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Oslo, 24.05.2021

Arbeiderpartiet sine svar på LOs spørsmål – Stortingsvalget 2021.
Viser til deres e-post av 10.05.2021 hvor det stilles 54 spørsmål til de politiske partiene
med bakgrunn i egen medlemsdebatt.
Dere i LO er den viktigste samarbeidspartneren for Arbeiderpartiet. Deres medlemmer
er avgjørende for å gjøre godt valg for Arbeiderpartiet og sikre regjeringsskifte til
høsten.
Det er viktig for Arbeiderpartiet å bidra til å sette LOs medlemmer i stand til å fatte
riktige og gode valg som sikrer dem best mulig i hverdagslivet og arbeidslivet. Derfor er
det en prioritert oppgave for oss å svare ut disse spørsmålene fra dere slik at
medlemmene er kjent med partiets politikk og har godt grunnlag for å foreta sitt
partivalg i det kommende stortingsvalget.
Om det skulle være noen uklarheter eller annet tilknyttet våre svar kan fagligpolitisk
rådgiver Mads Kleven kontaktes på mads.kleven@arbeiderpartiet.no eller telefon 906 21
390.
Vi er glade for å kunne svare positivt på alle LOs spørsmål. Som viser at vi har en
politikk som tydelig sier at det nå er vanlige folks tur.
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Dette er saker som er viktige for LO. Støtter partiet LOs holdning om at man skal:
1. Videreføre dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom fra dag én av
sykeperioden for alle arbeidstakere, uavhengig av stillingsstørrelse?
JA
2. Gjeninnføre feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte som en varig ordning?
JA
3. Gi personer på Arbeidsavklaringspenger (AAP) rett til forlengelse inntil de er ferdig
avklart av NAV eller helsevesenet?
JA
4. Innføre opptjening av tjenestepensjon (OTP) fra første krone fra 1. januar 2022?
JA.
5. Øke statens bidrag til spleiselaget ved innføring av en ny, mer rettferdig og forutsigbar
AFP-ordning?
JA.
Arbeiderpartiet vil sammen med partene diskutere hvordan vi kan få en mer rettferdig
AFP-ordning.
6. Redusere maksprisen i barnehagene?
JA
7. Innføre gratis kjernetid i SFO over hele landet?
JA.
Arbeiderpartiet vil innføre gratis SFO, i første omgang for alle førsteklassinger, og arbeide
for lavere pris på SFO for alle barn.
8. Reversere kuttene i brillestøtte for barn?
JA.
Arbeiderpartiet vil gjennomgå ordningen med brillestøtte til barn, og innføre en ny ordning
som skjermer familier med store brilleutgifter til barn.
9. Gå imot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester?
JA

10. Begrense adgangen til å ta ut profitt på velferdstjenester?
JA
11. Avvikle ordningen med nøytral moms for helseforetakene?
JA
12. Stille krav om at offentlig ansatte som konkurranseutsettes skal få beholde jobben med
minst like gode lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser?
JA
13. Opprettholde det statlige eierskapet minst på dagens nivå, herunder opprettholde
dagens eierskap til Statskog, Equinor, Statnett og Statkraft?
JA
14. Stanse salgene av Statskogs eiendommer?
JA
15. Gå imot OPS (offentlig-privat samarbeid) ved utbygging av vei, jernbane, sykehus og
andre store infrastrukturutbygginger?
JA
16. Gå imot konkurranseutsetting av jernbanestrekninger i Norge?
JA
17. Stanse frislippet i drosjenæringen?
JA
18. Øke pendlerfradraget?
JA
19. Innføre Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv, og gjennom dette sikre at det ved alle
offentlige innkjøp skal stilles krav blant annet om bruk av fagarbeidere, lærlinger og
ryddige lønns- og arbeidsvilkår?
JA
20. Utvide solidaransvaret til også å gjelde byggherre?
JA

21. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser?
JA
22. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser?
JA
23. Gjeninnføre ordningen med kollektiv søksmålsrett?
JA
24. Forenkle dokumentasjonskravene for allmenngjøring?
JA
25. Fjerne muligheten til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret?
JA
26. Få lønnstyveri inn i straffeloven?
JA
27. Sørge for at arbeidstakere som lures eller presses til å opptre som selvstendige
oppdragstakere også får beskyttelse av loven?
JA
28. Øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte?
JA
29. Styrke retten til heltid og større stillinger i arbeidsmiljøloven?
JA
30. Sikre at bare fagforeninger med innstillingsrett kan inngå avtale om de mest avvikende
arbeidstidsordningene?
JA
31. Forsvare søndagen som en annerledes dag ved å gå imot økt omfang av søndagsåpne
butikker?
JA
32. Garantere læreplass til alle unge som velger fag- eller yrkesopplæring?
JA. Arbeiderpartiet vil innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert,
får læreplass, gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og
arbeidslivet

