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Verdier 

LO i Bergen og omland sin politiske plattform er tuftet på fagbevegelsens fellesverdier. Vi fremholder 

solidaritet, likhet og frihet som sentrale verdier i vårt arbeid. Vi vil fremme våre verdier for våre 

medlemmer i alle de sammenhenger de møter samfunnet. LO i Bergen og omland skal også fremme 

våre verdier i internasjonale sammenhenger i solidaritet med dem som trenger det. 

Kommune og fylkestinget 

LO i Bergen og omland er optimistisk og forventningsfull overfor et byråd med en byrådsleder utgått 

av Arbeiderpartiet i Bergen. Vi er også forventningsfull overfor fylkestinget med en 

fylkestingsordfører utgått av Hordaland Arbeiderparti. LO i Bergen og omland mener det offentlige 

bærer et stort ansvar som forvalter av de store velferdsoppgavene vi som innbyggere møter. 

Fylkeskommune og kommunen er også innkjøper, arbeidsgiver og eier av store verdier. De kan derfor 

i stor grad sette standard igjennom sin forvaltning. Gjennom disse rollene kan derfor myndighetene 

stille krav til leverandører på en rekke felt som vil styrke arbeidsforhold og muligheter for våre 

medlemmer. LO i Bergen og omland mener at fagbevegelsen er sentral som lyttepost og 

premissleverandør for de gode løsningene. 

I perioden vil LO i Bergen og Omland: 

 Bidra til å synligjgjøre behovet for læreplasser og bidra til politiske løsninger for å 
sikre tilgang på lærlingeplasser. 

 Invitere politikere til møteplasser hvor bekjempelse av sosial dumping står på 
dagsorden. 

 Etablere og styrke samarbeidskomiteen mellom LO og AP der hvor forholdene ligger 
til rette for det. 

 Etablere og styrke samarbeid med partier som deler vårt verdisyn. 

 

Samfunnsliv – fattigdom og oppvekstvilkår. 

LO i Bergen og Omland ser med utfordring på hvordan ulikheten øker. Vi skal være en forkjemper for 
felleskkapsløsninger og å skape muligheter for alle. Vi mener det er storsamfunnet sitt ansvar å sikre 
at uansett bakgrunn og omstendigheter så skal man ha like muligheter. Fattigdom er begrensende på 
mulighetene til barn og ungdom. Det gjør også at oppvekstvilkårene blir dårligere enn for dem med 
middels inntekt. LO i Bergen og Omland mener kommune og fylkeskommune må ha ordninger som 
utjevner forskjeller og som gir tilbud til mindre bemidlede familier slik at klasseforskjeller nedbygges. 
Det er også viktig at det offentlige har et godt tilbud på boliger til dem som trenger det. Her er det 
viktig at man vurderer utbygging av offentlige utleieboliger.   
 
 



 

Organisasjon 

LO i Bergen og Omland er en viktig fellesnevner for fagbevegelsen i Bergen og sitt stadig større 

omland. I den anledning er vi også en viktig og attraktiv samarbeidspartner for andre organisasjoner.  

LO i Bergen og Omland ser viktigheten av å samarbeide med organisasjoner som kan styrke 

gjennomslagskraften vår. LO i Bergen og omland har også fokus på viktigheten av å styrke egen 

organisasjon.  

I perioden vil LO i Bergen og Omland:  

 Kartlegge og knytte kontakter med organisasjoner som deler våre verdier. 

 Aktivt tilby partnerskap med andre organisasjoner i saker og arrangement hvor det er 
nyttig og viktig å vise bredde. 

 Fokus på arrangement og aktivitet i omlandet vårt.  

 Etablere og styrke faglige forum i samråd med de gjeldende fagforeninger. 

 Være et tydelig politisk samlingspunkt for fagforeningenes standpunkt innenfor deres 
faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. 

 Organisere i samarbeid med AOF etterspurte kurs og møter for fagforeningene.  

 Gjennomgå egen organisasjon og sikre at alle fagforeninger i vårt område kjenner 
lokalorganisasjonen. 

 

Arbeidsliv 

LO i Bergen og Omland mener det viktigste i våre medlemmers liv er arbeid og muligheten for arbeid. 

