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Forsla
g nr.

Forslagsstiller Organisasjon Forslagstema Merknad

FORSLAG TIL HOVEDUTTALELSEN (Forslag merket H)
H-1 Styret LO i 

Trondheim
Styret LO i 
Trondheim

Trondheimsresolusjonen 
2014

Sendt i e-post til 
deltakere 170113

H-2 Roy Pedersen (nr. 
381)

LO i Oslo Endringsforslag til Trond-
heimsresolusjonen 2014

H-3 Geir Allan Stava 
(nr. 465)

Leder av LO i Nord-
Rogaland, HTV i 
Skolenes lands-
forbund Karmøy og 
forbundsstyremedlem

Tilleggsforslag til hoved-
uttalelsen under f) Arbeids-
tidsbestemmelser

H-4 Heming Olaussen 
(nr. 363)

Nei til EU Trondheimsresolusjonen 
2014 - Forslag til 
endringer/tillegg

H-5 Gruppe 4 v/ Tor 
Andreas Bremnes

Endringsforslag resolusjon

H-6 Gruppe 1 v/ Roald 
Arentz

Endring av hoveduttalelsen

H-7 Gruppe 36 v/ Sør-
Trøndelag HK

Endring av hoveduttalelsen

H-8 Gruppe 12 v/ Leif 
Petter Hansen

Endring av hoveduttalelsen

H-9 Gruppe 12 v/ Erling 
Hagen

Til hoveduttalelsen

H-10 Gruppe 5 v/ Geir 
Christensen

Hoveduttalelse - 
endringsforslag:

H-11 Gruppe 19 v/ Inger 
Camilla Storøy 
Mohrsen

Forslag til Trondheims-
resolusjonen 2014

H-12 Gruppe 2 v/ Seher 
Aydar

Endringsforslag til 
hoveduttalelsen

H-13 Gruppe 33 v/ Svein 
Olav Aarlott

Endringer til 
hoveduttalelsen

H-14 Gruppe 2 v/ Turid 
Thomassen.

Til hoveduttalelsen

H-15 Gruppe 34 v/ Leiv 
Olsen

Til hoveduttalelsen
Hoveduttalelsen - 
endringsforslag

H-16 Gruppe 3 v/ Ole 
Roger Berg

Endringsforslag til 
resolusjonen

H-17 Gruppe 20 v/ Kari 
Solaas Paulsen

Hoveduttalelsen

H-18 Gruppe 6 v/ 
Christoffer 
Ellingsen

Hoveduttalelsen - Endringer 
og tillegg

H-19 Gruppe 13 v/ Sissel 
Hallem

Til hoveduttalelsen

H-20 Gruppe 14 v/ Erik 
Walør Heggem

Hoveduttalelsen - Forslag til 
endringer og tilføyinger.

H-21 Gruppe 8 v/ 
Oddgeir Finstad

Til hoveduttalelsen
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H-22 Gruppe 17 v/ 
Gudrun Høverstad

Forslag hovedresolusjonen

H-23 Gruppe 28 og 29 v/ 
Vidar Venås

Tilleggsforslag til 
hovedresolusjonen

H-24 Gruppe 40 v/ 
Kristine Jensen 
Wendt

Tillegg til 
Trondheimsresolusjonen

H-25 Gruppe 35 v/ 
Rigmor Bjerche

Til hoveduttalelsen

H-26 Gruppe 25 v/ Lill 
Sæther

Til hoveduttalelsen

H-27 Gruppe 15 v/ Vidar 
Holm

Innspill til hoveduttalelsen

H-28 Jan Petter Gurholt, 
nr. 153

Forslag til 
Trondheimresolusjonen

H-29 Gruppe 21 v/ 
Gunnar Rutle

Til hoveduttalelsen

H-30 Gruppe 32 v/ Kåre 
Wikdahl

Til hoveduttalelsen

H-31 Gruppe 22 v/ Hugo 
Sandoval

Forslag til hoveduttalelsen

H-32 Gruppe 7 v/ Terje 
Fjellum

Forslag til hoveduttalelsen

H-33 Gruppe 39 v/ Kyle 
Tsigakis, nr. 510

Forslag til hoveduttalelsen

H-34 Gruppe 23 v/ Geir 
Skavern

Hovedresolusjonen: 
Trondheimskonferansen

H-35 Gruppe 34 v/ Leiv 
Olsen

Til hoveduttalelsen

H-36 Gruppe 11 v/ 
Esben Smistad

Til hoveduttalelsen

H-37 Gruppe 27 v/ Eirik 
Odden

Til hoveduttalelsen

H-38 Gruppe 10 v/ Dag 
Fredriksen

Hoveduttalelse – endrings- 
og tilleggsforslag

ANDRE FORSLAG (Forslag merket A)
A-1 Tove Kristin Brekke 

(nr. 58), Cathrine 
Ertsås og Paul 
Magnus Gamlems-
haug (nr. 130)

Postkom Nei til EUs 3. postdirektiv 
og blåblå postpolitikk!

A-2 Terje Bjørlo (nr. 50) Norges Kommunist-
iske Parti i Østfold

KAMP MOT STATOILS 
PLANER OM 
NEDBEMANNING!

A-3 Geir Allan Stava 
(nr.465)

Leder av LO i Nord-
Rogaland, HTV i 
Skolenes lands-
forbund Karmøy og 
forbundsstyremedlem

KS er ikke en del av 
løsningen, KS er problemet

A-4 Berit Aaker (nr. 3) Palestinakomiteens 
Faglige Utvalg

Forslag til uttalelse: Still 
Israel for Den Internasjon-
ale Domstolen!

A-5 Arne Byrkjeflot (nr. 
66)

Tr.hjem Kjemiske 
Industriarb. 
Forening / LO i 
Trondheim

Forsvar offentlig 
uførepensjon.

A-6 Arne Byrkjeflot (nr. 
66)

Tr.hjem Kjemiske 
Industriarb. 
Forening / LO i 

Veto mot Håndhevings-
direktivet.
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Trondheim
A-7 Arne Byrkjeflot (nr. 

66)
Tr.hjem Kjemiske 
Industriarb. 
Forening / LO i 
Trondheim

EUs yrkeskvalifikasjons-
direktiv

A-8 Arne Byrkjeflot (nr. 
66) og Mona Bjørn 
(nr. 52)

Tr.hjem Kjemiske 
Industriarb. 
Forening / LO i 
Trondheim og Sør-
Trøndelag HK

Tariffoppgjøret og pensjon

A-9 Heidi Ingeborg 
Klokkervold 
(nr.262)

Leder Fellesorganisa-
sjonen Sør-
Trøndelag

Kamp for likelønn og for-
svar av opparbeidede 
rettigheter

A-10 Heidi Ingeborg 
Klokkervold 
(nr.262)

Leder Fellesorganisa-
sjonen Sør-
Trøndelag

Autorisasjon av barne-
vernspedagoger og 
sosionomer nå!

A-11 Heidi Ingeborg 
Klokkervold 
(nr.262)

Leder Fellesorganisa-
sjonen Sør-
Trøndelag

Skjerpet fokus på sikkerhet 
og kvalitet

A-12 Heidi Ingeborg 
Klokkervold 
(nr.262)

Leder Fellesorganisa-
sjonen Sør-
Trøndelag

Er kommunene rustet til å 
ta mer ansvar fra spesial-
isthelsetjenesten?

A-13 Heidi Ingeborg 
Klokkervold 
(nr.262)

Leder Fellesorganisa-
sjonen Sør-
Trøndelag

Usolidarisk overfor uføre

A-14 Rolf Bersås (nr. 43) leder El og IT 
Rogaland

TRONDHEIMSKONFERAN
SEN STØTTER HAVNE-
ARBEIDERNES KAMP 
FOR FORTRINNSRETT

A-15 Thomas Silseth (nr. 
430), Elisabeth 
Sundset) (nr. 479), 
Maren Gulliksrud 
(nr. nr. 152), John 
Thomas Suhr (nr. 
477), Jon A Salthe 
(nr. 415), Janne 
Hegna (nr. 187), 
Heidi Schanke 
Rødset (nr. 409), 
og Erik Heggem 
(nr. 185)

HK Respekt for partene i 
arbeidslivet

A-16 Thomas Silseth (nr. 
430), Elisabeth 
Sundset) (nr. 479), 
Maren Gulliksrud 
(nr. nr. 152), John 
Thomas Suhr (nr. 
477), Jon A Salthe 
(nr. 415), Janne 
Hegna (nr. 187), 
Heidi Schanke 
Rødset (nr. 409), 
og Erik Heggem 
(nr. 185)

HK Kampen for faglige 
rettigheter hardner til!

A-17 Kyle André Hagen 
Tsigakis – nr. 510

Vest-Sahara: Stopp 
Frankrikes sabotasje av 
menneskerettighetene

A-18 Mona Nilsen, leder 
FO Nordland, nr. 

ETT BARNEVERN TIL 
BARNS BESTE - I HELE 
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349 LANDET?
A-19 Thomas Silseth 

(HK), Elisabeth 
Sundset (HK), 
Maren Gulliksrud 
(HK), John Thomas 
Suhr (HK), Jon A 
Salthe (HK), Janne 
Hegna (HK), Heidi 
Schanke Rødset 
(HK), og Erik 
Heggem (HK).

Støtte til de streikende ved 
Design Forum AS!

A-20 Torstein Dahle, nr. 
80

Folk i Gaza må få mulighet 
til å leve av sitt eget arbeid. 
Få slutt på Israels 
kvelertak!

Forslag nr. H-1
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim

Trondheimsresolusjonen 2014
Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. Kapitalen bruker krisa til å styrke sine 
posisjoner på bekostning av fagbevegelsen og arbeidsfolk. EU er kapitalens fremste våpen i 
denne klassekrigen i Europa.

Flere og flere arbeidskjøpere, med NHO og Virke i spissen, har forlatt politikken for klasse-
kompromiss. Nå har de fått en Høyre / FrP regjering på sin side. Fra 1.1.2014 har regjeringa 
endret permitteringslønnsloven og lønnsgarantiloven. I regjeringsplattformen varsler de 
åpning for enda mer bruk av midlertidig ansatte, endringer i arbeidstidsbestemmelsene, salg 
av statlig virksomhet, privatisering, økt bruk av anbud, fjerning av viktige tiltak mot sosial 
dumping som kollektiv søksmålsrett, svekket uføretrygd og økte krav til trygdede. Årets 
statsbudsjett har startet omprioritering av midler: Velferden svekkes til fordel for skattekutt for 
de rikeste.

