontakter i alle bydeler som ledd «- 1a «- 1a «- Ja «- Ja ? «- 1a «- Ja «- Ja i rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak? 

22. Vil partiet gå mot salg av flere kommunale utleieboliger og at det ikke at det skal «- 1a «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei Nei ? 
kreves såkalt "gjengs leie" eller "markedspris"? 

23. Vil partiet opprettholde og øke kommunal egendrift innenfor avfallssektoren «- Ja «- Ja «- 1a «- Ja 0 Nei 0 Nei 0 Nei ? og sørge for fortsatt kommunal styring og minst samme eierinteresser i 
forbrenningsanleggene? 

24. Vil partiet at Oslo kommunes brannvesen fortsatt drives av Oslo kommune og «- Ja «- Ja «- Ja «- Ja ? 0 Nei «- 1a «- Ja ikke konkurranseutsette eller privatisere brannvesenets oppgaver? 

25. Vi partiet gå inn for at Oslo kommune fortsatt skal ha kommunale standard- og «- Ja «- 1a «- Ja «- Ja ? 0 Nei «- Ja «- Ja . 
størrelseskrav til boliger? 

26. Vil partiet gå inn for at Munchmuseet blir utbygget og fortsatt lokalisert på «- Ja «- 1a «- 1a «- Ja Nei Nei Nei Nei 
Tøyen? 

27. Vil partiet gå inn for at Oslo konserthus fortsatt skal være i kommunens eie og «- 1a «- Ja «- Ja «- Ja ? 0 Nei ? «- Ja 
drift? 

28. Vi partiet gå inn for at det gjeninnføres antikontraktørklausul i Oslo kommunes 
regler for kontrahering av bygge og anleggsarbeider som følger: "Arbeidet «- 1a «- Ja «- Ja «- Ja Nei Nei ? ? skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjeneste, eventuelt ved 
underentreprise"? Det forutsettes at det innføres utførlige bestemmelser om 
håndheving? 

29. Vil partiet går inn for at det i Oslo kommunes regler for leveranser 
innføres følgende: "Tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuell(e) «- Ja «- 1a «- Ja «- Ja 0 Nei 0 Nei «- 1a ? underleverandør(er) skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som 
følger av tariffavtaler, allmenngjøring av tariffavtaler, regulativ eller det som er 
normalt for vedkommende sted og yrke? 

Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og de kommunale foretak skal benytte «- 1a «- Ja «- Ja «- Ja Nei 0 Nei «- Ja ? 
klausulen for alle tjenestekontrakter, uavhengig av EØS-terskelverdier. 

Leverandøren plikter å legge fram dokumentasjon for de lønns- og arbeidsvilkår 

0 Nei 0 Nei «- 1a som blir benyttet, inkludert dokumentasjon for underentreprenør, innleide og «- 1a «- 1a «- Ja «- 1a ? 
underleverandører"? Det forutsettes at det innføres utførlige bestemmelser om 
håndheving. www.pdf-arkivet.no (2020)



Sosial dumping må bekiempes 
Sosial dumping skader både 
samfunnet ved tap av skatteinn
tekter og de som jobber under 
slike forhold , mens bakmen
nene stikker av med fortjenes
ten. I forbindelse med spørsmål 
28 på forrige side om partiene 
vil gå inn for å gjeninnføre en 
antikontraktørklausul i Oslo 
kommune og spørsmål 29 om 
partiene mener at ansatte ikke 
skal ha dårligere vilkår enn det 
som følger av tariffavtalene, har 
vi fått denne rapporten fra Odd 
Magnar Solbakken, ombuds
mann i Oslo Bygningsarbeider
forening: 

Maba Montasje Inc ble 
stiftet på Seychellene 
den 4. oktober 2004 

og registrert i Brønnøysund 
noen dager senere. Styrets 
leder Mariusz Januz Bareja 
hadde allerede to andre foretak 
registrert på Seychellene . 

• I 
Av LO leder Roar Flåthen 

IOslo vil FrP privatisere 
eldreom sorgen . 7.000 kom
munalt ansatte skal vekk. 

FrPs privatiseringsiver og 
angrep på LOs medlemmer og 
ansatte i Oslo er god nok grunn 
til at vi må ha et nytt flertall i 
Oslo. Høyresiden har hatt makta 
i Oslo kommune lenge nok. Vi 
trenger andre arbeidsgivere i 
rådhuset etter valget. 

