
Innledning Trondheimskonferansen  2014. 
 
Konferansen har to oppgaver. Den kortsiktige er: hva gjør vi med 
tariffoppgjøret til våren. Den langsiktige er: Hva skal til i denne fireårsperioden 
for å få ei regjering som ikke er i mot oss om fire år? 
 
Først tariffoppgjøret. Pensjon er utsatt lønn. 
 
HK og El og IT vil ha samordna oppgjør for å slåss om pensjon. 
Fellesforbundet sier det er vanskelig å mobilisere medlemmene for en streik for 
pensjon, men har nå med leder sagt at de skal få på plass en pensjonsordning 
med Norsk Industri. Hvilke rettigheter og nivå på pensjonssparing er uklart. 
 
Transport mener de har viktigere krav. Industri Energi mener vi må trygge de 
avtalene vi har og tette hullene i AFP-ordningen nå. I offentlig sektor får vi 
kampen om ny uføretrygd og enten nå eller neste tariffoppgjør står striden om 
pensjon for de som er født etter 1958 og alle med særaldersgrenser. 
 
Det jeg er sikker på er at det blir feil å gjøre pensjon til et spørsmål om 
oppgjørsform. Tor Arne Solbakken påpeker at vi laget AFP-ordningen i et 
forbundsvist oppgjør. Det jeg også er sikker på at det er feil å sette lavtlønte 
kvinner i HK opp mot snekkere, verftsarbeidere eller servitører i 
Fellesforbundet. Alle er de blant taperne i pensjonsreformen. Fordi svært få 
greier å stå i arbeid til 67 år og får pensjon ned på 40 % av lønna om de i det 
hele tatt får lov til å gå av. Fordi halvparten eller mer er uføre den dagen de 
fyller 67 og får den katastrofalt dårlige nye uførepensjonen. 
Fordi svært mange faller ut før de fyller 62 år, mister AFP og får en pensjon 
som ikke er til å leve med. 
 
Jeg er for et pensjonsoppgjør. Jeg mener vi må få streikerett på pensjon, vi må 
få en partsstyrt ordning slik at pengene går til pensjon og ikke til grådige 
livselskaper som tjener grovt på å forvalte våre penger, vi må få opp 
minsteinnskuddet og vi må få garanti for at pensjonen følger lønnsutviklinga. 
 
Om vi skal få til det blir det streik. En langvarig og hard streik. Da kan det 
egentlig være greit med et forbundsvist oppgjør. Tenker jeg. 
Men sjølsagt har vi et klasseproblem. Ingen av disse krava løser problemet 
med at de som går av ved 62 mister en tredjedel av pensjonen og vil miste 
enda mer av tjenestepensjonen. 
 
Så uansett trenger vi en etappeplan. Hva skal vi ta ved tariffoppgjøret i 2014? 
Hva skal vi ta ved tariffoppgjøret i 2016? Hva må vi gjøre med AFP-ordninga? 
Og hva må vi endre på i lovene? 
 
Handel og Kontor er i streik, medlemmer i Design Forum streiker for retten til 
tariffavtale, en grunnleggende rettighet. Arbeidsgiveren sier nei, de vil ha full 
styringsrett.  
 
 
 



Det pågår for tiden en hard kamp i norske havner. Norsk 
Transportarbeiderforbund har iverksatt en boikottaksjon for å få 
opprettet tariffavtale i Risavika havn, og har tatt ut flere havner i 
sympatistreik for deres krav om at fortrinnsretten fortsatt skal 
praktiseres. 
 
Fortrinnsretten er stadfestet i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i 1974. 

Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre 

konvensjonen, men NHO Logistikk og Transport har benektet at konvensjonen 

gjelder i norske havner. Arbeidsgiverne har tapt i Den faste tvistenemnda, i 

arbeidsretten og i tingsretten, men de nekter fremdeles å inngå tariffavtale med 

Norsk Transportarbeiderforbund.  