I store deler av EU ser vi en avvikling av velferdsstaten. I Norge har vi til nå greid å forsvare 
selve fundamentet - som folketrygden og universelle rettigheter. Men pensjonsreformen, 
helseforetaksmodellen, Nav-reformen, samhandlingsreformen og innføring av styringssystem 
i offentlig sektor hentet fra privat næringsliv underminerer også her den universelle 
velferdsmodellen. 

Store deler av norsk arbeidsliv er i endring. Deler er amerikanisert med bedriftsledelser som 
ikke aksepterer tariffavtaler, der alt skal individualiseres og den kollektive innflytelsen 
forsvinner. Som følge av EUs frie marked for tjenester og arbeidskraft er fagbevegelsen i ferd 
med å tape hele bransjer. Det utvikles et B-lag i arbeidslivet kjennetegnet ved innleid 
arbeidskraft, lav lønn, fleksibel og forlenga arbeidstid. Vi ser også at det i flere bransjer flyter 
over i et svart arbeidsmarked og kriminell virksomhet.

Dette skjer trass i at vi i åtte år har hatt ei regjering som har vært lydhør overfor fagbeveg-
elsens krav om tiltak mot sosial dumping. Dersom fagbevegelsen ikke lenger er i stand til å 
opprette og håndheve tariffavtaler, som danner normen i hele det norske arbeidsliv vil vi 
heller ikke ha styrke til å forsvare velferdsstaten. Derfor er oppgave nummer en å utvikle en 
strategi som sikrer dette og sørge for at hele venstresida deler denne strategien.

Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man bare 
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støtter seg på middelklassen, og ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Det er 
derfor strategisk viktig at Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden orienterer seg 
mot disse gruppene, og at partiene ikke foretar en høyredreining. 

1. EØS og sosial dumping.
Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger og nytolking av tidligere direktiv innskrenker 
stadig handlingsrommet for både fagbevegelse og myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, 
som bestemmer rammene for allmenngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et 
maksimumsdirektiv. EØS-avtalen hindrer at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om 
tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordnin-
gen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. LO kan aldri godta at 
det utvikler seg en egen og lavere standard for lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte 
arbeidere fra utlandet. 

LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til 
kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann-
else. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang 
foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS avtalens parter.”

Trondheimskonferansen krever at regjeringen stanser innføring av nye direktiv og EU-vedtak 
som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk.

Trondheimskonferansen mener EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale.

Trondheimskonferansen krever at:
1. det legges ned veto mot Jernbanepakke IV.
2. det legges ned veto mot Håndhevingsdirektivet.
3. vetoet mot EUs tredje postdirektiv opprettholdes.
4. det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffav-

tale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kon-
trakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale i følge arbeids-
tvistloven. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og 
oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som 
opplæringsbedrift og ha lærlinger.

5. likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde 
pensjonsvilkår.

6. all kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås.

2. Forsvar tariffavtalene.  
Fagbevegelsen kan ikke leve med at arbeidskjøperne kan hoppe mellom tariffavtaler. 
1. LO må bringe hovedavtalene inn i et hovedoppgjør slik at vi kan bruke maktmidler til å 

sikre streikerett ved skifte av tariffavtale og grove brudd på hovedavtalene, og for å 
sikre tillitsvalgte bedre rettigheter overfor alle arbeidskjøpere, inkludert de reelle 
eierne i franchiseforetak.

2. Ved skifte av tariffavtale skal partene på den enkelte bedrift / virksomhet avtale hvilke 
lønns- og arbeidsvilkår som skal videreføres, herunder vilkår for pensjon og forsikring-
er. Hvis det ikke oppnås enighet skal avtalte rettigheter videreføres til første ordinære 
tariffrevisjon.

3. Bruk kampmidler
1. Fagbevegelsens organisasjoner må i større grad utvikle solidarisk evne og vilje til å 

bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott og gå sakte-aksjoner for å 
opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon.

2. Nei til tvungen lønnsnemnd.
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4. Tariffoppgjøret i 2014.
Konferansen støtter at hovedoppgjøret i 2014 skal sikre fagbevegelsen i privat sektor 
forhandlingsrett på pensjon med streikerett og sikre at tjenestepensjonene blir partsstyrt. Det 
er fagbevegelsens oppgave å sikre sine medlemmer også etter endt arbeidsliv og da kan vi 
ikke lenger la arbeidskjøperne bestemme ordningene på egen hånd. Vi mener kravet ikke er 
avhengig av oppgjørsform. Det er viktig å ha kontroll med arbeidstidas plassering ved at 
bestemmelser om dette tariffestes, og at tariffavtalene har bedre bestemmelser for å unngå 
sosial dumping.

a) Tariffestet tjenestepensjon
1. Vi krever tariffestet forhandlingsrett på tjenestepensjonene, med sanksjonsmuligheter 

både lokalt og sentralt.
2. Ytelsesbaserte ordninger skal eksistere parallelt med ny tariffestet hybridordning. 

Eksisterende og nyopprettede avtaler omfattes av forhandlingsrett med 
sanksjonsmuligheter både lokalt og sentralt.

3. Innskuddsordningene lukkes og erstattes med hybridpensjon, dog ikke på dårligere 
vilkår enn dagens ordning i bedriften.

b) Pensjonsavtalens innhold – forvaltning
1. Det innføres en partsstyrt ordning, enten etter AFP modellen eller ved at partene 

oppretter et felles selskap for å forvalte ordningene.
2. Minimumsinnskuddet heves fra 2 % til minst 4 % med rettighet for ansatte å innbetale 

opp til 7 %.
3. Pensjonsopptjening må gjelde fra første krone, begrensingen som sier at man må ha 

hatt en arbeidstid på minst 20 % av full stilling i 12 mnd fjernes. 
4. Oppspart og utbetalt pensjon skal følge lønnsutvikling.

c) Uførepensjon som en del av avtalefestingen
Forutsatt at forslag til endringer i uførepensjonsordningene i privat sektor blir vedtatt: 
1. Utbetalt tillegg på inntil 10 % av lønn i tillegg til uføreytelsen løper uavkortet ved 

overgang til alderspensjonist ved fylte 67 år.

d) Ny tjenestepensjonsordning
Pensjonsreformen - inklusive ny AFP - tar fra deltidsansatte, de med dårlig helse, lav inntekt 
og tunge jobber; og gir til de som har god helse og en jobb å bli gammel i. Den er en 
kvinnefiendtlig klassereform.
1. Det gis et livsvarig tillegg til de som går av med AFP før fylte 67 år og slutter å 

arbeide ved siden av, som kompenserer pensjon på en slik måte at arbeidsselgere 
ikke rammes av livsvarige tap

e) Holde løftene til uføre i offentlig sektor
Da Stortinget vedtok ny uførepensjon fra 1.1.2015 vedtok de også at det skal gis full 
kompensasjon til offentlig ansatte. Departementets forslag har vært på høring og møtt sterk 
kritikk fra samtlige hovedorganisasjoner, inkludert LO. Trondheimskonferansen 2014 slutter 
seg til høringsuttalelsen og understreker viktigheten av følgende punkt:
1. Det må gis full kompensasjon for både statsansatte og kommunalt ansatte.
2. Den sosiale profilen må bevares slik at det i gjennomsnitt gis like mye om du er 

deltids- eller heltidsansatt.
3. Barnetillegget må bevares på dagens nivå.
4. Uførepensjonen er ingen forsikringsordning. Opptjeningen må følge deg om du slutter 

i offentlig sektor.
5. Opptjeningen må skje til 70 år.
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f) Arbeidstidsbestemmelser
1. Det kreves tariffesting av arbeidstidens plassering.

Stortingsvalget 2013 ga borgerlig flertall. Det er derfor viktig å kreve tariffestet viktige 
vernebestemmelser som i dag er lovfestet, for eks. arbeidstidsbestemmelser i AML som nå 
vil bli utsatt for rasering av politiske høyrekrefter. 
2. Kun forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne unntak fra arbeidstids-

kapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler, inklusive 
gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid, jfr. Arbeidsmiljøloven (AML) § 
10-12 Unntak.

g) Sosial dumping
Trondheimskonferansen krever:
1. minstelønnsgarantier i overenskomstene.
2. at det ved innleie av arbeidskraft må kreves at de innleide skal være fast ansatt i 

utleiebedriften med oppsigelsesvern og permitteringsbestemmelser som ellers i 
arbeidslivet.

3.  forbud mot falske underentrepriser som i virkeligheten er innleie.
4. arbeidskjøperbetalte opplæringsordninger i norsk og fagutdanning av 

arbeidsinnvandrere.

5. AFP ordningen i privat sektor må endres.
Vi kan ikke leve med en AFP ordning der sliterne taper i livsvarig pensjon fordi de må gi seg 
tidlig i arbeidslivet, der lavtlønte - oftest kvinner - mister retten til å gå av tidlig, og der 
arbeidsselgere mister en fjerdedel av pensjonen sin fordi de ikke er i en AFP bedrift når de 
fyller 62 år.

1. De som mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den 
opptjening de har som en oppsatt rettighet.

2. En ny tilleggspensjonsordning må innføres for de som ikke makter å stå i jobb til de er 
67 år for å dekke opp det tapet som dagens ordning gir.. 

3. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. 

6. Kampen om ny uføretrygd fortsetter.
Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

1. Opptjening av alderspensjon for uføre må utvides til 67 år.

2. Levealdersjustering av alderstrygd og tjenestepensjon for uføre må fjernes helt

3. AFP ordningen må endres slik at du beholder oppspart AFP beholdning som en 
rettighet når du slutter.

4. Bestemmelsen som sier at det ikke er mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis 
AFP må fjernes.

7. Mer offentlig velferd.
1. Offentlig forbruk må øke minst like mye som privat forbruk.
2. Markedsstyringen av offentlig sektor må erstattes med demokratisk styring, der de 

ansatte trekkes aktivt med i utformingen av tjenestene, og der deres faglige 
kompetanse blir verdsatt.

