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Fellesforbundet driver et aktivt faglig politisk arbeid. I 2019 er det valg til 
kommunestyrer og fylkesting. Dette er folkevalgte organer som behandler 
og gjør vedtak i mange viktige saker med stor betydning for innbyggerne. 
Her skal vi være med å påvirke. Det gjør vi blant annet ved å fremme 
forslag på saker i partienes programmer og å fremme kandidater til å stå 
på partienes valglister. 

Kommune- og fylkespartiene er i gang med å utarbeide sine partipro-
grammer som de skal gå til valg på. I den fasen er partiene mottakelige 
for innspill fra ulike aktører i samfunnet, inkludert fagbevegelsen. Vi har 
nå en god mulighet til å få partiene til å forplikte seg til politikk som vil 
komme våre medlemmer til gode.  

Dette heftet inneholder tips til saker som kan være relevante for avdeling-
ene å spille inn til partienes partiprogram for kommune- og fylkestings-
valget i 2019. Det kan også være andre saker som er aktuelle, og tilpasset 
de lokale utfordringene. Det anbefales å ta kontakt med kommuneparti-
ene og gi melding om at dere har saker som dere vil fremme. Dere kan 
sende forslag skriftlig eller be om møte for å presentere sakene. Som 
regel finner dere kontaktpersoner og -adresser på nettsidene til partiene.

Samtidig med at partiene utarbeider valgprogrammer skal de også 
nominere sine kandidater til kommune- og fylkestingsvalglistene. 
Fellesforbun det er opptatt av at vi får nominert kandidater som også er 
medlemmer av Fellesforbundet, og som kjenner arbeidslivet godt. Det 
er viktig både for å få sterkere innflytelse i politikken, men også fordi 
alle grupper av befolkningen bør være representert i valgte demokratiske 
organer. Finn derfor fram til kandidater som dere vil foreslå for partiene. 
Kandidatene må selvfølgelig ønske det, og for å bli nominert er det nær-
mest en forutsetning at en også er medlem av det aktuelle parti.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Jørn Eggum
Leder Fellesforbundet
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Krav til det offentlige som 
oppdragsgiver og innkjøper. 
Faste ansettelser og 
lærlinger.
I Norge er det offentlige den klart største bestilleren av oppdrag og 
en stor innkjøper. Samtidig er særlig kommunene dårlige til å stille 
krav om bruk av lærlinger i sine oppdrag og innkjøp. Flere av Fel-
lesforbundets avdelinger har f.eks. avdekket at mange kommunale 
byggeprosjekter ikke har en eneste lærling på byggeplassen. 

Useriøse aktører fører til at kvaliteten på arbeidet blir dårligere, at 
skattemidler blir unndratt fra fellesskapet og ikke minst at arbeidere blir 
utsatt for uverdig og tidvis ulovlig behandling. Kommuner og fylkes-
kommuner kan bidra enda mer til et mer seriøst arbeidsliv ved å kreve 
anstendige lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og eventuelle 
underleverandører. Seriøse leverandører lønner seg også økonomisk. 
Det blir mindre byggefeil og levetiden på det som bygges blir lengre. 

Vi vet også at det er mye kriminalitet blant underleverandører som er 
langt nede i kontraktkjeden. Dersom det offentlige stiller krav som 
bestiller kan det føre til at hele bransjer kan bli mer seriøse. For ingen 
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større aktører har råd til å velge bort det offentlige som kunde. Blir de tvun-
get til å satse på lærlinger og egne ansatte – fordi det offentlige stiller krav 
om det – kan dette få ringvirkninger for hele bransjen. Da kan trenden med 
at det er de useriøse som setter standarden snus. 

