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Presenter
Presentation Notes
Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg siden Solberg-regjeringen vant valget i 2013.  �Norsk Tjenestemannslag arbeider blant annet for faste ansettelser, forutsigbar arbeidstid og trygge arbeidsplasser. I dette arbeidet spiller det en rolle hvem det er som blir valgt til å sitte på Stortinget. Umiddelbart kan mye av det partiene sier i en valgkamp høres likt ut. Men vi har erfart de siste 4 årene med en borgerlig regjering at det har en stor betydning for arbeidshverdagen vår om de får fortsette 4 år til. For å gi et bilde av hva som kan skje hvis vi igjen får en borgerlig regjering vil vi gå igjennom eksempler på våre erfaringer fra de siste fire årene. Alle disse sakene viser hva som står på spill. Får de borgerlige partiene 4 år til kan vi forvente mer av det samme. Hovedspørsmålet for NTL i valgkampen er hva slag arbeidsliv vil vi ha? Hva slags velferdsstat ønsker vi?   



HVA STÅR PÅ SPILL

• Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene (V, Krf) gjennomfører en 
politikk som gjør arbeidslivet mer utrygt, med mer midlertidighet og mer 
makt til arbeidsgiver.

• De borgerlige partiene svekker velferdsstaten gjennom kutt i bevilgninger 
og privatisering. Taperne er innbyggere flest og ansatte i offentlig sektor, 
vinnerne er de rike som får skattelettelser og muligheter til profitt på 
velferd.

• De borgerlige partiene øker ulikhetene i samfunnet og gjør at det blir 
større forskjeller mellom høytlønte og lavtlønte, mellom de som er i 
arbeid og de som ikke er i arbeid. 

Presenter
Presentation Notes
Vi har nå hatt snart fire år med Høyre og Frp i regjering. Denne regjeringen lovte velgerne liberalisering av arbeidstidsbestemmelser og å øke adgangen til bruk av midlertidige stillinger. De lovte skattekutt til de rikeste og å konkurranseutsette velferd. Og de har levert de de lovte.  De har endret Arbeidsmiljøloven (AML), åpnet opp for mer midlertidighet og gitt mer makt til arbeidsgiverne. Forslaget til en ny lov for statlige ansatte som erstatter tjenestemannsloven ble vedtatt i Stortinget rett før sommeren. Denne legger også opp til et svakere vern for oss som er ansatt i staten. Endringen i AML og den nye loven for statlige ansatte gir oss et svakere lovverk og mindre beskyttelse for arbeidstakerne. Begge deler er et angrep på ansattes rettigheter. Regjeringspartiene, Høyre og Frp med støtte fra Venstre og Krf har vist at de ønsker et helt annet arbeidsliv enn det vi i NTL vil ha.  Ved stortingsvalget i september står valget mellom en fortsatt blåblåregjering og en regjering bestående av de rødgrønne.  Et regjeringsskifte vil være av betydning for mange områder, som skole, helse og velferd. 



Hva skjer ved 
privatisering?