3. Stans all konkurranseutsetting og privatisering av infrastruktur og offentlig tjenester.

8. Forsvar sykelønnsordningen, forsvar sykmeldtes oppsigelsesvern og 
personvern.
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Trondheimskonferansen 2014 krever at:
1. sykmeldtes informasjonsplikt fjernes, jfr. Folketrygdlovens (FTL) § 8-8, 
2. «friskmelding til formidling» fjernes (jfr. FTL § 8-5), 
3. «nytolkingen» av gradert sykmelding fjernes (jfr. FTL § 8-13) og 
4. det absolutte kravet om at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøter fjernes.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-2 
Forslagsstiller: Roy Pedersen (nr. 381), LO i Oslo

Endringsforslag til Trondheimsresolusjonen 2014
Innledningen:
Forslag til tillegg første setning i avsnitt to; ”Eksempler på dette er undergraving av lov- og 
avtaleverk, avvisning av tariffavtalekrav som i havnearbeiderkonflikten og bekjemping av 
allmenngjøringsordningen for å få rett til avlønning under minstelønnssatser i tariffavtalene». 
Forslag til endring avsnitt to, fjerde siste setning endres til; «revurdering av tiltak mot sosial 
dumping som kollektiv søksmålsrett, svekket uføretrygd…»
Forslag til endring avsnitt fire, de to siste setningene omskrives til; «Det foregår en 
oppløsningstendens av det organiserte arbeidslivet hvor lov- og avtaleverk presses av 
uorganiserte virksomheter der ansatte lønnes på et minimum og under tariffsatsene. Fast 
ansatte erstattes med bortsetting av arbeid, innleie av arbeidskraft og midlertidige 
ansettelser. Innen spesielt serviceyrkene skjer det påtvunget ubetalt arbeid. Ansatte jobber 
svart fordi det er det man blir tilbudt. Skattemyndigheter advarer mot en tiltagende 
kriminalisering. I tillegg finnes enkeltpersonsforetak som ikke omfattes av lov- og avtaleverk”.
Forslag til endring avsnitt fem, siste setningen endres til; «Dette krever en fagbevegelse som 
ikke sitter stille i båten, men organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av 
kampen både i topp og bånn. Det betyr offensive tariffkrav, politisk mobilisering og økt 
satsing på organisasjonsbygging med verving, tariffavtaler og nye tillitsvalgte”. 
Forslag til tillegg siste avsnitt; ”Dette krever at fagbevegelsen ikke faller tilbake til det 
tradisjonelle forholdet mellom LO og AP, men stiller selvstendige krav i et faglig politisk 
samarbeid med flere partier. En slik linje gjør det mulig å aktivisere tillitsvalgte og 
medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet som det borgerlige 
stortingsflertallet, arbeidskjøperorganisasjoner og deler av media vil ha”.
1. EØS og sosial dumping
Forslag til endring første avsnitt, setning om EØS; «EØS-avtalen brukes mot at…..».

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-3 
Forslagsstiller: Geir Allan Stava (nr. 465), Leder av LO i Nord-Rogaland, HTV i 
Skolenes landsforbund Karmøy og forbundsstyremedlem

Tilleggsforslag til hoveduttalelsen under f) Arbeidstidsbestemmelser
Under f) Arbeidstidsbestemmelser kunne jeg tenke meg noe slikt: "KS forslag til ny 
Arbeidstidsavtale for lærere er ren fagforeningsknusing. LO må avvise KS forslag, ikke bare 
fordi det er fagforeningsknusing, men fordi det vil ødelegge norsk skole og gjøre det håpløst 
å rekruttere lærere i framtida.»
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Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-4
Forslagsstiller: Heming Olaussen (nr. 363), Nei til EU

Trondheimsresolusjonen 2013
Forslag til endringer/tillegg 

I innledninga må det inn noe mer om EUs bevisste politikk for en strategisk svekkelse av 
arbeiderklassen og fagbevegelsen.

Jeg foreslår et nytt 4.avsnitt slik:

EUs og Troikaens pålegg til EU-medlemsland om en brutal kuttpolitikk har ført til enorm 
sosial nød, enormt økende forskjeller, en brutalisering av arbeidslivet og en 
massearbeidsløshet en ikke har sett i Europa siden 2. Verdenskrig. I mange land er mer enn 
annenhver ungdom satt utafor arbeidslivet. Hellas er erklært som et sosialt katastrofeområde 
av det internasjonale Røde Kors.
Dette er en villet politikk fra de økonomiske elitene og den politiske høyresida i EU. De har 
brukt finanskrisa som en brekkstang for å svekke arbeiderklassen, fagbevegelsen og den 
politiske venstresida i Europa. I dette prosjektet inngår å svekke nasjonalstatene og overføre 
mest mulig makt til et overnasjonalt EU. Også i Norge har denne politikken sine talerør. Det 
er viktig for fagbevegelsen og venstresida å innse og forsvare nasjonalstatens positive 
betydning som en ramme for den faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 
1994, samtidig som det utvikles og forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i 
alle land basert på prinsippene om gjensidighet og respekt. Bare sammen er vi sterke.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-5
Forslagsstiller: Gruppe 4 v/ Tor Andreas Bremnes
Endringsforslag resolusjon

Side 1, 6. avsnitt, 1. linje
Endres til:
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ 
hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen.

Begrunnelse:
Vi ønsker ikke klassedeling av samfunnet.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-6
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Forslagsstiller: Gruppe 1 v/ Roald Arentz

Endringer hoveduttalelse

Vi er sterkt kritiske til bruken av de tvers igjennom kunstige ordene 
"arbeidskjøper" og "arbeidsselger", og foreslår disse byttet ut med 
henholdsvis "arbeidsgiver" og "arbeider" overalt i dokumentet.

Til punkt 3: Vi foreslår ny tekst til underpunkt 2:
Tvungen lønnsnemnd er bare akseptabelt der det foreligger en reell fare for 
liv og helse.

Til punkt 4: Nytt underpunkt e) 6
Særaldergrensene må beholdes i alle tariffavtaler, for å forebygge en økning 
i antall uføre.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-7
Forslagsstiller: Gruppe 36 v/ Sør-Trøndelag HK

Endring av hoveduttalelsen

Andre avsnitt: fjerde setning etter endringer i arbeidstidsbestemmelsene, mer søndags 
arbeid i butikker, salg av statlig....
F: arbeidstidsbestemmelser
Nytt punkt:3
- vil ha bestemmelser inn i tariffavtalen for utsalgssteder som begrenser kveld, natt- og 
helgearbeide

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-8
Forslagsstiller: Gruppe 12 v/ Leif Petter Hansen

Endring av hoveduttalelsen

Punkt 3. 2 nei til tvunget lønnsnemnd

Streikeretten er, sammen med retten til å organisere seg, en av grunnpilarene til 
fagbevegelsen. Disse rettighetene er definerte, og vedtatte menneskerettigheter. Tvungen 
lønnsnemd er altså et prinsipp som står sterkt i strid med retten til å streike. 
Nei til tvunget lønnsnemnd.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
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Forslag nr. H-9
Forslagsstiller: Gruppe 12 v/ Erling Hagen

Til hoveduttalelsen
Punkt 4. F punkt 1 første setning

Det kreves tariffesting av arbeidstiden plassering, med reell forhandlingsrett på arbeidstidens 
begynnelse og slutt 

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-14
Forslagsstiller: Gruppe 4 v/ Nils Bull.

Endringsforslag hoveduttalelse

Til punkt 3.1 Side 2 Tilleggssetning
Fagbevegelsen må soledarisk stille opp når det arrangeres fanemarkeringer under 
kampsituasjoner i fagbevegelsen

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-10
Forslagsstiller: Gruppe 5 v/ Geir Christensen

Hoveduttalelse - endringsforslag:

første avsnitt: kapital erstattes med pengemakt  - lettere språk.

5. avsnitt: Dette skjer trass i at vi i 8 år har......   går ut
LO ikke vunnet en sak disse 8 årene. EØS dreper oss.
På tross av at vi har hatt en rødgrønn regjering har ikke LO/fagbevegelsen ikke vunnet noen 
vesentlige kamper mot sosial dumping.
Begrunnelse - se på direktivene

6. avsnitt: Det er derfor strategisk viktig.... erstattes med:
Det er derfor strategisk viktig at vi får partier som setter arbeiderklassens krav og behov 
øverst.

Forslag til nytt avsnitt:
Arbeiderbevegelsens kamp for sosialisme - at arbeidsfolk tar makten over 
(produksjonsmidlene) bedriftene og staten - resulterte i et kompromiss. 
Arbeidsgiverne har beholdt makten over bedriftene og staten mot at vi fikk tariffavtaler, 
sykelønn, pensjon og andre velferdsgoder. Etter at arbeiderbevegelsen la bort kravet om 
sosialisme har arbeidsgiverne startet en internasjonal offensiv mot velferdsordningene våre.   
Vi kommer ikke på offensiven igjen før vi finner fram til en sosialismevisjon som har bred 
folkelig støtte. Det er en vanskelig, men helt nødvendig oppgave å gå løs på. Fagforeninger 
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oppfordres til å sette dette spørsmålet på dagsorden.

Forslaget er i gruppa omstridt.
Enighet om at vi ønsker debatten.

Pensjonskrav som bør innpasses:
Krav: rett til AFP for alle fra fylte 62 år. All opptjening må tilgodesees. 
Kan finansieres med at pensjon ikke utbetales når du er i jobb.

Pensjonsstrategi:
Gruppa mener at folketrygden er nøkkel for å få god pensjonsordning. Den bør prioriteres for 
utbygging og øking. OTP m.m. bør taes tilbake og innarbeides i folketrygden.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-11
Forslagsstiller: Gruppe 19 v/ Inger Camilla Storøy Mohrsen

Forslag til Trondheimsresolusjonen 2014

Forslag til tillegg:
Side 4, pkt 4, G sosial dumping. 
Nytt kulepkt 5: øke satsingen på lærlinger.

Side 4, pkt 7 mer offentlig velferd.
Nytt kulepkt 4: styrke offentlig folketrygd slik intensjonen var.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-12
Forslagsstiller: Gruppe 2 v/ Seher Aydar

Endringsforslag til hoveduttalelsen
Avsnitt 5:
Endring i første setning i Avsnitt 5:
Dette skjer trass i at vi i åtte år har hatt ei regjering som har vært lydhør overfor 
fagbevegelsens krav om tiltak mot sosialdumping, men de har  ikke vært lydhøre nok i andre 
saker (for ekspempel diverse direktiver).