LO og forbundene deltar 
aktivt i valgkampen i Oslo og 
over hele landet. Det handler 
om våre arbeidsplasser - og om 
at vi må satse på fellesløsninger 
- og ikke privatisering av 
velferden. Mange LO-medlem
mer sitter fortsatt på gjerdet. 
Min oppfordring e~: Bruk 
stemmeretten! Og stem inn våre 
politiske venner i Oslo. 

Vi engasjerer oss i kommune
og fylkestingsvalget fordi 
kommunene er velferdsprodu
sentene i Norge. 

De beslutninger som blir tatt 
i kommunene påvirker hver
dagen og livet til hver enkelt av 
oss. 

Valget blir avgjørende for 
hvordan norske kommuner skal 
styres i kommende periode, 
og for hvem som skal være 
arbeidsgivere. Det er viktig 
hvem som sitter med den 
politiske makta lokalt. 

For oss er det viktig at vi har 
kommuner som bidrar til mer 
velferd. Og kvalitet i tjenestene 
til innbyggerne. Det kan kun 
skje gjennom å følge opp Soria 
Moriaerklæringen og si nei til 
privatisering. 

Økt privatisering og konkur
ranseutsetting er å snu ryggen 
til Soria Moria. 

Maba Montasje Inc har 
antakelig hatt minst 100 ansatte 
fra oppstarten til det meldte 
oppbud i september 2006. Stor
parten av oppdragene var på 
Oslo kommunes byggeplasser 
i regi av Undervisningsbygg 
KF. Da noen av de ansatte 
organiserte seg i Oslo Bygnings
arbeiderforening og Tømrer og 
Byggfagforeningen fortalte de 
om elendige boforhold og bru
tale arbeidsforhold. Og lønna, i 
den grad de fikk lønn, varierte 
fra i overkant av 30 til mellom 
50-60 kroner timen. Ingen fikk 
lønnsslipper og ingen visste 
når de fikk stukket noen tusen
lapper rett i hånda. 

Da det ble sendt lønnskrav 
for sju av de ansatte på nærmere 
600.000 kroner fikk de muntlig 
og ulovlig avskjed. Begrunnel
sen var at de hadde framsatt 
usanne krav. 

Vi kontaktet Undervis-

Mindre styring og økt 
markedsmakt vil bidra til å 
undergrave Soria Moria. Det 
undergraver også demok ratiet 
og folkestyre! 

Det har vi ikke råd til. 

De tre regjeringspartiene har 
vist at de står sammen om 
en solidaritets- og velferds
politikk. Det er viktig at denne 
politikken rotfestes sterkt ute 
i kommunene. 

Derfor er det viktig at vi 
får flere rødgrønne kommuner 
etter høstens valg. Og her er 
Oslo særdeles viktig. 

I valgkampen vil LO være 
aktive i den politiske debatten. 
På arbeidsplassene og i opini
onen. I mange kommuner har 
LO stilt klare spørsmål til de 
politiske partiene om de støtter 
LO medlemmenes saker og 
krav! Dette har LO i Oslo 
også gjort. Vårt engasjement 
styrker lokaldemokratiet. LO 
er folk flest! 

Vi har et klart budskap til 
våre medlemmer! 

Sett dere godt inn i hva lokal
politikerne mener om viktige 
saker for arbeidstakerne. Si din 
klare mening ved valget. Og ta 
vare på valgresultatet fra 2005. 
Da når vi også målene for Soria 
Moria. 

Stem på partier som 
jobber med oss - ikke 
mot oss! 

La meg ta frem en sak 
som viser viktigheten 
av et sterkt 
engasjement i denne 
valgkam-pen. LO 
er nå pådriver for 
at retten til heltid 
blir tatt opp i 

ningsbygg og refererte hva 
de ansatte hadde fortalt oss. 
Direktør Kirsti Olsen sa at slike 
forhold ikke kunne aksepteres 
på deres byggeplasser. Vi for
klarte at det ikke ville være 
tilstrekkelig å slå seg til ro med 
lovnader fra entreprenør eller 
underentreprenør, men at de 
måtte snakke med de ansatte 
for å høre hvordan situasjonen 
virkelig var. Men til det svarte 
Olsen at hun ikke visste om 
de kunne gå så langt ned i 
næringskjeden! Noe mer ansvar 
tok ikke Undervisningsbygg 
selv om det foregikk storstilt 
sosial dumping og svart arbeid 
på deres byggeplasser. 