Begge streikene viser at vi som fagbevegelse må stå samlet mot en utvikling 

der arbeidsfolk skal stå med lua i handa, vi skal slå tilbake alle angrep på 

grunnleggende rettigheter som medbestemmelse og innflytelse på egen 

arbeidstid, lønnsdannelse og arbeidsmiljø. 

 
Fire år med høyrevridd regjering. 
 
Jeg har hørt noen innledninger om LO og AP i opposisjon.  Det snakkes om 
hvordan valget skal vinnes om 4 år med et kommunevalg mellom.  Det er langt 
på vei enighet om at vi ikke vinner et valg ved å bare klage på andre, vi må ha 
et program som vekker entusiasme. Et prosjekt. Så er det mange forslag til hva 
et slikt program skal være. 
 
Jeg vil stille spørsmålet slik: Hva er hundre prosent nødvendig for at 
arbeiderbevegelsen ikke skal komme på defensiven og dermed tape universelle 
rettigheter og avtalte rettigheter i våre tariffavtaler?  Det er det grunnleggende 
før vi kan snakke om prosjekt i det hele tatt. Det grunnleggende for 
arbeiderklassen er det samme som det alltid har vært: Evnen til å inngå og 
opprettholde tariffavtaler.  Greier vi det har vi makt til å forsvare det vi har 
oppnådd og mulighet til å fremme nye reformer. 
 
Hva truer? Det kan nok regnes opp over flere sider, men det grunnleggende er 
amerikanisering og EU-ifisering av arbeidslivet. 
Amerikanisering som vi opplever i IT-bransjen. I ATEA vant den amerikanske 
tariff fiendtligheten og den individuelle modellen. Utviklinga viser at store deler 
av bransjer som internasjonaliseres ikke vil ha tariffavtale, et reelt 
bedriftsdemokrati og nekter sine ansatte afp-ordning. Dette er med på presse 
konkurrerende bedrifter til å redusere de ansattes vilkår. En ikke ønsket 
utvikling fra vårt ståsted.  
 
På organisasjonskonferansen på Sørmarka i desember var temaet hvordan vi 
skulle unngå tarifftomme lommer. Vi mener det handler om å unngå å tape hele 
bransjer. Kabotasje er i ferd med å slå ut turbussnæringa og truer hele 
transportnæringa. Vinner Norwegian og Ryanair fram taper vi luftfarten. Hele 



det private vedlikeholdsmarkedet er i ferd med å overtas av useriøse aktører og 
kriminelle bander, i Oslo er det overtatt. Det blir verre og verre i 
restaurantbransjen.  I Trondheim stemte de ja til forrige tariffoppgjør i hotell og 
restaurant. Ikke fordi oppgjøret var spesielt bra, noen fikk et godt kronetillegg. 
Lav organisasjonsgrad er nok også en årsak til et knapt ja flertall på 
landsbasis. Det er innført allmenngjøring i renhold og grønn sektor. Helt 
nødvendig, men vil det endre forholdene. 
 
Nå er det sjølsagt ikke svart i norsk fagbevegelse. Hele Europa ser jo hit. Og 
sjølsagt må vi kjempe mot regjeringa som vil fjerne kollektiv søksmålsrett, 
fjerne de nye regionale verneombudene, øke normalarbeidsdagen og mye mer. 
 
Men nøyer vi oss med det så taper vi. Fordi heller ikke den forrig regjeringa, 
som var på fagbevegelsens parti, greide å stanse utviklinga. Og da får murer 
Ingjald rett når han sier: Med Høyre og Frp går utviklingen i samme retning 
som under de rødgrønne, det er tempoet som skrus opp. 
 
Hva må til for kunne stå i mot?  Vi må få tilbake de faste ansettelsene, kvitte 
oss med innleie og falske underentrepriser eller kontraktører. Da må vi 
gjeninnføre sysselsettingsloven og gjeninnføre offentlig monopol på formidling 
av arbeidskraft. 
 
Vi må innføre i lov om offentlige anskaffelser, at likebehandling også skal 
omfatte pensjoner. Bare da er det mulig å unngå at anbud fører til en 
pensjonsspiral nedad. 
 