Avsnitt 6:
- Strategisk og politisk viktig at partiene orienterer seg mot disse gruppene.
- I dette avsnittet mener vi at det ikke bare handler om å hindre høyredreining, men å snu 
den slik at vi kan dra partiene og samfunnet som helhet mer mot venstre.
- Endre partiene ikke foretar en høyredreining til: Ikke fortsetter høyredreiningen.

4. Tariffoppgjøret i 2014:
b) Pensjon:
- Tydeliggjøre i teksten hva pensjon faktisk handler om: lønn etter at du ikke kan jobbe 
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lenger.
- Det bør stå noe om at et er grunnleggende viktig å sikre offentlig AFP ordning.
- Alle må sikres å gå av ved 62 uavhengig av inntekt.

e) Holde løftene til uføre i offentlig sektor:
3: Barnetillegget må bevares minst på dagens nivå.

6. Kampen om ny uføretrygd fortsetter:
3. Stryke ordet beholdning.

Forslag tilleggspunkt:
- Synliggjøre mer problematikken rund privatisering av skoler og barnehager og presse på 
arbeidstidsordninger.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-13
Forslagsstiller: Gruppe 33 v/ Svein Olav Aarlott

Endringer til hoveduttalelsen

1. Siste setning i innledningen strykes, og erstattes av følgende: Fagbevegelsen må kreve 
lovgivning som gir demokratisk kontroll med økonomien, og som begrenser den private 
eiendomsretten til produksjonsmidler.

2. Fagbevegelsen må bruke alle midler for å slå tilbake EUs jernbanedirektiv 4 og 
renasjonalisere utskilte statlige bedrifter. De ulike bedriftene med utgangspunkt i gamle NSB 
slåes sammen og blir en statlig forvaltningsvirksomhet.

3. Vi må avvise EFTAS overvåkningsorgan ESAs krav om at kommunen / fylkeskommunen / 
staten ikke kan drive virksomheter i et marked når beredskapsmessige og sosiale forhold, 
eller andre samfunnsmessige interesser står på spill - avgjort etter vedtak i aktuelle 
demokratisk valgte fora.

4. Vi krever forbud mot privat utleie av arbeidskraft, og gjenopprettelse av offentlig monopol 
på arbeidsformidling.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-14
Forslagsstiller: Gruppe 2 v/ Turid Thomassen.

Til hoveduttalelsen

Gruppa har 2 ønsker og 1 forslag.

Ønsker: Gruppa ønsker seg et avsnitt om kvinner; likelønn, heltid. Kvinner fremst avhengig 
av at det finnes en velfungerende velferdsstat.
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Resolusjonen må tydeliggjøre at kravene som stilles i dag er grunnlag for framtidas 
arbeidsliv.

Forslag:
S.2, del 2, pkt 3.2
Nei til tvungen lønnsnemnd. Betegnelsen fare for liv og helse må ikke misbrukes.
Erfaringene fra 2012 skal ikke gjentas.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-15
Forslagsstiller: Gruppe 34 v/ Leiv Olsen

Til hoveduttalelsen
Hoveduttalelsen - endringsforslag
Under hovudpunkt 8, forsvar sykelønnsordningen…

Stryk punkt 4: «det absolutte kravet om at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøter, 
fjernes»

Grunngiving: Eg opplever lovkravet som ein viktig rettighet som er til fordel for dei tilsette. 
Rettigheten er reell nettopp fordi det er eit krav i lova, ikkje bare ein mulighet.

Tilleggsforslag
Fyrstesida, 4.avsnitt. Legg til:

«Bedriftene blir pressa til å si opp folk i stedet for å permittere i samband med 
sesongsvingninger eller midlertidig ordresvikt. Flere skal ansettes midlertidig eller i 
bemanniingsbyrå, færre skal ha normal ansettelse i bedriften.»

Nytt kravpunkt (hovudpunkt permitteringsregler; eventuelt under hovudpunkt 7, mer offentlig 
velferd)

«Arbeidsavklaringspenger under persmisjon! Lov/forskrift må endres slik at dette blir sikret.»

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-16
Forslagsstiller: Gruppe 3 v/ Ole Roger Berg

Endringsforslag til resolusjonen
Vi ønsker følgende punkt inn under f) Arbeidstidbestemmelser:
6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon må bringes inn i debatten og 
lønnsoppgjøret som det viktigste virkemiddelet mot deltidsproblematikken, for likestilling og 
for å motvirke for tidlig uførepensjonering.
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Vider ønsker gruppe 3 at det lages en tilleggsresolusjon eller at det som et siste punkt i 
resolusjonen kommer et kapittel som omhandler bruk av kampmidler og hva som må gjøres 
for å styrke fagbevegelsens kampkraft. vårt forslag er følgende:

Den kapitalistiske offensiven må møtes på en mye kraftigere måte enn hittil.  

Fagbevegelsen må styrke solidariteten på tvers gjennom å ta i bruk virkemidlene 
sympatistreik, blokade, politisk streik og boikott i langt større grad enn i dag. Når streiker 
planlegges må det samtidig planleggges sympatiaksjoner som skal iverksettes så raskt og 
omfattende som nødvendig. All kamp virker samlende og styrkende og er ikke noe være 
redd for.

Fagbevegelsen må umiddelbart starte oppbyggingen av større streikekasser.

Fagbevegelsen må straks styrke den idelogiske og historiske skoleringen av tillitsvalgte og 
medlemmer i alle ledd og i alle sammenhenger

Fagbevegelsen må få slutt på den interne kampen om medlemmer og utdanne "reisende 
emisærer" for å øke organisasjonsgraden i de svakest organiserte bransjene. Dette må være 
et felles ansvar for hele bevegelsen.

Fagbevegelsen må tørre å fortsette en viktig streikekamp selv om myndighetene vedtar 
tvungen lønnsnemd, for å bryte ned dette hinderet mot rettferdige kamper.

Fagbevegelsen må utvikle og stå for sin egen politikk på alle områder uavhengig av 
regjerningens farge.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-17
Forslagsstiller: Gruppe 20 v/ Kari Solaas Paulsen

Hoveduttalelsen
Til nummer 1 punkt 4:
Legge til ny setning: "Forenkle av anskaffelsesregelverket under terskelverdien på kroner 
1.030.000,-." 
Begrunnelse: Vi støtter selvfølgelig kravet om at EØS-avtalen må erstattes av en
handelsavtale. Men mens vi handler etter EUs regelverk må vi gjøre regelverket mer
håndterbart. 

Til nummer 3:
Nytt punkt: "Fagbevegelsen må ta initiativ til å bygge en bred enhetsfront for å stoppe og snu 
den dramatiske verdioverføringen som har skjedd og skjer fra vanlige folk og til kapitalen og 
da særlig finanskapitalen."

Begrunnelse: Trondheimskonferansen må være tydelige på at fagbevegelsen må ivareta 
sine stolte tradisjoner og ta en førende rolle i vitale samfunnsspørmål som står høyt på 
dagsorden.

Til nummer 4 bokstav f) punkt 1:
"Stoppe uthulinga av arbeidsmiljøloven, gi tillitsvalgte mulighet til å sanksjonere brudd på lov 
og tariffbestemmelser."
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Begrunnelse: Arbeidsgiver slipper for lett unna brudd på både lov- og tariffbestemmelser. Det 
må være større adgang til at brudd får konsekvenser, uten at sakene må behandles i 
rettssystemet.

Til nummer 4: Inn en setning om lønnsulikhet, for eksempel:
"Også kvinnelønn skal være forsørgerlønn."
  

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-18
Forslagsstiller: Gruppe 6 v/ Christoffer Ellingsen

Hoveduttalelsen - Endringer og tillegg.

Side 1, første avsnitt tillegg....som svar på dette må fagbevegelsen styrke kampen mot 
konkrete forverringer og løfte fram visjonen for sosialismen, et nytt demokratisk, miljømessig 
bærekraftig og økonomisk system.

Side 1, femte avsnitt tillegg...Dette skjer trass i at vi i otte år har hatt en regjering som har 
vært MER lydhør.
Side 1, femte avsnitt tillegg, før siste setning....viktige deler av velferdsstaten bygger også på 
landsomfattende tariffavtaler.

Side 1, avsnitt seks erstatter....En forutsettning for at et venstrepolitisk alternativ skal vinne 
valget er moblisering av arbeidsfolk og fagbevegelse. Det er derfor startegisk viktig at 
partiene på venstresiden orienterer seg mot disse gruppene og at partiene ikke foretar en 
høyredreining.

1. Side 2 punkt 4 siste setning...opplæringsbedrift og TA I MOT LÆRINGER VED BEHOV.
Punkt 6 (strykes slik at anbud kan unngåes).

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-19
Forslagsstiller: Gruppe 13 v/ Sissel Hallem

Til hoveduttalelsen

1. Uttalelsen er generelt for lang, gruppa synes også begrepene arbeidskjøper/selger kan 
vurderes. De virker fremmed for mange
2. 1. avsnitt, 2 setning endres til:
.......på bekostning av fagbevegelsen, arbeidsfolk og offentlig velferd
Begrunnelse: Rasering av offentlig velferd er så omfattende som resultat av krisa, at det må 
løftes fram
3. Pkt 2 – TARIFFAVTALENE,
Nytt pkt 3: Økt bruk av streik/sympatiaksjoner når det er streiker for tariffavtale
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Begrunnelse: Vi har ikke råd til å tape slike kamper, og hele fagbevegelsen må i større grad 
bli hele fagbevegelsens ansvar, dessuten trenger vi litt kamtrening :-)
4. Pkt 4 TARIFFOPPGJØRET 2014
b) Pensj avt. Innhold pkt 3
Bare la kravet om opptjening fra første krone stå, resten av setninga gjelder nok noen men 
ikke alle
d) Endring til kvinne- og arbeiderfiendtlig klassereform
- Det er begge deler og det må komme fram
f) Arbeidstidsbest pkt 1 endres til:
- Forsvar normalarbeidsdagen – arbeidstidens plassering og rammene for den, tariffestes
Nytt punkt: Retten til heltid må tariffestes
5. Pkt. 6 KAMPEN OM NY UFØRETRYGD osv
Nytt pkt 1:
- Uførepensjon må bli en obligatorisk del av alle tjenestepensjonsordninger

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-20
Forslagsstiller: Gruppe 14 v/ Erik Walør Heggem

Hoveduttalelsen - Forslag til endringer og tilføyinger.

Innledning:
1.avsnitt 2. Setningen endres til:
Kapitalen som selv har skapt krisa, bruker krisa til å styrke sine posisjoner på bekostning av 
arbeidsfolk.