LØNN 
PENSJON
ARBEIDSVILKÅR
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Presenter
Presentation Notes
Dette er to ferske eksempler på hva som skjer når staten velger å privatisere tjenester. �Inntil Høyre/Frp-regjeringen besluttet at renholdet i Forsvaret skulle settes ut på anbud, var de som vasket Forsvarets eiendommer statsansatte, fast tilsatt i Forsvarsbygg. ISS vant anbudsrunden, og inngikk en kontrakt over sju år med en kostnad på ca. 1,8 milliarder kroner med Forsvaret. Det hører med til historien at Forsvarsbygg ikke fikk lov å levere anbud, det var kun private aktører som kunne være med i anbudsprosessen.  Det skulle privatiseres fordi regjeringen antok at man ville spare masse på det, noe som ikke var tilstrekkelig utredet på forhånd. �210 renholdere ble overført til ISS i april 2016 via en virksomhetsoverdragelse, med løfte om at ingen skulle sies opp det første året. Det var en tung prosess for mange, og kostbar for dem over 55 år som mistet millionbeløp i framtidig pensjon og muligheten til å gå av ved 62, rettigheter de hadde som ansatt i staten.  ��Renholderne ble garantert at ingen skulle sies opp i løpet av det første året. Nå er "fredningstida" utløpt, og oppsigelsene har startet. I Troms har 17 renholdere ved leirene i Skjold, Bardufoss og Setermoen fått oppsigelse. Mens ISS nedbemanner, er det stor misnøye i Forsvaret med renholdet som ISS leverer. Oppsagte renholdere forteller om dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress som går ut over kvaliteten på renholdet.Et annet eksempel er Avinor som satte brann- plass-, og redningstjeneste ut på anbud da de tok over drifta av flystripa fra Forsvaret. Det har vært en kamp for de ansatte å få tarifflønn som tilsvarer det andre tjener på andre Avinor-flyplassene siden overtakelsen. De havnet hos meklingsmannen i fjor som i år. De ansatte har hele tiden hevdet at Falck i 2016 priset seg svært lavt for å vinne anbudet. Denne sommeren har Falck kuttet i staben og de ansatte har vært bekymret for at de må stenge flyplassen fordi beredskapen ikke er god nok. 
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Presenter
Presentation Notes
Tilhengerne av privatisering argumenterer ofte med mangfold og innovasjon og skyver ofte de ideelle aktørene foran seg.I realiteten ser vi at virkeligheten i konkurranseutsatte velferdstjenester er den samme over alt som for våre medlemmer. De ansatte tar regninga i form av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst dårligere pensjonsordninger. Kvaliteten på tjenestene som leveres blir ofte dårligere over tid, fordi det spares inn på bemanning.Det blir stadig færre private aktører – de ideelle blir utkonkurrert og de kommersielle aktørene blir stadig større og færre. Barnevernsfeltet domineres av fem store konsern. I den kommersielle barnehagesektoren er det fire store kjeder som dominerer med omtrent 40.000 barnehageplasser totalt. Flere av disse selskapene er eid av finansielle oppkjøpsfond med tilhold i skatteparadis. Disse er selvfølgelig ikke inne i norske velferdstjenester av veldedige grunner, men fordi det er et marked med stor og sikker profitt.I NTL er vi opptatt av at pengene vi bruker på velferdstjenestene skal gå til brukerne og ikke til rike eiere. Vi har vært med på å støtte kampanjen Velferd uten profitt. Jeg vil oppfordre alle til å gå inn på nettsida deres for mer informasjon. Der kan du også finne ut hva stortingskandidatene i ditt fylke mener om dette, eller stille spørsmål til stortingskandidater om det.
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Presenter
Presentation Notes
Det har vært krevende år med omstillinger, sentralisering og desentralisering under regjeringen Solberg. Den største trenden har vært økende sentralisering og stenging av statlige kontor rundt om i hele landet.  �I den såkalte nærpolitireformen ble antallet politidistrikter redusert. Lånekassen kontor i Bergen og Tromsø har blitt nedlagt. Skatteetatens kontorstruktur ble endret og antallet skattekontor ble redusert fra 107 til 57. Resultatet er at den statlige publikumsservicen flytter lenger fra folk og det blir færre tjenestesteder i distriktene.  Samtidig har regjeringspartiene blitt enige med Venstre om å flytte ut allerede eksisterende statlige arbeidsplasser til distriktene. NTL ønsker statlige arbeidsplasser i hele landet. NTL er for nyetableringer, men mener det er for store kostnader knyttet til å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser. Det er sjeldent at ansatte flytter med og det koster å etablere organisasjonen på nytt. Fagmiljø og familier blir rykket opp med roten.   Det virker ikke som regjeringens avtale med Venstre er en del av en helhetlig plan. Hvilken distriktsutviklingen kan vi regne med å få ved å flytte 35 stillinger til Førde som de gjør med Fredskorpset. Eller som de gjør med de 10 som jobber i Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen som flyttes fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018. �Disse utflyttingene framstår som plaster på såret for alle arbeidsplassene som har blitt borte i distriktene. Lokalisering av større statsinstitusjoner har betydning for stedene de ligger i. Det er ikke et spørsmål om lokalisering skal brukes i distriktspolitikken, men hvordan. Det kan ikke gå på bekostning av institusjonenes arbeid og kostnader, derfor tar NTL avstand fra slike vilkårlige flyttinger.  �



Presenter
Presentation Notes
Den såkalte ABE-reformen - avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen der alle statlige virksomheter har fått flate kutt hvert år de siste tre årene, har gjort hverdagen krevende for tillitsvalgte og ansatte.  Ostehøvel-kuttet har gjort at flere virksomhetsledere varslet at de ikke klarer å gjennomføre de oppgavene de er pålagt og at de må kutte i antall ansatte. Regjeringen kaller ostehøvelkuttet en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Selvsagt skal staten bruke sine ressurser mest mulig effektivt, men når regjeringen kutter ukritisk uten å se på hvilke effektiviseringstiltak den enkelte virksomhet allerede har gjennomført, eller hvilke utfordringer virksomheten står overfor bærer det galt av sted. Det er ikke god statlig styring å kutte uten å vurdere effektene. �DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fikk økte bevilgninger etter 22. juli, og har i dag 10 millioner mindre å drive for enn før 22. juli. De må kutte 30 stillinger som følge av ABE-reformen.   (http://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-ma-kutte-30-arsverk-6.158.466787.4a2941e570 )��De tillitsvalgte i domstolene har også vært tydelige på at kuttene de siste årene går utover samfunnsoppdraget. For å finansiere budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene ble kuttet økt til 0,8 prosent. Problemet er imidlertid, her som for alle andre etater, at besparelsen forsvinner ut av systemet og kan ikke nyttes til raskere saksbehandling. For domstolene alene innebærer det kutt på tilsammen 34,5 millioner kroner for 2016 og 2017, 14 millioner i 2018 og 15 millioner i 2019.Akkumulert blir kuttene på tilsammen 63,5 millioner kroner i løpet av fire år. Dette kan, ifølge Domstoladministrasjonen, kun tas gjennom bemanningsreduksjon. Strukturen skal ikke røres, og da kan det ikke omfatte husleie og drift av lokaler. Investeringer i teknologi skal også skjermes. Kuttene har ført til at saksbehandlingstiden i Borgarting lagmannsrett på kort tid har økt fra sju til 14 måneder i sivile saker. Stortingets mål for saksbehandlingstid er seks måneder.For straffesaker er Stortingets mål for saksbehandlingstid tre måneder, men er nå på åtte måneder. Av hensyn til rettssikkerheten er domstolene bundet til en atskillig mer formell saksbehandling enn vanlig forvaltning, og kan ikke prioritere bort oppgaver ved mangel på kapasitet, påpeker Dommerforeningen. Ettersom det ikke er noe byråkrati i domstolene, vil dette gå direkte ut over den dømmende virksomheten. Jo lengre tid som går, jo vanskeligere kan det være for fornærmede, tiltalte og vitner å huske hva som har skjedd. Lang saksbehandlingstid får ofte betydning for straffen. Den manglende kapasiteten i domstolene kan føre til at tiltalte får «strafferabatt» har Dommerforeningen advart om. http://frifagbevegelse.no/loaktuelt/kutt-i-domstolene-gjor-at-stadig-flere-far-strafferabatt-advarer-dommerforeningen-6.158.470836.7e1ddc3748



ULIKHET
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Presenter
Presentation Notes
De borgerlige partiene har i denne stortingsperioden prioritert å gi store skattelettelser til de rikeste blant oss. H og Frp hevder at disse skattelettene vil skape flere jobber, men Erna Solberg har innrømmet at de ikke kan si noe om effekten av disse skattekuttene etter 4 år. ��Samtidig har Høyre/Frp-regjeringen kuttet i en rekke ordninger for svake grupper. De har f.eks. kuttet barnetillegget i uføretrygden, kutta tida foreldre kan få pleiepenger for alvorlig syke barn (f.eks. kreft), kutta bevilgningene til voldsoffererstatninger, kutta ordninga for fri rettshjelp og innført egenandeler på fysioterapi for en rekke kronikere. Dette har bidratt til at Norge nå er et av de landene der de økonomiske forskjellene mellom folk øker raskest. �De fleste er enige om at små økonomiske forskjeller er et gode. Det sier også de fleste politikere seg enig i. I den praktiske politikken er det imidlertid stor forskjell på hva partiene gjør.