Det offentlig må bli en tydeligere og mer ansvarlig innkjøper som også 
tar ansvar for å utdanne fagarbeidere gjennom sine byggeprosjekter. Flere 
kommuner har innført strenge regler for offentlige anbud og innkjøp. I bok-
sen på denne siden finner dere krav som Oslo kommune setter i sine anbud. 
Her er konkrete krav om fagarbeidere, faste ansatte, lærlinger m.m. på det 
enkelte prosjekt. I dag (juni 2018) er det rundt 160 kommuner og fylker 
som har en eller annen modell for å styrke seriøsiteten på egne byggepro-
sjekt. Også store byggherrer som OBOS og Statsbygg bruker modeller for 
å fremme seriøsitet. Målet må være at alle kommuner, fylker og statlige 
etater/bedrifter har slike krav.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Kommunen/fylkeskommunen må gjennom anbud og innkjøp vedta 
omfattende regler for å motvirke sosial dumping og styrke fagopp-
læringen.
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Kravene i Oslomodellen
• Krav om bruk av fast ansatte
•	Krav	om	tarifflønn	mellom	oppdrag	i	de	
tilfellene	innleid	arbeidskraft	brukes

•	Krav	om	faglærte	håndverkere	(50	
prosent	av	arbeidende	timer	innenfor	
bygg-	og	anleggsfagene	skal	utføres	av	
fagarbeidere	eller	personell	med	doku-
mentert	fagopp	læring)

•	Krav	om	at	minimum	10	prosent	lær-
linger	på	kontrakter	på	områder	med	
behov	for	lærlinger											

•	Krav	om	kun	ett	ledd	i	underentre-
prenørkjeden,	ned	fra	krav	om	maksi-
mum	to	i	dag

•	Krav	om	at	nøkkelpersoner	i	prosjektet	
skal	forstå	og	gjøre	seg	godt	forstått	på	
norsk.

•	Krav	om	at	alle		registrerer	seg	i	det	
elektroniske	registreringssystemet	
HMSREG	(SELMA)	fra	første	dag	på	
oppdraget

•	Krav	om	innsyn	i	alle	forhold	hos	leve-
ra	ndøren	av	betydning	for	kontrakten

•	Krav	om	lønns-	og	arbeidsvilkår	på	
samme	eller	høyere	nivå	enn	allmenn-
gjorte,	landsdekkende	eller	lokale	 
tariff	avtaler

•	Krav	om	sporbar	betaling	til	arbeider-
ens	bankkonto,	og	forbud	mot	kontant	
betaling
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Arbeidsplasser og  
næringsutvikling

Kommunen og fylkeskommunen bestemmer hvor og hvordan veier, 
kommunale bygg, næringseiendommer og boliger skal bygges og 
driftes. Hvordan kommunen gjør dette er ofte avgjørende for å sikre 
trygge arbeidsplasser og skape nye. Blant annet eier fylkene 49 
prosent av Innovasjon Norge og har på den måten stor innflytelse på 
hvordan statlige midler til næringsutvikling og innovasjon prioriteres. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Tilrettelegge næringsarealer og plassere disse på områder som har 
tilknytning til gode transportårer. 

• Ha næringsavdeling i kommunen/fylkeskommunen som kan gi 
hjelp og service overfor eksisterende og nye bedrifter.

• Fylkeskommunen er underlagt lov om omstilling. Det betyr at  
fylkeskommunen skal bistå i situasjoner der produksjon må 
trappes betydelig ned eller nedlegges. Fylkeskommunen må ha 
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge opp sitt ansvar  
i tråd med omstillingsloven.

• Kommuner og fylker har betydelig eierskap i attføringsbedrifter 
og bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunene og 
fylkene må bruke dette eierskapet aktivt for å utvikle bedriftene ut 
fra formålet om å skape attføringsplasser og plasser for dem som 
trenger varig tilrettelagt arbeid.
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Serveringsnæringen
Kommunen har som oppgave å gi og kontrollere serverings- 
og skjenkebevillinger. Det er viktig å ha en serveringsbran-
sje med seriøse aktører. Arbeidslivskriminalitet, svart arbeid 
og skatteunndragelser må bekjempes også av kommunene. 
Samtidig som det er viktig at skjenkebestemmelser tar 
hensyn til de potensielle sosiale konsekvensene som et usunt 
alkoholforbruk kan medføre, er det viktig for næringen at de 
har gode og forutsigbare vilkår.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Alle kommuner skal utarbeide en alkoholpolitisk plan 
der bevillingspolitikken legger rammer og vilkår som tar 
hensyn både til de overordna sosialpolitiske forhold og til 
næringspolitiske utfordringer.