2. avsnitt 1. setning endres til:
Flere og flere arbeidsgivere med NHO og Virke i spissen, ønsker liten eller ingen innflytelse 
fra arbeidsfolk.

4. avsnitt
Vi liker ikke uttrykket "B-lag" om en gruppe arbeidsfolk.

Vil derfor endre den setningen til:
Det utvikles grupper av arbeidsfolk med veldig reduserte rettigheter, kjennetegnet ved innleid 
arbeidskraft, lav lønn, fleksibel og forlenga arbeidstid.

5. Avsnitt
Vi vil bytte ut uttrykket "danner normen" med "regulerer"

6. avsnitt
Politiske partier vinner ikke valg for et venstresidealternativ, hvis man bare støtter seg på 
middelklassen, og ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen.  Det er strategisk viktig at 
den politiske venstresiden orienterer seg mot disse gruppene, og at partiene ikke foretar en
høyredreining.

EØS OG SOSIAL DUMPING
I siste del vil vi ha inn:
Trondheimskonferansen KREVER at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale

FORSVAR TARIFFAVTALENE
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1. setningen endres til
Fagbevegelsen kan ikke godta at arbeidsgivere forholdene for arbeidsfolk ved å bytte 
tariffavtalene.

KAMPMIDLER
Fagbevegelsens organisasjoner må lære av Norsk Transportarbeiderforbund, og ville bruke 
sympatistreik, boikott og gå-sakte-aksjoner for å opprettholde opparbeidede lønns- og 
arbeidsvilkår, herunder pensjon.

TARIFFOPPGJØRET 2014
Vi vil tilføre et nytt punkt:
h) Lovteksten fra AML 14-9 (retten til fast ansettelse) må inn i tariffavtalene.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-21
Forslagsstiller: Gruppe 8 v/ Oddgeir Finstad

Til hoveduttalelsen
Nytt punkt 2.3:
Forbunda må opprette et felles solidarisk kampfond.
Nytt punkt 4.a.4:
Pensjonsmidler er arbeidstakerens eiendom på linje med lønn.
Midlene må forvaltes i kollektive ordninger styrt og administrert av partene.
Nytt punkt 4.f.3:
Vi må skjerpe kampen for å styrke forhandlingsordningen.
Nytt punkt 4.g.5:
Arbeidstilsynet må gis instrukser om å bruke arbeidsmetoder som faktisk har effekt i arbeid 
mot sosial dumping.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-22
Forslagsstiller: Gruppe 17 v/ Gudrun Høverstad

Forslag hovedresolusjonen
Gruppe 17 fremmer følgende endringsforslag til Trondheimsresolusjonen 2014:

På side 1, 5. avsnitt "Dette skjer....: ordene "vært lydhør overfor" 
endres til "latt seg presse av"
6. avsnitt 2. setning, ordene "ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen" endres til "ikke 
fører en politikk for arbeidsfolk sammen med fagbevegelsen"

Punkt 4 Tariffoppgjøret bør kanskje redigeres, det er litt uoversiktlig nå. Beklager at vi ikke 
har mer konkret forslag til hvordan.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
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Forslag nr. H-23
Forslagsstiller: Gruppe 28 og 29 v/ Vidar Venås

Tilleggsforslag til hovedresulusjonen
Pkt  9
Styrk varslingsvernet!
I utgangspunktet er lov -og avtaleverket i Norge godt, men det kan også skape en falsk 
trygghet. Ytringsfrihet og medbestemmelse svekkes pga frykt for egen jobbsituasjon. Faglige 
diskusjoner og uenigheter blir sett på som noe negativt og er ikke ønskelig. Derfor må 
arbeidsmiljølovens varslingsparagraf styrkes betraktelig. 
Pkt 10
Styrk ungdommers utdanningsløp!
Teoretisk yrkesfagopplæring må knyttes sterkere til praksis for bl.a. å hindre frafall i skolen. 
Formell utdanning er en forutsetning for faste jobber og gir mennesket livskvalitet og 
utvikling.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-24
Forslagsstiller: Gruppe 40 v/ Kristine Jensen Wendt

Tillegg til Trondheimsresolusjonen
3.   3. Politisk påvirkning
       - Arbeidere/tillitsvalgte må inn i lokale partier
4.    h) Gode tariffavtaler må inn i AML. Blir lov eller avtale angrepet har vi da to 
barrierer(dobbelt sikring)

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-25
Forslagsstiller: Gruppe 35 v/ Rigmor Bjerche

Til hoveduttalelsen

Under punkt f, Arbeidstidsbestemmelser vil me ha følgjande tilføyingar:
1. Det skal ikkje vera sundagsopne butikkar.
2. Varehandelen må inn under Arbeidsmiljølova med tanke på helge- og nattarbeid. 
3. Fast tilsetjing og 100 % stilling skal vera regelen i alle yrke. Nei til frivillig deltid.

Under punkt g Sosial dumping vil me ha følgjande tilføying:
Ordninga med regionale verneombod må oppretthaldast.
Anna:
Gruppa stiller seg bak Geir Allan Stava sitt innsendte framlegg om lærarane si arbeidstid og 
KS som forhandlingsmotpart.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
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Forslag nr. H-26
Forslagsstiller: Gruppe 25 v/ Lill Sæther

Til hoveduttalelsen
Generelt: 
Følgende begreper må forklares:
Minimums- kontra maksimumsdirektiv
Hybridpensjon
Følgende ord skrives med bindestrek:
ILO-konvensjon, EU-regel/-regler, EØS-avtalen, AFP-ordningen, AFP-beholdning.

Forslag fra gruppe 25/representant 489, Lill Fanny Sæther:
3. Avsnitt: ....universelle rettigheter. NAV-reformen ble fremstilt som en forbedring for 
brukerne. Denne reformen, pensjonsreformen, helseforetaksmodellen, 
samhandlingsreformen, og innføring av styringssystem....underminerer den universelle 
velferdsmodellen.
6. Avsnitt:"middelklassen" erstattes av "mellomklassene"

2 Forsvar tariffavtalene
Tillegg: punkt 3.: Vi krever kronetillegg, ikke prosenttillegg i oppgjørene.
3. Bruk kampmidler
Punkt 2 endres til: Kamp mot misbruk av tvungen lønnsnemnd. Der liv og helse ikke er i fare, 
må tvungen lønnsnemnd boikottes.
Generelt:
Hvorfor er det forskjell på kravet i til opptjening av uføretrygd i offentlig og privat sektor?
Avsnitt 4, pkt e) 5 og avsnitt 6.1.

Avsnitt 4 tariffoppgjøret 2014
Pkt g)
Endring pkt 4: Hel eller delvis finansierte opplæringsordninger i norsk....
Tilleggspunkt 5:
Utvidede offentlige støtteordninger for folk med yrkeshemming.

Forslag om tillegg:
De fire punktene om fellesskolen som Svein Åge Samuelsen la frem i sin innledning.

Vi savner også internasjonale tema i uttalelsen i tillegg til EU-spørsmålet.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-27
Forslagsstiller: Gruppe 15 v/ Vidar Holm

Innspill til hoveduttalelsen
Tillegg til kap 2 – Forsvar tariffavtalene
Nytt pkt. 3
Arbeidsgivers reservasjonsrett, jmfr protokoll mellom LO og NHO av 15. Mai 2007 – 
praktisering av AML 16.2 andre ledd, må sies opp (eller revideres). Målet må være å beholde 
streikerett når arbeidsgivere reserverer seg mot deler av tariffavtalen eller særavtaler.

Til kapittel 8

Innkomne forslag til redaksjonskomiteen – innkommet innen fristen kl. 17.30 lørdag 01.02.14

20



Gruppen utfordrer redaksjonskomiteen til å lage en innledende tekst til kapittelet, som 
forklarer bakgrunn for kravene, og viser hva vi ønsker å oppnå.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-28
Forslagsstiller: Jan Petter Gurholt, nr. 153

Forslag til Trondheimresolusjonen
Punkt 1 underpunkt 4
Det må bli prekvalifisert før du kan levere anbud på jobber for det offentlige
 
Krav
Må ha rett kompetanse til det jobben det gjelder
Arbeidet skal i all hovedsak utføres med egne faste ansatte
Kun lov til å ha et ledd underseg i kjeden
Må ha lærlinger. på større jobber skal det være lærlinger på den jobben det gjelder
De skal være part i landsomfattende tariffavtaler
Det skal ikke kunne konkurreres på lavere lønns og pensjonsvilkår
Må ha offentlig godkjent verneombud der dette er påkrevd i forskift/lov

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-29
Forslagsstiller: Gruppe 21 v/ Gunnar Rutle

Til hoveduttalelsen

Side 1, 2 avsnitt:
Regjeringa kan ikke ha endret permitteringsloven og lønnsgarantiloven. Vi var ikke helt 
sikker på hva som har skjedd, men enten har Regjeringa kommet med forslag til ny lov 
endret forskriftene, eller så er det Stortinget som har endret loven.

Side 1-2: Til avsnittet om EØS
Vi ville syns det var fint om det kunne flettes inn en henvisning til vedtaket på landsmøtet til 
Transport

Side 2: pkt 4 Tariffoppgjøret i 2014, første avsnitt:
Vi vil ha inn et tillegg i nest siste linje: …bestemmelser om dette tariffestes. 
Normalarbeidsdagen skal være utgangspunktet. Tariffavtalene må få bedre 
bestemmelser….

Side 3 øverst, b. pensjonsavtalens innhold…  punkt 4:
Det må presiseres hvilken lønnsutvikling som skal følges. Bedriften eller gjennomsnitt for 
samfunnet

Side 3, pkt e. Holde løftene… punkt 2.
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Dette punktet er feil eller kan lett misforstås. Vi vil jo ikke at deltidsansatte får det samme 
som heltidsansatte innafor samme yrke. Bedre å si: Den sosiale profilen må bevares slik 
at deltidsansatte beholder de fordelene de hadde i gammel uføretrygd.

Side 4, punkt 8
Dette punktet må skrives ut slik at det går konkret fram hva en mener. Slik det står nå er det 
uforståelig stammespråk.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-30
Forslagsstiller: Gruppe 32 v/ Kåre Wikdahl

Til hoveduttalelsen

Tillegg i punkt 1:
( 1.7 ) Forsvar  - ingen svekkelse av fagutdanningen i Norge.