Svekking av lovverk

8

Arbeidsmiljøloven

Tjenestemannsloven

Presenter
Presentation Notes
De siste fire årene har vi hatt en regjering som under dekke av å være opptatt av det moderne og fleksible arbeidslivet har svekket lovverket og arbeidstakernes rettigheter og gitt mer makt til arbeidsgiverne.28. Januar 2015 var det rekordmange arbeidstakere som tok til gatene for å protestere mot regjeringas forslag til ny arbeidsmiljølov. Det var over 200 arrangementer rundt om i landet, og bare i Oslo var det over 20.000 som deltok. Hva var det egentlig vi protesterte mot?For det første foreslo regjeringa en generell adgang til midlertidige tilsettinger. Faste jobber er grunnplanken i et godt arbeidsliv. Det er ikke lett å gå i banken å få boliglån om du ikke kan vise til en fast stilling. Maktforholdet på arbeidsplassen blir også mye skeivere når man ikke har tryggheten med en fast jobb. Det er ikke lett å si ifra om ting som ikke er greit, eller å si nei til overtid eller ugunstige arbeidstider når du ikke vet hvor lenge du har jobb og inntekt. Midlertidige stillinger skulle visstnok være springbrett inn i arbeidslivet for utsatte grupper (ungdom, funksjonshemmede, innvandrere mv). Resultatet så langt er akkurat det vi advarte mot – en større andel av arbeidsmarkedet består i usikre, midlertidige jobber.For det andre foreslo de flere endringer når det gjelder arbeidstid. Forslagene hadde det til felles at de åpna for mer jobbing og lengre dager. I tillegg økte arbeidsgivers rett til å pålegge overtid og fagforeningenes rolle ble svekka. Det ble solgt inn som mer fleksibilitet og frihet for den enkelte ansatte, men realiteten er at arbeidsgiver fikk større rett til å bestemme over arbeidstakernes fritid.Det ble også foreslått å redusere betalinga for beredskapsvakter utenfor hjemmet/hjemmevaktordningerDen kollektive søksmålsretten ble fjerna. Dette var et viktig virkemiddel for å motvirke sosial dumping. Det betydde at dersom fagforeninga oppdaga  ulovlig innleie så kunne f.eks. LO ta saken  til retten. Nå er det den enkelte arbeidstaker som må ta belastninga med å ta ut søksmål. �I juni i år ble grensen for nattarbeid ble flyttet fra kl. 21 til 23. Noen ønsker kanskje å kunne gå litt tidlig for å kunne rekke å hente i barnehage eller på SFO og så jobbe etter at ungene har lagt seg , men for mange som jobber kveld og natt så betyr det at de vil få mindre betalt for dette fremover siden det ikke regnes som nattarbeid lenger. I tillegg er vi redd for at det kan bli vanskelig for de arbeidstakerne som ønsker å ha kvelden i fred å si nei til kveldsjobbing hvis «alle andre gjør det». Norske arbeidstakere er allerede de som er mest tilgjengelige utenom ordinær arbeidstid. Dette bidrar til å utvanne skiller mellom arbeid og fritid. Dersom det ikke er mulig å kombinere en vanlig jobb med å skulle hente i barnehage eller på SFO må vi heller se på arbeidstida.Fra 1. juli i år er tjenestemannsloven erstattet av lov om statens ansatte. På grunn av den spesielle rollen forvaltninga har og at vi ikke skifter ut store deler av statsforvaltninga i forbindelse med regjeringsskifter, har tjenestemenn i staten fram til nå hatt ett sterkere stillingsvern enn andre arbeidstakere. Med loven som nå er vedtatt vil ansatte i staten få et dårligere stillingsvern enn alle andre arbeidstakere i Norge. De borgerlige partiene påstår at vår mulighet til å klage til overordnet tilsettingsråd gir oss bedre vern enn andre, men det er arbeidsgiver som har flertall i rådet. Etter vår mening er det klart dårligere enn å få saken vurdert av en uavhengig domstol, slik alle andre arbeidstakere kan. Flere forskningsrapporter viser at kårene for ytringsfrihet og varsling er dårligere i staten enn i arbeidslivet for øvrig. Dette er alvorlig fordi hele demokratiet vårt er avhengig av en uavhengig forvaltning som bidrar med kunnskap til den politiske debatten og som sørger for at lover og regler følges. Monika-saken i Bergen er ett eksempel, men også flere av NTLs medlemmer har opplevd hvor tøft det kan være å varsle. En svekkelse av stillingsvernet for statsansatte vil kunne føre til at kårene for ytringsfrihet og varsling blir enda dårligere. Det som er gjennomgående for endringene som er gjort er at de svekker fagforeningenes rolle. Mer legges ut lokalt til de lokale tillitsvalgte og den enkelte ansatte. En av de viktigste grunnene til å melde seg inn i en fagforening er jo at hver enkelt av oss skal slippe å forhandle med sjefen. Det er gjennom å stå sammen vi blir sterke og kan utjevne det skeive maktforholdet det er mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.En del saker, som for eksempel om arbeidstid er også veldig kompliserte og krever mye spesialkunnskap. Vår erfaring er at det lokalt ikke er så god kunnskap om arbeidstid, behov for hvile og søvn, forholdet til sikkerhet og helse mv. Lokalt vil også makten til arbeidstakerne være svakere enn sentralt, fordi man står nærmere arbeidsgiver og også må forholde seg til motparten som sjef i det daglige arbeidet. Tilsvarende ser vi også en utvikling når det gjelder lønnssystemet i staten og de endringene arbeidsgiver og de borgerlige partiene har gått inn for. 