På samme tidspunkt som 
Maba Montasje meldte oppbud 
tok hovedentreprenøren, Karl
sen & Nordseth Entreprenør, 
over 70 mann fra Maba. Her 
var det hefler ikke lovlige 
arbeidskontrakter. Da Karlsen 

alle landets kommuner. Vi 
ber om at forslag utarbeides 
i samarbeid med lokal 
fagbevegelse. Det er viktig 
at alle nå bidrar til at dette 
blir gjennomført. Da vil 
våre medlemmer se nok et 
eksempel på at det utgjør en 
forskjell på om det er våre 
venner som styrer eller andre 
som styrer! 

Ut fra kartlegginger må det 
settes i verk tiltak for å redusere 
uønsket deltid- og få flere ansatte 
over på heltidsstillinger og faste 
stillinger. Da skaper vi også et 
bedre arbeidsmiljø og får ned 
sykefraværet. I dag jobber 43 
prosent av kvinnene deltid. 
Vi kan ikke akseptere at 
mange må ta til takke med 
deltidsarbeid når de ønsker 
fulle stillinger. 

I neste kommunevalgpe
riode vil vi ha kommuner 
som: 
• Bidrar til økt likestil

ling 
• Tar ansvar for å redu

sere bruken av uønsket 
deltid 

• Som satser på 
KVALITET i velferden 

• Tar ansvar for å 
opp-

& Nordseth ikke hadde bruk 
for sine ansatte lenger ga de 
beskjed om at de skulle holde 
seg hjemme. Ingen lovlige 
oppsigelser, ingen permitte
ringer. Etter både ett og to år 
som arbeidstakere i Norge sto 
de polske bygningsarbeiderne 
helt uten rettigheter som for 
eksempel ledighetstryd. 

Undervisningsbygg viste 
heller ingen interesse for dette. 

Bostyrer skriver i sin inn
beretning i konkursboet at 
"det synes å foreligge en rekke 
straffbare forhold knyttet til 
virksomheten i selskapet. Det er 
ikke ført regnskap, manglende 
oppbevaring og innsending av 
skattetrekk, manglende innsen
ding av merverdiavgiftsopp
gaver, manglende innbetaling 
av arbeidsgiveravgift m.m.". 

Som en stor offentlig bygg
herre burde Undervisningsbygg 
tatt ansvar og ordnet opp i dette 

slik at ingen av de ansatte i Maba 
Montasje Inc fikk mindre betalt 
enn det kontrakten og norsk lov 
tilsier. 

Denne saken burde også fått 
konsekvenser for de entrepre
nørene som Undervisningsbygg 
engasjerer og som skummer 
fløten av sosial dumping. 

Undervisningsbygg har 
gjennom sin unnfallenhet på
ført stat bg kommune milliontap 
i tapte skatter og avgifter. I 
tillegg må Statens Lønns
garantiordning ut med betyde
lige beløp. Samtidig har "noen" 
tuska til seg 10 - 20 millioner 
kroner på denne virksomheten. 

De store taperne er 
imidlertid de rundt 100 polske 
bygningsarbeiderne som ble 
lurt trill rundt og sto igjen 
praktisk talt uten rettigheter 
som arbeidstakere i dette landet. 
Og som sikkert kan forvente seg 
betydelig restskatt. 

erta I 
• 

rette flere lærlingplasser 
• Utarbeider lokale nærings

og sysselsettingsplaner. 
Sterke og aktive kommuner 
som dyrker skjebnefelles
skapet mellom en sterk 
offentlig sektor og et sterkt 
næringsliv. 

• Understøtter 
kampen 

mot sosial dumping 
• Spiller på lag med arbeids

takerne og fagbevegelsen 
• Sier nei til privatisering og 

Ja til fellesskapsløsninger. 

Norge trenger mer velferd og 
solidaritet - ikke mindre! 

Skal vi få til dette i Oslo 
trenger høyresiden av

løsning ved valget 
10. september! 
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