( 1.8) Bekjemp sosialdumping i godstransporten. Innfør et midlertidig forbud mot
kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig.

Et eget punkt mot privatisering eller tillegg til 7.3
Bekjemp ytterligere privatisering og anbudsutsetting av skoler, barnehager, barnevern, helse 
og rusomsorg.
Avvis regjeringas forslag om privatisering og konkurranseutsetting av godstogterminalene og 
havnene.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
…

Forslag nr. H-31
Forslagsstiller: …………..
Forslag fra gruppe 22 – gruppeleder Hugo Sandoval deltager nr 421

Forslag til hoveduttalelsen

Tillegg til 1 avsnitt:
Den økonomiske krisa viser at vi trenger et nytt økonomisk system. Fagbevegelsens krav på 
kapitalens offensiv må være å gjenreise arbeiderbevegelsens visjon om et demokratisk, 
sosialistisk samfunn.

Endringer i det siste avsnittet før EØS og sosial dumping:
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man ikke 
mobiliserer og vinner oppslutning blant arbeidsfolk og i fagbevegelse.
I den neste setningen strykes ordene: Arbeiderpartiet og de andre

Side 4 pkt 7 Mer offentlig velferd:
Underpkt 1 og 2 endres til:
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1. Felleskapsløsningene må styrkes på bekostning av økning i privat forbruk.
2. Markedsstyringen av offentlig sektor (New Public Management)...osv...

Under pkt 8 Forsvar sykelønnsordningen:
Vi vil gjerne ha med et pkt 5 om å gå i mot normerte sykmeldinger

2. Forsvar tariffavtalene:
Når det gjelder hopping mellom tariffavtaler så opplever gruppen at det også er et problem at 
tillitsvalgte og fagorganiserte tar til orde for / tar initiativet til tariffhopping
-Vi sliter med å finne en god formulering og ber derfor redaksjonskomiteen se på dette

3.1 Ny formulering:
-»Fagbevegelsens organisasjoner må revitalisere og videreutvikle den historiske solidariteten 
og viljen til.....osv...

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-32
Forslagsstiller: Gruppe 7 v/ Terje Fjellum

Forslag til hoveduttalelsen
Endring i Trondheimsresolusjonen 2014: Nest siste avsnitt Stryk første setning, å da
starter avsnitte med: Dersom fagbevegl...........Så føyer vi på siste setning i
samme avsnitt med: strategien, både politiske partier og fagbevegelsen. Så avsnitt 4
: Ny første setning : Det er ulike meninger blant fagforeninger i privat sektor, hva
angår omfanget av pensjonskrav ved årets tariffoppgjør. Og ny neste setning som
blir: Konferansen støtter krav som skal sikre fagbevegelsen...................

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-33
Forslagsstiller: Gruppe 39 v/ Kyle Tsigakis, nr. 510

Forslag til hoveduttalelsen
Innledning: avsnitt 5 - legge til "delvis" foran "lydhør" i 1. setning. Avsnitt 6 - legge til "øvre" 
foran "middelklassen" i 1. Setning. 

Punkt 1
Avsnitt 5, punkt 4 - erstatte "ha lærlinger" med "ha velfungerende lærlingeordninger" i siste 
setning. 

Punkt 8, punkt 2 - "friskmelding til formidling" fjernes. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-34
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Forslagsstiller: Gruppe 23 v/ Geir Skavern

Hovedresolusjonen: Trondheimskonferansen

Tilleggsforslag:
Side 2: Linje 5
det legges ned veto mot Jernbanepakke IV. EUs jernbanedirektiv radere blant annet 
kvaliteten på den norske modellen for utdanning av lokførera og annet togpersonell, og vil 
dermed redusere det generelle sikkerhets nivået på norsk jernbane.

Strykningsforslag:
Side 2: Linje 16
all kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås.

(Ordet «kan» strykes)

Tilleggsforslag:
Side: 2 Line 32
Fagbevegelsens organisasjoner må øke innsikten i lov- og avtaleverk blant medlemmene, 
dette er et viktig grep for å nå målene i 3.1.

Tilleggsforslag
Side: 1 Linje 12

Velferden svekkes til fordel for skattekutt for de rikeste. Kommende reformer må flytt makten 
og rettigheter til fordel for arbeiderne.

Tilleggsforslag i fet-tekst.

Tilleggsforslag
Side 4: Linje 7
Kabotasjereglene må innskjerpes slik at norske lønns- og arbeidsvilkår opprettholdes i Norge

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-35
Forslagsstiller: Gruppe 34 v/ Leiv Olsen

Til hoveduttalelsen
ENDRINGS forslag til INNLEDNING, Side 1, Avsnitt 4, fjerde setning:
Det utvikles et parallelt arbeidsliv med dårligere lønns og arbeidsvilkår. Dette kjennetegnes 
ofte ved innleid arbeidskraft, lav lønn, fleksibel og atypisk arbeidstid.

TILLEGG til 4. Tariffoppgjøret i 2014, G) Sosial Dumping (Side 4/5):
Nytt punkt 5:
5. Bestemmelse i overenskomstene om at partene lokalt må avtale at det er behov for
innleie før innleie kan iverksettes/ forestå.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Innkomne forslag til redaksjonskomiteen – innkommet innen fristen kl. 17.30 lørdag 01.02.14

24



Forslag nr. H-36
Forslagsstiller: Gruppe 11 v/ Esben Smistad

Til hoveduttalelsen
Gruppa ønsker at redaksjonskomiteen ser på tekst om arbeidstidbestemmelsene for lærere.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-37
Forslagsstiller: Gruppe 27 v/ Eirik Odden

Til hoveduttalelsen
Trondheimsresolusjonen 2014 ( innledende tekst )
Nytt 4. avsnitt. Nåværende 4. avsnitt flyttes ned til å bli 5. avsnitt;
«EUs og Troikaens pålegg til EU-medlemsland om en brutal kuttpolitikk har ført til enorm 
sosial nød, enormt økende forskjeller, en brutalisering av arbeidslivet og en 
massearbeidsløshet en ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig. I mange land er mer 
enn annenhver ungdom satt utenfor arbeidslivet. Hellas er erklært som et sosialt 
katastrofeområde av det internasjonale Røde Kors. Dette er en villet politikk fra de 
økonomiske elitene og den politiske høyresiden i EU. De har brukt finanskrisa som en 
brekkstang for å svekke arbeidsklassen, fagbevegelsen og den politiske venstresiden i 
Europa. I dette prosjektet inngår å svekke nasjonalstatene og overføre mest mulig makt til et 
overnasjonalt EU. Også i Norge har denne politikken sine talerør. Det er viktig for 
fagbevegelsen og venstresiden å innse og forsvare nasjonalstatens betydning som en 
ramme for den faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 1994, samtidig som 
det utvikles og forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land basert på 
prinsippene om gjensidighet og respekt. Bare sammen er vi sterke.».
EØS og sosial dumping
Første avsnitt, side 1, linje 3;
Definer meningen med allmengjøring.
Andre avsnitt, side 2, linje 2;
Trondheimskonferansen mener EØS-avtalen må erstattes med en moderne handelsavtale 
slik det er vanlig at EU har med de fleste andre land i verden.
Trondheimskonferansens krav, side 2, punkt 6;
Det er vanskelig å holde følge med forslagenes konsekvenser og ber om at punkt 6 strykes.
Forsvar tariffavtalene
Linje 1;
Definer handlingen «hoppe mellom tariffavtaler».
Punkt 1, linje 4;
Definer ordet «Franchiseforetak».
Bruk kampmidler
Nytt punkt;
«Oppheving av fredsplikten lokalt ved gjentatte brudd på tariffavtalens bestemmelser.».
... Fortsettelse neste side ...
Tariffoppgjøret i 2014
Linje 5;
Trenger en større tydeliggjøring av setningen; «Det er viktig å ha kontroll (...)».
Punkt F, punkt 1;
Det ønskes en utdypning av ordet «plassering» sett i sammenheng med hele punkt 1.
Nytt punkt;
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6-timers arbeidsdag.
Punkt G;
Det ønskes en nærmere forklaring av ordet «innleie».
Punkt G, punkt 4;
Stryk første ord i setning og deretter skriv om teksten for å gjøre den mer forklarende.
Punkt G, punkt 5;
Flisespikkeri; Det skal være bindestrek mellom AFP og ordning, slik; «AFP-ordning» :P

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. H-38
Forslagsstiller: Gruppe 10 v/ Dag Fredriksen

Innledning 1. avsnitt - tillegg (uthevet)
Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. Kapitalen bruker krisa til å styrke sine 
posisjoner på bekostning av fagbevegelsen og arbeidsfolk. Dette er nedfelt i deres 
strateginotater. EU er kapitalens fremste våpen i denne klassekrigen i Europa.
1. EØS og sosial dumping.
Stryke 3. setning i 1. avsnitt: EØS-avtalen hindrer at lov om offentlige anskaffelser stiller krav 
om tariffavtale og like pensjonsvilkår.
4. avsnitt endres til: Trondheimskonferansen krever at ……
5. avsnitt – nytt punkt 7: all kabotasje må stoppes omgående inntil følgene av dette er 
dokumentert  og  kontrolltiltak er implementert.
4. Tariffoppgjøret i 2014.
b) Pensjonsavtalens innhold – forvaltning
Nytt punkt 5: Det skal innbetales like beløp for kvinner og menn.
5. AFP ordningen i privat sektor må endres.
Nytt punkt 4: Ved tariffhopping må AFP-rettighetene videreføres uten opphold.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

ANDRE FORSLAG

Forslag nr. A-1
Forslagsstiller: Forslag til uttalelse på Trondheimskonferansen 2014 fra Tove Kristin 
Brekke (nr. 58), Cathrine Ertsås og Paul Magnus Gamlemshaug (nr. 130), Postkom

Nei til EUs 3. postdirektiv og blåblå postpolitikk!
19. november 2013 var statsråd Vidar Helgesen i Brussel og varslet at regjeringen vil 
annullere reservasjonen mot EUs 3. postdirektiv, som de rødgrønne vedtok på grunn 
av de negative virkningene for posttjenestene og for folk og næringsliv i hele landet. 
EUs 3. postdirektiv er fortsatt dyrt, dårlig og distriktsfiendtlig. De negative virkningene 
blir ikke mindre fordi landet har fått en blåblå regjering.
Resultatet av fri konkurranse på brevpost er først og fremst dyrere og dårligere posttjenester 
for folk og næringsliv, spesielt i distriktene. Det var neppe derfor folk valgte å stemme på 
Høyre og FrP ved stortingsvalget. Og slett ikke derfor folk stemte på KrF eller Venstre.
Regjeringens behandling av saken ang postdirektivet oppleves som provoserende: 
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 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere gitt inntrykk av at det er viktig å 
lytte til stemmene som er mot innføringen av EUs 3. postdirektiv. 