Presenter
Presentation Notes
Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 opplevde vi for første gang at vi fikk to ulike hovedtariffavtaler i staten. Staten inngikk en hovedtariffavtale med Akademikerne som innebærer et radikalt brudd med den gjeldende lønns- og tariffpolitikken i staten. Akademikerne presenterer et lite mindretall av de statsansatte. Ingen av de andre hovedsammenslutningene kunne akseptere vilkårene. LO Stat, YS Stat og UNIO Stat inngikk senere en annen hovedtariffavtale, som er likelydende for de hovedorganisasjonene. Denne avtalen gjelder også for uorganiserte tjenestemenn. I staten har vi hatt tre virkemidler i lønnsoppgjøreneGenerelle tillegg som har sørget for at alle ansatte har fått lønnsutviklingJusteringsoppgjør som har kunnet brukes til å løfte grupper som har blitt hengende etter ol. Potter avsatt til lokale forhandlinger.I Akademikernes avtale skal alle midler nå fordeles lokalt. Det betyr at mange ansatte risikerer å ikke få noen lønnsutvikling. I realiteten betyr det lønnsnedgang så lenge vi har en prisstigning i samfunnet ellers.De har også fjernet lønnstrinn og lønnstabeller. Streikeretten ligger på sentralt nivå, og det betyr at Akademikerne ikke har streikerett på fordeling av lønnsmidler.Med dette ødelegger de for et felles lønnssystem i staten.Her har Akademikerne felles front med arbeidsgiver og de borgerlige partiene. De ønsker å gjøre lønn til et individuelt spørsmål. Etter vår mening svekker det arbeidstakernes stilling og styrker arbeidsgivers makt. Vi er redd for enda større innslag av trynetillegg, med krav om lojalitet og fleksibilitet som viktige kriterier fra arbeidsgiver.Her har opposisjonen på Stortinget vært forbilledlig klare. Da hovedtariffoppgjøret i 2016 ble behandla i Stortinget fremmet AP, SP og SV følgende merknad:Stortinget bed regjeringa ved neste revisjon av hovudtariffavtalen i 2018 gjennomføre lønsoppgjeret i staten slik at resultatet blir fire likelydende hovudtarifavtalar, slik at det blir éin hovudtariffavtale gjeldande for alle arbeidstakarar i det statlege tariffområdet uavhengig av organisasjonstilknyting.Det er etter desse medlemene si meining ikkje mogleg for Stortinget i dag å vurdera dei langsiktige konsekvensane av ulike avtalar for tilsette i staten som har same utdanning, same stilling og ansvarsområde. Ikkje desto mindre inneber resultatet av årets forhandlingar om ny hovudtariffavtale i staten eit klårt brot med dei prinsipp som desse medlemene held høgt, nemleg lik løn for likt arbeid – óg innan det statlege tariffområdet. Dette prinsippet har Stortinget slått fast i likestillingsloven § 21.Desse medlemene meiner Stortinget burde vore førelagt ei utgreiing av konsekvensane for streikeretten når meir og meir av lønsdanninga blir flytta frå sentral- til lokalplanet.Og i år sa de samme partiene dette:Disse medlemmer viser til at fjorårets hovedtariffoppgjør i staten resulterte i to ulike hovedtariffavtaler. En avtale mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat og en avtale mellom staten og Akademikerne. To ulike tariffavtaler har komplisert gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger og ført til økt ressursbruk, og har ikke bidratt til regjeringens mål om å «fornye, forenkle og forbedre».Disse medlemmer var i fjor kritiske til at staten inngikk to ulike tariffavtaler og påpekte at det ikke var signalisert til Stortinget at man ønsket store omlegginger av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Disse medlemmer signaliserte at hovedtariffoppgjøret i staten i 2016 måtte bli et unntak og at målsettingen i 2018 må være likelydende tariffavtaler for alle statlige arbeidstakere. Resultatet av årets tariffoppgjør i staten er at man nå har enda større ulikhet mellom de to avtalene, og dette er disse medlemmer kritiske til.Disse medlemmer mener at Stortinget burde forelegges en utredning om hvilke konsekvenser det har for streikeretten når mer av lønnsdannelsen blir flyttet fra sentral- til lokalplanet.