• Det må etableres et samarbeid over kommunegrensene for 
å utarbeide like rutiner i bevillingspolitikken og gjennom-
føring av samordnede kontroller.

• Stanse overetablering av skjenkesteder ved å bruke det 
kommunale planverket for å regulere etableringer.
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Boligpolitikk
Det meste av boligpolitikken er lokal. Kommunene har stor innflytelse 
på hvor det bygges boliger. Det er viktig at det føres en boligpolitikk 
som sikrer jevn og høy boligbygging og som sikrer at alle, også før-
stegangskjøpere, har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo.  Blant annet 
prøver OBOS å nå ut med et tilbud til boligkjøpere som reduserer 
inngangsbilletten med opptil 15 prosent mot at et eventuelt seinere 
salg reguleres. På denne måten blir prisen på inngangsbilletten til ny 
bolig lavere.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Kommunen må legge til rette for at det bygges flere boliger. 
• Kommunen må legge til rette for byggeklare tomter til en pris som 

er overkommelig for folk med normale inntekter.
• Kommunen må sørge for rimelige utleieboliger for studenter. 

Kommunen må også øke antall kommunale boliger.
• Kommunen må være en aktiv formidler av Startlån slik at folk, 

særlig unge, kan få økonomisk bistand til å kjøpe sin første bolig. 
Startlån må kunne brukes som del av egenkapitalen ved boligkjøp.

• Kommunene må i samarbeid med boligkooperasjonen sette i gang 
prosjekter med mål om å redusere prisen på inngangsbilletten til 
boligmarkedet.

12



13



Skole og utdanning
Kommuner og fylker har ansvaret for grunnskole, videregående skole 
og yrkesopplæringen. At skolen fungerer godt er en forutsetning for 
at alle skal ha like muligheter og en god oppvekst. I dag er det alt for 
mange ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning og 
som ikke får læreplass. Overgangen mellom ungdomsskole og videre-
gående skole er ofte vanskelig for mange og samarbeidet mellom 
kommunene og fylkene må derfor styrkes. 

Mange voksne jobber i dag som ufaglærte. Det bør være et mål at 
disse tilbys å ta en fagutdanning.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• De videregående skolene og bedriftene må samarbeide bedre for å 
få en mer praktisk rettet yrkesfaglig utdanning.

• Skolene må sikres tilstrekkelig og arbeidslivsrelevant utstyr for å 
kunne gi god opplæring i yrkesfagene.

• Voksnes rett og mulighet til å ta relevant fagutdanning må styrkes.
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Barnehager og skole- 
fritidsordning (SFO)

En god barnehage og skolefritidsordning er viktig for at 
barn skal få en god og trygg oppvekst og for å bidra til 
et godt grunnlag for videre utvikling. Språk og sosiale 
ferdigheter er viktige egenskaper som læres i denne tidlige 
fasen. Samtidig gir barnehager og SFO muligheten for 
foreldrenes deltakelse i arbeidslivet. Det er derfor viktig at 
tilbudet er tilgjengelig for alle, både at det finnes et tilbud i 
nærheten av der folk bor og at det er overkommelig i pris.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Det må bygges gode barnehager og skolefritidsord-
ninger. Kommunen bør stille krav til utbygger om 
levedyktige og miljø- og energivennlige bygninger.

