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Grunnlag for Deltas valgkamparbeid

Hovedsatsningsområder 2019

• Styrke medlemmenes 
muligheter til å forbli attraktiv 
arbeidskraft.

• Delta setter fokus på den 
norske modellen under 
kommunevalget 2019

Kommunikasjonsstrategien

• Delta skal fremstå som en 
moderne, partipolitisk 
uavhengig og sterk 
arbeidstakerorganisasjon. 
Delta skal være medlemmenes 
partner i arbeidslivet og 
fremstå framtidsrettet og 
løsningsorientert. 
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Mål for Deltas engasjement i valgkampen

 Å sette Delta-medlemmenes interesser 
(hovedsatsingsområdene) på dagsorden i valgkampen

 Å påvirke og få gjennomslag i saker og spørsmål som er 
viktige for Delta både i et nasjonalt og lokalt perspektiv

 Å synliggjøre Delta som politisk aktør, nasjonalt og i de 
enkelte kommuner og fylkeskommuner, gjennom å spille 
på lokale tillitsvalgte
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Målgrupper

 Lokale politikere og kandidater i kommuner og fylkeskommuner
 De politiske partiene som en helhet
 Opinionen generelt
 Potensielle medlemmer
 Deltas medlemmer
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Deltas hovedbudskap
 Digitalisering som mulighet 

 på menneskenes premisser

 Kompetanse som forutsetning
 Som bruker og videreutvikler ansattes kompetanse 
 Som satser på lærlinger

 Partssamarbeid som metode
 Som samarbeider med tillitsvalgte
 Som stiller krav til leverandører av kommunale tjenester
 Som sikrer et anstendig arbeidsliv

Overordnet budskap basert på hovedsatsinger og tidligere politiske vedtak
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Folkevalgte har arbeidsgiveransvaret 
for kommunens ansatte
 Både våre medlemmer og alle andre som bor i 

kommunen ønsker best mulig kommunale tjenester. 
Da er det viktig at ansatte i kommuner og 
fylkeskommuner får arbeidsgivere  - eller sjefer – som 
skape gode velferdstjenester

 Delta krever at de de lokale kandidatene viser 
arbeidsgiveransvar ved å satse på de ansattes 
kompetanse og bruke lokalt partssamarbeid. 

 Delta oppfordrer velgerne til å bruke stemmeretten 
til å stemme på de partiene og de kandidatene som 
gir ansatte mulighet til å gjøre en best mulig jobb
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Velg en god sjef
 Som sørger for offentlige tjenester av god kvalitet
 Som satser på digitalisering på menneskenes premisser
 Som sørger for at ansatte får faglig utvikling
 Som samarbeider med tillitsvalgte
 Som stiller krav til din leverandør av kommunale tjenester
 Som sikrer et anstendig arbeidsliv og stiller krav om tariffavtale
 Som sørger for læreplasser
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En god sjef…
 sørger for offentlige tjenester av god kvalitet
 satser på digitalisering på menneskenes premisser
 sørger for at ansatte får faglig utvikling
 samarbeider med tillitsvalgte
 stiller krav til din leverandør av kommunale tjenester
 sikrer et anstendig arbeidsliv og stiller krav om tariffavtale
 sørger for læreplasser
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Syv digitaliseringsråd til politikere Syv digitaliseringsråd til arbeidsgivere

Syv digitaliseringsråd til tillitsvalgte Syv digitaliseringsråd til ansatte

Digitalisering på 
menneskenes 

premisser
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Budskap til politikere
 Ta modige grep som sikrer at digitaliseringen skjer på menneskenes premisser. 
 Finn gode løsninger i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner. 
 Ansatte trenger ikke mindre, men annerledes vern i et digitalt arbeidsliv. 
 Storstilt satsing på kompetanse er viktig for at alle skal mestre nye oppgaver og 

for å hindre utstøting fra arbeidslivet. 
 Sørg for at offentlige tjenester får bevilgninger som gjøre det mulig å ligge i front.  
 Bygg ut digital infrastruktur i hele landet, slik at alle får tilgang til de digitale 

tjenestene. 
 Ta ansvar for at hensynet til samfunnssikkerhet vektlegges i utviklingen av 

offentlige tjenester.
Hentet fra politikkdokumentet Digitalisering på menneskenes premisser
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Verktøy til bl.a. Delta-uka
 Digital verktøykasse web

 Kampanje i sosiale medier – til lokal og sentral bruk
 Leserbrev – Velg en god sjef
 Plakater og flyers til nedlastning
 Bruksanvisning for stands og arrangementer, tips til aktiviteter

 Flyer – kortversjon av hovedbudskap

 Plakat - Velg en god sjef 
 Som ser digitalisering som mulighet
 Som satser på ansattes kompetanse
 Som tar partssamarbeidet på alvor 

 Norgesbarometeret – arbeidsgiverundersøkelsen
 Brukes til presseoppslag og leserbrev. Resultatene brytes ned på aktuelle regioner i egen PM.
 Kan presenteres på Arendalsuka

 Konkrete spørsmål som kan stilles til kandidatene lokalt på stands eller valgmøter. 
 Tilsvarende spørsmål/temaene sendes partiene sentralt. Svarene sentralt publiseres i egen websak
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Vedta politisk innhold og 
overordnet plan i 
hovedstyret. Presentasjon 
på nettverk.

Norgesbarometeret –
spørsmål til folkevalgte om 
arbeidsgiveransvaret, og 
kompetanse

Alt materiell klart. 
Nyhetsbrev til alle 
tillitsvalgte om innhold og 
beskjed om at materiell 
kommer rett over 
sommeren

Arendalsuka. Presentasjon 
av 
arbeidsgiverundersøkelsen.  
Utsendelse av start kit for 
tillitsvalgte. Startskudd 
lokale aktiviteter 

Delta-uka. Aktiviteter over 
hele landet

Kommune- og 
fylkestingsvalg 2019

mars

mai

juni

august

september

9. september

oktober

Evaluering
Presentasjon av Delta for 
nye kommunestyrer
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Har du innspill til aktiviteter?
 Bruk 5-6 minutter og skriv opp forslag til 

aktiviteter som tillitsvalgte kan gjøre i 
valgkampen for å synliggjøre Delta og 
tema i valgkampen. 

 Skriv inn på menti.com