HVA ER VIKTIG FOR NTL

• Et godt arbeidsliv
– En sterk arbeidsmiljølov og tjenestemannslov
– Gode forhold for fagorganisering og tillitsvalgtarbeid 
– Medbestemmelse

• En sterk velferdsstat
– Med tilstrekkelig ressurser til å løse samfunnsoppdragene vi er satt til 

• Et samfunn med mindre forskjeller
– Mindre lønnsforskjeller
– Mer utjevning ved hjelp av skattesystemet og velferdsstaten
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Medlemsdebatten
i LO

Presenter
Presentation Notes
LO hadde rekordhøy oppslutning om medlemsdebatten, der nesten 100 000 medlemmer deltok og svarte på spørsmål om hva som er de viktigste sakene for de. Faste jobber, økt innsats mot arbeidsløshet, sykelønn og pensjon er de viktigste politiske sakene for våre medlemmer. Hele 8100 NTL-medlemmer brukte muligheten til å si sin mening.    
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Presenter
Presentation Notes
LO-medlemmenes krav og svar i medlemsdebatten, sammen med vedtakene på LO-kongressen i mai, er grunnlaget for spørsmålene som LO har stilt de politiske partiene foran årets stortingsvalg.Du kan lese alle de 57 spørsmålene og svarene på LO sine nettsider ( http://www.lo.no/politikk/Valg-2017/Nyheter-valg-2017/Til-deg-som-skal-stemme/ ) og det er laget en brosjyre «til deg som skal stemme». Brosjyrene viser tydelig hvor de ulike partiene står i sentrale saker for LO-medlemmene.   



Din stemme teller! 

Det kan stå om ett mandat….
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Presenter
Presentation Notes
Flere av de siste valgene i både inn- og utland har vært avgjort med veldig små marginer. Denne fremstillingen med mandatfordeling på Stortinget fra en meningsmåling for ett år siden, viser dette tydelig. �De fleste målingene det siste året har vist flertall for et regjeringsskifte, men mange av dem er så jevne at bare små endringer vil gi store utslag. Det er derfor ikke likegyldig om vi velger å stemme eller ikke. For oss som arbeidstakere er det veldig mye som står på spill i dette valget, og 12. september er det for seint.Mange av dem som ikke stemmer oppgir at de ikke har tid eller at de er bortreist på valgdagen. Forhåndsstemminga er åpen fra 10. august til 8. september. For oversikt over lokaler for forhåndsstemming kan du gå in på sida valg.no. Der ligger det mer informasjon.Noen tror det er likegyldig hvem som sitter i regjering. Den siste stortingsperioden har vist klart at det ikke er tilfelle. Etter sist kommunevalg så vi at et nytt flertall i mange kommuner betydde stopp i privatisering og å ta tilbake privatiserte tjenester til kommunen. F.eks. fikk renholderne i Tromsø beholde jobbene sine, renovasjonen i Oslo ble kommunal igjen og flere sykehjem drives igjen av kommunen. For de ansatte har det betydd bedre arbeidsdager, økt lønn og bedre pensjon.Den samme erfaringa gjorde vi oss sist vi fikk skifte fra borgerlig til rødgrønt flertall på Stortinget. Mange privatiseringsprosjekter ble stoppa, vi fikk arbeidsmiljøloven tilbake, tjenestemannsloven ble redda og mye mer.



Presenter
Presentation Notes
For å gjøre arbeidslivet bedre for alle trenger vi en regjering som spiller på lag med fagbevegelsen, og ikke som ser på den som en motspiller.  Godt valg 11. september!
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