 Utenriksdepartementet oppnevnte i høst en såkalt ”tidligvarslings-gruppe (TV-
gruppa), som skal bistå alle departementene i EU-saker under arbeid, som er av 
betydning for Norge.  TV-gruppa har varslet om en ny evalueringsrapport fra EU om 
det europeiske postmarkedet. Rapporten sier blant annet at liberaliseringen har fått 
tydelige negative konsekvenser. 

 Disse erfaringene har statsråd Helgesen unnlatt å formidle videre til Stortinget. 
Helgesen sier nå at det ikke er noen grunn til å ta en ny vurdering av postdirektivet. 

Det er ikke i landets interesse at en ny regjering ved første anledning skifter standpunkt i 
internasjonale forhandlinger. Nye regjeringer pleier tvert om vanligvis å slå fast at norsk 
utenrikspolitikk ligger fast. 
Høyre og FrP-regjeringen har ikke flertall, og de har hittil ikke våget å ta en åpen debatt i 
Stortinget verken på hvordan konkurransen kommer til å arte seg, hvilke negative 
konsekvenser den vil få for næringsliv og folk i distriktene, eller hvordan konkurransen skal 
organiseres. Dette burde selvsagt vært gjort før man reiste til Brussel og meldte at 
regjeringen vil innføre postdirektivet også i Norge.
For Norge hadde det også vært viktig å få rede på om det eksisterer en reell reservasjonsrett 
i EØS-avtalen. Postdirektivet hadde vært en utmerket prøveklut, men den muligheten ønsker 
Høyre og FrP å nulle ut.
Høyre- og FrP-egjeringen er avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget 
siden ingen av de rød-grønne partiene har skiftet standpunkt. Trondheimskonferansen 2014 
oppfordrer derfor spesielt KrF’s og Venstres stortingsrepresentanter til å legge avgjørende 
vekt på at folk og næringsliv i Distrikts-Norge har behov for like gode posttjenester og til 
samme pris som i sentrale strøk.
Trondheimskonferansen 2014 oppfordrer Stortinget til å si nei til å innføre EUs 3. 
postdirektiv!
Uttalelsen sendes LO, de politiske partienes stortingsgrupper og media.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-2
Forslagsstiller: Terje Bjørlo (nr. 50), Norges Kommunistiske Parti i Østfold

KAMP MOT STATOILS PLANER OM NEDBEMANNING!
I 2011 hadde Statoil et driftsresultat(overskudd) på utrolige 211,8 milliarder kroner. For 2012 
viste driftsresultatet 206,6 milliarder kroner. For å sette disse tallene i perspektiv, så tilsvarer 
driftsresultatet for 2012 det samme som en årslønn på femhundretusen kroner til 413200 
arbeidstakere! For å tjene mer penger planlegger Statoil å flytte inntil 1000 arbeidsplasser de 
nærmeste årene til lavkostland(land med lavt lønnsnivå og ofte svake krav til arbeidsmiljøet).
I Stortingsmelding nr. 198(2000-2001) sies det: «Da Statoil ble opprettet tidlig på 1970-tallet, 
var statlig eierskap begrunnet med behovet for å sikre norske interesser, de økonomiske og 
styringsmessige interessene, og behovet for å bygge opp nasjonal petroleumskompetanse i 
næringslivet og på myndighetssiden.» Denne politikken var det tverrpolitisk enighet om i 
Norge. Det er grunn til å fastslå at denne politikken var vellykket. På tross av at dette, skulle 
det bli politisk flertall på Stortinget i 2001 for en endring. På Arbeiderpartiets landsmøte i 
2001 lykkes Stoltenberg å få flertall for et vedtak om delprivatisering av Statoil. Og i 
Stortingsmelding nr. 198(2000-2001) dokumenteres en allianse mellom Arbeiderpartiet og de 
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borgerlige for delprivatiseringen, mot stortingspartiene SV og SP som kjempet for å 
opprettholde Statoil som et heleid statlig selskap. 
Stortingsmelding nr. 198(2000-2001) fastslår at Norges forpliktelser etter EØS-avtalen betyr 
at eierskapet i Statoil ikke kan brukes som politisk virkemiddel(fordi Norge gjennom EØS-
avtalen har overtatt hele EUs konkurranseregulering uten noen unntak). Videre sies det at 
Statoil skal være et norskbasert selskap, og hovedkontor med tilhørende hovedledelse, 
beslutningsmyndighet og strategifunksjoner skal være lokalisert i Norge. Men Staten vil ikke 
kunne overprøve bedriftsforsamlingens beslutninger i saker som gjelder rasjonalisering eller 
omlegging av driften som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken.
Da Stortingets flertall sørget for at Norge aksepterte EUs oljedirektiv og EUs 
gassmarkedsdirektiv, bidro også dette til en reduksjon av politikernes styringsmulighet over 
olje- og gasspolitikken. 
Hva kan så norske myndigheter gjøre med Statoils planer? Svaret er svært lite. Man kan 
selvfølgelig be Statoil ta samfunnsansvar, slik noen politikere gjør, men det burde vel det 
politiske flertallet på Stortinget selv ha tatt i 2001 ved å avvise delprivatiseringen. For da 
Stortinget avgjorde at Statoil skulle delprivatiseres, fastslo samtidig Arbeiderpartiet, Høyre, 
Venstre, Frp og Krf at Statoil skulle ha full kommersiell frihet. Det betyr at hensynet til norske 
arbeidsplasser er underordnet hensynet til inntjening. 
Trondheimskonferansen krever at

 EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale!

 Delprivatiseringen av Statoil reverseres!

 Statoils planlagte nedbemanning i Norge stanses!

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-3
Forslagsstiller: Geir Allan Stava (nr. 465), Leder av LO i Nord-Rogaland, HTV i 
Skolenes landsforbund Karmøy og forbundsstyremedlem

KS er ikke en del av løsningen, KS er problemet
Kommunenes interesseorganisasjon, KS, er i ferd med å ødelegge norsk skole. I dag har vi 
en viss sikkerhet for kvalitet gjennom lover, regler og avtaler. Nå vil KS fjerne en av de 
viktigste avtalene som sikrer kvalitet.
I dag er det slik at det er grenser for hvor mange undervisningstimer en lærer kan ha. På 
barnetrinnet er det 26 timer i uka. Dette sikrer læreren tid til forberedelse og etterarbeid, elev- 
og foreldresamtaler, møter med PPT, BUP og andre instanser, journalføring, samarbeid med 
andre ansatte på skolen, faglig oppdatering for å nevne noe.
Dette taket på 26 timer vil KS fjerne. Da er det fritt fram for kommunepolitikerne til å skjære 
ned på skolebudsjettet. Det er jo bare å pålegge lærerne flere undervisningstimer.
Blir det bedre kvalitet i norsk skole ved å pålegge hver enkelt lærer mer undervisning?
Her må det legges til at KS mener lærerne skal bruke 6 timer mindre i uka på forberedelser 
og alt det andre tidligere nevnte.
Får KS det som de ønsker vil altså norske lærere måtte undervise mer og bruke vesentlig 
mindre tid på forberedelse. Var det noen som sa kvalitet?
Hva skal så de 6 oppsparte timene i uka brukes til? De timene skal lærerne arbeide om 
sommeren, når elevene ikke er der. Dette skal i følge KS styrke kvaliteten i norsk skole.
Trondheimskonferansen kan ikke la virkelighetsfjerne byråkrater ødelegge norsk skole. 
Stopp dem før det er for sent.
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Hvis KS står på sitt og vil tvinge sitt syn gjennom, krever Trondheimskonferansen at 
regjeringen fjerner KS som lærernes forhandlingsmotpart. 
KS har styrt tariffoppgjør etter tariffoppgjør ut i streik. Med sitt nye forslag til arbeidstidsavtale 
har de atter en gang bevist at de enten ønsker å ødelegge den norske skolen, eller at de 
overhodet ikke innehar kompetanse om skolen. Trondheimskonferansen er usikker på hva 
som er verst.
Ikke bare vil KS forslag til ny arbeidstidsavtale ødelegge den siste ressurssikringen som er 
igjen, taket på hvor mange timer en lærer kan undervise, men det vil også ødelegge for 
muligheten til å rekruttere unge mennesker til å velge læreryrket. Og de lærerne som har 
mulighet til det, vil finne seg noe annet å gjøre. Vi vil få en lærerflukt om KS får det som de 
vil.
Lærerne, og mange av oss andre som har et hjerte for skolen, har fullstendig mistet tilliten til 
KS. 

Regjeringen vil ikke blande seg inn i forhandlinger mellom partene, får vi stadig høre. Det er 
riktig og det har vi respekt for. Men det var en tidligere regjering som overførte 
forhandlingsansvaret for lærerne fra Staten til KS. Nå er det på tide å se at det var et feilgrep 
og omgjøre prosessen.
Så vidt Trondheimskonferansen kan se, vil det ikke være mulig å gjennomføre verken denne 
regjeringens skolepolitikk, eller en rødgrønn regjerings skolepolitikk med KS ved roret. Slik 
kan vi ikke ha det. Skole- og utdanningspolitikk må være et nasjonalt ansvar. Det kan ikke 
overlates til KS.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-4
Forslagsstiller: Forslag til uttalelse på Trondheimkonferansen 2014 fra 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg v/ Berit Aaker (nr. 3)

Still Israel for Den Internasjonale Domstolen!
10 år har gått siden den historiske rådgivende dommen i den internasjonale domstolen 
(International Court of Justice - ICJ) slo fast at Muren som er bygget okkupert område, strider 
mot folkeretten. 85 prosent av murens lengde går inne på okkupert område. I praksis 
omslynger Muren er rekke av de israelske bosettingene og mange av Vestbreddens 
vannkilder som blir utilgjengelige for palestinerne. 9,4 prosent av Vestbredden isoleres og 
flere av palestinerne blir fanget og skilt fra hverandre. Et stort antall landsbyer mister 
tilgangen til jorda si, og palestinsk ferdsel, arbeidsliv og utvikling hindres. Israel har ensidig 
annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og holder nå i realiteten på å annektere store 
deler av Vestbredden ved hjelp av Muren.