Vi må innføre i lov om offentlige anskaffelser at ikke bare minstebestemmelser 
skal gjelde, det skal være tariffavtale. 
 
Vi må innføre i lov om offentlige anskaffelser at avtaler kan sies opp dersom 
bedrifter nekter å inngå tariffavtale krevd etter tvisteloven. 
 
Vi må avtalefeste arbeidstidens plassering, med krav om sentral godkjenning 
av lokale avtaler. 
 
Vi må kreve bestemmelser fra arbeidsmiljøloven inn i tariffavtalene som for 
eksempel at forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne unntak 
fra arbeidstidskapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler 
inklusive gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid jfr. 
Arbeidsmiljøloven § 10-12 Unntak. 
 
Dette er noen av mange krav som vi må jobbe med, videre har høyre/frp 
regjeringa begynt jobben med å privatisere velferdsstaten. Privatisering av 
skole, helse, offentlig infrastruktur er å bygge ned velferdsstaten slik vi kjenner 
den i dag. Se på EU, via EØS avtalen blir våre liv og vårt samfunn dratt i feil 
retning. Krisa i EU og de økonomiske løsningene blir diktert av finansnæringa 
og da ser vi igjen de samme løsningene, økt privatisering, dårligere faglige 
rettigheter og nedskjæring i pensjon og helse. Arbeidsledigheter er rekordhøy, 
fattigdommen øker og nå viser rapporter at dette påvirker folkehelsa, blant 
annet feilernæring hos barn.  



 
NEI gode venner, vi skal kjempe for vår velferdsstat med sine universelle 

rettigheter, et samfunn der alle skal ha en økonomisk trygghet til et verdig liv. 

En av viktigste bjelkene i vårt samfunn er enhetsskolen som gir alle samme 

mulighet til utdanning, hvis regjeringa får lov til å privatisere skoleverket er jeg 

redd for å at klassesamfunnet øker, de rike kan velge og vrake også 

utdanningsmessig. Den nordiske modellen bygger på fire sentrale 

karakteristikker for utdanning: 1) Alle skal ha tilgang til gratis utdanning, og 

skolen skal hindre sosial ekskludering av barn og ungdommer. 2) Alle skal gå i 

en offentlig fellesskole. 3) Skolen skal fremme demokratiske verdier og 

deltakelse i lokalsamfunnet. 4) Fellesskolen skal bygge på nærskoleprinsippet, 

som styrker elevenes lokale tilhørighet. Gjennom de endringer vi nå står 

overfor, utfordres flere av disse prinsippene. 

Når arbeidsgiversida angriper arbeidstidsavtalene til lærerne henger dette 
sammen med forslagene til å privatisere skoleverket. Vi skal stå sammen med 
våre venner i Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet for å beholde 
avtalte faglige rettigheter og enhetsskolen. Kanskje vi allerede nå skal avtale 
dato for en landsomfattende aksjonsdag mot privatisering av skoleverket.  
 
Skal vi bevare fagbevegelsens medbestemmelse, faglige rettigheter og utvikle 
den norske velferdsstaten må vi bli en mer kampvillig bevegelse, tørre å ta i 
bruk makta vår, skal vi godta tvungen lønnsnemnd som institutt når våre 
kamerater streiker for tariffavtale. Hovedavtalen fra 1935 var et 
klassekompromiss, men fungerer den i dag. Er det ikke sånn at Hovedavtalen 
brytes hver dag, hver uke av arbeidskjøpersida. LO må tørre å bruke 
streikevåpenet for å sikre at streikeretten også blir en del av Hovedavtalen. 
 
Vi må diskutere hvilke kampmidler vi har og hvilke kampmidler vi må bruke. 
Rudolf Nilsen har Svar: 
 
Før vi tramper ned og skaffer 
vei i lovens paragrafer, 
er vi treller alle mann. 
Reis all kraft som klassen eier! 
Tvers igjennom lov til seier! 
Støtt oss den som kan! 
 
 
Gode  kamerater, takk for oppmerksomheten. 