33. Jobbe med partene for å etablere en reell rett til etter- og videreutdanning, blant annet
gjennom å opprette et kompetansefond som skal finansiere tiltak i regi av arbeidslivet?
JA
34. Gå imot etableringen av nye privatskoler som undergraver fellesskolen?
JA.
Arbeiderpartiet vil si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler og stramme inn
privatskoleloven.
35. Gjennomføre en tannhelsereform som sikrer billigere tannhelsetjenester?
JA.
Arbeiderpartiet vil prioritere en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med
mål om å likestille den med andre helsetjenester.
36. Innføre gratis tannbehandling for unge opp til 21 år?
JA
37. Gå imot økte egenandeler i helsevesenet?
JA.
Arbeiderpartiet vil unngå å øke egenandelene i helse utover prisvekst.
38. Øke formueskatten, slik at de som har mest bidrar mer?
JA
39. Iverksette tiltak for at lederlønningene i statlige etater og virksomheter, og selskaper der
staten er majoritetseier, ikke skal øke mer enn den generelle lønnsveksten?
JA.
Arbeiderpartiet vil sikre at lederlønnsutviklingen i offentlig sektor ikke overskrider det som
er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet.
40. Sikre et mer progressivt skattesystem som innebærer at de med midlere og lavere
inntekter skal betale mindre skatt, mens de som tjener mer skal betale mer?
JA
41. Støtte en tillitsreform i offentlig sektor som sikrer de ansatte økt faglig frihet og mindre
måling og testing?
JA

42. Stoppe de årlige budsjettkuttene i driftsutgiftene til statlige virksomheter, de såkalte
ABE-kuttene?
JA.
Arbeiderpartiet vil fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede
prosesser og effektivitetsmål.
43. Styrke kommuneøkonomien ved å øke kommunenes frie inntekter?
JA
44. Øke kulturens andel av statsbudsjettet til 1 prosent?
JA.
Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nytt kulturløft, der de statlige midlene i større grad enn i
dag, kommer hele landet til gode og der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis
økes til én prosent.
45. Utarbeide en konkret plan for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med minst
55 prosent innen 2030.
JA.
Arbeiderpartiet vil kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen
2030, som en del av våre forsterkede mål under Parisavtalen. Denne forpliktelsen gjelder
hele økonomien og alle sektorer og klimagasser. Som eneste parti har vi hvert år de siste
årene lagt fram et klimabudsjett som viser hvor vi skal kutte.
46. Legge til rette for et hjemmemarked på havvind som er ambisiøst nok til at Norge kan
ta en ledende posisjon innen flytende vindkraft?
JA.
Arbeiderpartiet vil utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind
som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk, utvikling
av nettinfrastruktur til havs, attraktive rammebetingelser for investeringer og et tett
samarbeid mellom Norge og EU.
47. Samarbeide med arbeidslivets parter om en konkret plan for å styrke norsk eksport fra
fastlandet med minst 50 prosent?
JA.
Arbeiderpartiet vil øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
Målet skal eies av partene i arbeidslivet og nås blant annet gjennom bransjevise avtaler
mellom næringsliv, fagbevegelse og myndigheter

48. Hente ut potensialet i en industriell satsing på karbonfangst- og lagring ved å realisere
to fangstanlegg som kan styrke verdikjeden for utvikling av CCS og dermed utvikle ny
fangstteknologi i flere industrisektorer?
JA.
Arbeiderpartiet vil starte fullskalaprosjekter for karbonfangst- og lagring både i
sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud.
49. Styrke statens rolle i å utvikle nye næringer og skape lønnsomme og bærekraftige
arbeidsplasser?
JA
50. Sørge for at ringvirkningene av industriell foredling av naturressursene kommer
lokalsamfunn til gode gjennom å sikre tilgang på lokal kompetanse og bosetting?
JA
51. Føre en aktiv letevirksomhet slik at drivverdige mineraler og energiressurser kan
oppdages, utvikles og settes i produksjon?
JA
52. Videreføre EØS-avtalen som grunnlag for Norges økonomiske og handelsmessige
forbindelse til EU-området?
JA
53. Gå imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive
forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse i internasjonale avtaler Norge er
tilsluttet, og aktivt bruke reservasjonsmuligheten i EØS når EU-direktiver innskrenker
nasjonale virkemidler mot sosial dumping eller reduserer faglige rettigheter eller
velferdsordninger?
JA.
Arbeiderpartiet vi utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt, blant annet gjennom
å medvirke tidlig i beslutningsprosesser og ved å gjennomføre kraftfulle tiltak for et
organisert arbeidsliv.
54. Sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettighetsloven og ved konflikt går
foran annen lovgivning?
JA