Arbeid muliggjør et verdig liv hvor man kan realisere sine muligheter. LO i Bergen og Omland mener 

også at dem som er fratatt muligheten til arbeid skal sikres inntekt og verdighet. Vi vil derfor jobbe 

for et arbeidsliv som ikke er preget av useriøse aktører, brutalisering og uverdighet. Vi er bekymret 

for den yrkesrisikoen arbeidstakerne kan utsettes for, jmf. vold, ulykker, mobbing, trakassering mm. 

Vi vil derfor jobbe for et arbeidsliv som er inkluderende, helsefremmende og moderne med gode 

vilkår.  

I perioden vil LO i Bergen og Omland: 

 Søke kunnskap om og fremme politiske løsninger som hindrer sosial dumping overfor lokale 
og sentrale myndigheter 

 Sette fokus på arbeidsledigheten og fremme muligheter for å redusere den. 

 Avholde møter for å heve kunnskap om arbeiderrettigheter og truslene mot arbeidslivet. 

 Sette fokus på arbeidsmiljøkriminalitet og avholde møte med myndighetene med dette som 
arbeidsområde 

 

Likestilling og diskriminering. 

LO i Bergen og Omland er imot diskriminering. LO i Bergen og Omland vil bekjempe diskriminering på 

bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion og seksuell legning. Vi vil kjempe for likestilling og 

kvinnefrigjøring.  LO i Bergen og Omland mener en heltidskultur må dyrkes frem i arbeidslivet, 

spesielt i kvinnedominerte yrker hvor deltid er fremtredende. LO i Bergen og Omland vil arbeide for 



lovfesting av heltid. Kvotering kan være et viktig virkemiddel fra myndighetene for å oppveie uheldig 

sammensetning av arbeidsstokken. 

I perioden vil LO i Bergen og Omland: 

 Avholde møte om diskriminering og dets konsekvens for arbeidslivet. 

 Løfte fedrekvote som viktig tiltak for å sikre kvinners stilling i arbeidslivet og fedres stilling 
som omsorgspersoner. 

 Avholde møte om midlertidige stillingers konsekvens for den ansattes muligheter. 

 

Miljø og Samferdsel 

LO i Bergen og omland mener at kommunens- og fylkeskommunens samferdselsplanleggingen må 

gjøres på objektivt grunnlag i et langsiktig fremtidsperspektiv. Det må utarbeides helhetlige regionale 

planer som sikrer at ikke enkeltgrupper og særinteresser står i veien for byutvikling og samferdsel i 

fylket vårt. Samtidig er det viktig at pris på prosjekter ikke er det mest styrende i valg av alternativ og 

utbygger. Langsiktige miljøhensyn må vektlegges i slike vurderinger. Bybanen er et godt prosjekt med 

et tydelig miljøprofil og vil være grunnleggende i Bergen sin infrastruktur.  Samferdsel er viktig for 

miljø, boligutvikling og næringsliv. Det må derfor planlegges helhetlig i samsvar med øvrige 

prosjekter i fylket vår. 

 Engasjere oss som deltaker i klimavalgalliansen. 

 Sette fokus på nye ideer og løsninger som kan bidra til å bremse klimautfordringene, lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 

 Avholde møter med klima som tema. 

 Engasjere oss i valg av samferdselsløsninger. 

 

Internasjonal Solidaritet – hjemme og borte. 

LO i Bergen og Omland mener alle mennesker har rett til å følge sine muligheter. Flukt fra krig og nød 

fører til at mange trenger ett hjem i Norge. Vi må hjelpe flyktninger og asylsøkere til å få trygghet og 

muligheter i landet vårt. Vi må også bruke vår stemme til å påvirke beslutningstakere til å ta et 

standpunkt mot krig og undertrykkelse internasjonalt. Vi må bruke vår stemme til å løfte konflikter 

som ikke får den fokus og presse dekning som de trenger.  

 Vi vil i samarbeid med Norsk Folkehjelp avholde informasjonsmøter om aktuelle områder og 
saker.  

 Vi vil bistå Norsk folkehjelp med deres engasjement innenfor deres arbeid. 