• Kommunen må sørge for tilbud om gratis kjernetilbud 
for alle kommunenes fire- og femåringer, at foreldrebe-
talingen holdes lav og at ordningen med søskenmode-
rasjon gjøres gjeldene både for barnehage og SFO.  
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Eldreomsorg
Det må være et mål for ethvert samfunn å gi de eldre en verdig og god 
alderdom. Eldreomsorgen er en av hovedoppgavene til kommunen. 
Vi lever stadig lengre og det blir flere eldre i samfunnet. Dette er 
grunnleggende positivt, men kan også føre til at flere blir pleietren-
gende. Utfordringen er å lage et tilbud som både tar ekstra vare på de 
som trenger det, og som tilrettelegger for aktivitet blant de som trenger 
det. Velferdsteknologiske løsninger kan være med på å avlaste ansatte 
og bidra til at de får mer tid til den enkelte. Fellesforbundet ønsker et 
sterkt og godt offentlig tilbud. Det skal ikke være lommeboka som 
avgjør om den enkelte får gode tjenester.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Eldreomsorgen og helsetjenestene skal være det offentliges ansvar 
og det offentlige må også i hovedsak produsere tjenestene.

• Kommunene må legge til rette for at det bygges nok sykehjems-
plasser og omsorgsboliger. Kommunene må også opprette 
aktivitetss entre for å forhindre en passiv tilværelse blant de eldre.

• Hjemmetjenesten bør styrkes slik at folk kan bo hjemme så lenge 
det er helsemessig forsvarlig. De ansatte må ha god tid til hver 
enkelt. Tjenesten bør være basert på fast ansatt personell. 

• Velferdsteknologiske løsninger må tas i bruk der de kan bidra til at 
de som trenger det får et mer aktivt og selvstendig liv.

• God og næringsrik mat og aktivitet må være prioritert av  
kommunen.
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Miljø og klima, transport og 
samferdsel

Verden står i dag overfor store miljø- og klimautfordringer. Mange av 
utforingene krever store nasjonale og internasjonale tiltak, men mange 
av løsningene finnes også lokalt. Det offentlige kan stille miljøkrav 
når de setter tjenester ut på anbud. 

Mye av dagens klimagassutslipp skjer i transportsektoren. Dette er 
samtidig en sektor der kommunene og fylkeskommunene har stor 
innflytelse på hvordan tilbudet utformes og hvilke løsninger som vel-
ges. Miljø- og klimakrav bør være avgjørende for valg av løsninger. 
Kommunen og fylkeskommunen bør legge til rette for løsninger som 
gir mindre utslipp og som gjør det billig og enkelt å bruke klimavenn-
lige løsninger.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være:

• Stille krav i kommunale anbud og innkjøp om miljø og klima.
• Kommunen skal ha som mål at alle nybygg og renoveringer av 

kommunale bygg skal minst være passivhus-standard.
• Stille krav om utslippsnivå for leverandører av transporttjenester.
• Kommunene og fylkene må sørge for nødvendige investeringer i 

miljøvennlig transportnettverk og kollektivtilbud.
• Kollektivtransporttilbudet skal være godt og det må etableres elev- 

og studentrabatter eller eventuelt må disse forbedres.
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Integrering
Arbeidslivet er den beste arenaen for integrering. På arbeidsplassen 
skal alle arbeidstakere behandles likt uavhengig av sosial bakgrunn, 
etnisitet eller religion. Noen faller utenfor arbeidslivet, mens andre 
har flyktet fra krig og konflikt. Kommuner og fylkeskommuner har 
ikke innflytelse på hvor mange som kommer til Norge, men de er helt 
avgjørende for å få til god integrering av de som kommer, både  
i samfunnet og i arbeidslivet. 

Mulig innspill til partiprogrammene kan være: 

• Kommuner og fylkeskommuner må aktivt jobbe for at arbeids-
plassen skal bli en god integreringsarena. NAV, skolen, voksen-
opplæringen, kommunen og næringslivet må samarbeide for å 
finne riktige tiltak for den enkelte.

• Ikke satse på lave lønninger som strategi og virkemiddel for å 
integrere folk i arbeidslivet.
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Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 OSLO
Postadresse: Postboks 9199 Grønland, 0134 OSLO

Telefon: 23 06 31 00

E-post: post@fellesforbundet.no Internett: www.fellesforbundet.no
Facebook: www.facebook.com/fellesforbundet Twitter: @fellesforbundet
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