Det er på høy tid å sette apartheid-muren på dagsorden. Verden hyller i dag Mandela for 
hans utrettelige kamp mot apartheid. Apartheid er ikke avsluttet med Mandela. Apartheid 
lever fortsatt – i Israel. 

I 2004 vurderte ICJ også lovmessigheten av Israels bosettinger på Vestbredden og Øst-
Jerusalem, og konkluderte med at disse er i strid med folkeretten. Fortsatt bygger Israel nye 
og utvider eksisterende bosetninger – stadig like ulovlige. Det finnes også en rekke 
resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som fastslår at bosettingene er ulovlige.

66 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine 
palestinske eiere, er en majoritet av palestinerne flyktninger; de fleste statsløse.  
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En samla solidaritetsbevegelse i Norge må sørge for at et det reises et krav om at Israel 
stilles til ansvar og straffes for sine forbrytelser. Vi støtter palestinernes krav om å stille Israel 
for Den internasjonale domstolen. 10 år etter at muren ble erklært folkerettsstridig er det på 
tide at FN og medlemsstatene iverksetter tiltak for å håndheve internasjonal lov og setter en 
stopper for israelsk straffefrihet. Ikke minst går utfordringen til Norge som har et spesielt 
ansvar som arkitekt av den mislykkede Oslo-avtalen og som leder av giverlandsgruppa. 

Det er et økende krav i Palestina å trekke Israel for Den internasjonale straffedomstolen ICC 
(The International Criminal Court) for sine krigsforbrytelser. Etter at Palestina i 2012 ble tatt 
opp som observatørstat i FN, har Palestina rett til å søke om medlemskap i ICC. Men etter 
trusler fra USA og Israel om straffeaksjoner, har Palestina avstått fra å søke om 
medlemskap. Den internasjonale solidaritetsbevegelsen må fordømme USA og Israels 
maktmisbruk og gi full støtte til Palestinas rett til å søke om medlemskap i ICC. 

Israels bedriver apartheidpolitikk overfor palestinske arbeidere: De jobber på halvparten av 
israelsk minstelønn i koloniene, jobber under arbeidsforhold som er strengt forbudt i Israel, 
som forurensing og helseskadelig arbeidsmiljø, fordi israelske bedrifter flytter ut i koloniene – 
og israelsk LO – Histadrut - løfter ikke en finger. Derfor oppfordrer Trondheimskonferansen 
norsk fagbevegelse til å bryte med Histadrut. 

Vi oppfordrer til:
 Full boikott av staten Israel!
 Riv Muren! Stans bosettingspolitikken!
 Bryt med Histadrut!
 Still Israel for Den internasjonale domstolen for brudd på folkeretten og internasjonale 

konvensjoner!
 Støtt palestinernes rettmessige krav om å bli medlem av ICC!

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-5
Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot (nr. 66) Tr.hjem Kjemiske Industriarb. Forening / LO i 
Trondheim

Forsvar offentlig uførepensjon.
Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra 1.1.2015. En viktig og prinsipiell endring er at 
uføre ikke lenger skal betale pensjonistskatt før de fyller 67 år, men lønnstakerskatt.  
Regjeringen har lovt full kompensasjon for skattetapet overfor de offentlig ansatte. Men 
avskjedsgaven 4. Oktober var et forslag som samtlige hovedorganisasjoner har avvist og 
varslet at det blir en sak i tariffoppgjøret 2014.
Skal offentlig ansatte kjempe for en fortsatt god uførtrygd må de informeres om dette 
forslaget.
Hovedinnholdet er:
Sosial Profil fjernes.
Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest.
Stjeler uføres penger.
De aller fleste vil tape på ordningen. Samlet sett får offentlig uføre mye mindre.
Barnetillegget senkes med 40 %.
Barnetillegget senkes fra 6,6 % av sluttlønn til 4,0 % av sluttlønn.
Tre opptjeningsår for alderspensjon forsvinner.
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I dagens ordning får uføre med seg opptjening til 70 år. Nå foreslås at opptjening stanser ved 
67 år.
Trondheimskonferansen gir sin fulle støtte til å ta offentlig uføretrygd inn i tariffoppgjøret. 
Kravene er enkle: 

1. Løftene om full kompensasjon må holdes. 

2. Dagens sosiale profil må beholdes. 

3. Dagens barnetillegg må beholdes. 

4. Opptjening av alderspensjon bevares 70 år.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-6
Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot (nr. 66) Tr.hjem Kjemiske Industriarb. Forening / LO i 
Trondheim

Veto mot Håndhevingsdirektivet.
LO-kongressen vedtok: Dersom EUs håndhevingsdirektiv krever fjerning av tiltak mot sosial 
dumping må reservasjonsmuligheten benyttes.” 
Striden star om håndhevingsdirektivet §9.  Etter lang tids tautrekking I EU-systemet 
foreligger nå et forslag fra rådet som skal til behandling I EU-parlamentet før sommeren. Det 
opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen inneholdt en uttømmende liste over hvilke tiltak 
som var lovlige. Viktige tiltak mot sosial dumping sto ikke på lista og ville dermed bli ulovlige.
Dagens forslag etter behandling i Rådet  har et tillegg som Arbeids og sosialdepartementet 
beskriver slik: Medlemsstatene kan ha nasjonale ordninger for kontroll og tilsyn så fremt de 
ikke går lenger enn det som er nødvendig for å sikre etterlevelse av direktivet og de for øvrig 
er begrunnet og forholdsmessige.

Trondheimskonferansen deler europeisk fagbevegelses oppfatning om at dette ikke endrer 
direktivet. Norge må bevise at dagens ordninger som ikke står på lista er nødvendige, ikke 
går lenger enn nødvendig og forholdsmessig. Det gjelder blant annet krav om ID-kort, 
registreringsplikt for bemanningsselskap, regionale verneombud og godkjenningsordning I 
renholdsbransjen. Det gjelder også solidaransvar utenom bygningsbransjen. Og det gjelder 
om det er lov å kreve solidaransvar I mer enn to ledd I bygningsbransjen. Det same gjelder 
alle nye tiltak mot sosial dumping vi matte trenge I framtida. Alle de tiltak som nå diskuteres i 
transportbransjen må ved innføring av Håndhevingsdirektivet gjennom dette nåløyet.

Det prinsipielle er at vi nekter å overlate til EU avgjørelsen om hvilke tiltak Norge trenger mot 
sosial dumping.

Artikkel 3 i direktivet kan bety at en ved å etablere postkasseselskap kan omgå og dermed 
undergrave Allmenngjøring i Norge. Dette alene gjør direktivet uakseptabelt.

Vi vil støtte og aktivt delta I europeisk fagbevegelses kamp for å endre direktivet. Men den 
viktigste støtten vi kan gi er å varsle veto allerede nå. Vi ber LO-ledelsen følge opp LO-
kongressens vedtak.
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Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-7
Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot (nr. 66) Tr.hjem Kjemiske Industriarb. Forening / LO i 
Trondheim

EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.
Den uttrykte målsetningen for EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv er et felles regime for 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og realisering av et indre fleksibelt marked for tjenester 
og arbeidskraft.
De lovregulerte yrkene i Norge, som sykepleierutdanning og elektrofag, har til nå vært vernet 
mot sosial dumping av fagbeskyttelsen. Det er denne som nå angripes. Norske myndigheter 
må nå grunngi overfor EU for hver av de 72 fag hvorfor de er lovbeskyttet. 
Tysk treårig sykepleierutdanning jamstilles sjøl om med norsk fireårig høyskolestudium. Det 
aller verste er forslaget om adgang til å utøve deler av et yrke. Norsk fagutdanning er 
kjennetegnet ved bredde i kunnskap og sjølstendige fagarbeidere. I andre land er fag ofte 
delt opp og ledelsen detaljstyrer. 
Vi ser at utførelsen av fag allerede i dag blir delt opp for å legge til rette for 
bemanningsselskap. Både norsk fagbevegelse og håndverksbedrifter krever nå lovendring 
slik at fagarbeid skal utføres av faglært arbeidskraft.  Yrkeskvalifikasjonsdirektivet går i stikk 
motsatt retning.  Her skal hensynet til norsk fagopplæring og lærlingeordning underordnes 
EUs ønske om et fleksibelt arbeidsmarked over landegrensene. 
Endringene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv må ikke inn i norsk lov. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-8
Forslagsstiller: Arne Byrkjeflot (nr. 66) Tr.hjem Kjemiske Industriarb. Forening / LO i 
Trondheim og Mona Bjørn (nr. 52) Sør-Trøndelag HK

Tariffoppgjøret og pensjon
Trondheimskonferansen ser med uro på at LO ikke ser ut til å stå samlet om å kjempe 
gjennom pensjonsordninger i privat sektor som sikrer forhandlings- og streikerett, nivå som 
sikrer total pensjon på 66 % og som er partsstyrte. Vi mener det er stor forståelse blant 
medlemmene for at ny folketrygd og ny AFP ikke gir en pensjon å leve med. Det gjelder både 
for deltidsansatte i Handel og Kontor og for verftsarbeidere, snekkere og restaurantansatte i 
Fellesforbundet. 

Vi mener dette ikke handler om oppgjørsform, det er fullt mulig å kjempe dette gjennom i et 
forbundsvist oppgjør så framt viljen er til stede hos frontfagene.

Vi ber fagbevegelsen samle seg om å tariffeste tjenestepensjonsordningene slik at vi får 
forhandlingsrett med sanksjonsmuligheter på hele området, samt forbedringer ut over lovens 
minimumsordninger ved dette tariffoppgjøret
Dersom dette grunnlag er på plass kan vi forberede oss til tariffoppgjøret 2016 og lage en 
helhetlig plan for hvordan vi skal sikre en pensjon på 66 % av lønn for alle. Også for uføre og 
sliterne som ikke makter å stå i jobb ut over 62 år.
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Vi støtter de offentlig ansattes forsvar av uførepensjonen i årets tariffoppgjør. Offentlig 
bruttopensjon og AFP-ordning står under angrep.  Hele fagbevegelsen står bak 
forsvarskampen. Fordi offentlig tjenestepensjons garanti på en pensjon på minst 66 % av 
lønn er LOs mål for alle arbeidstakere.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-9
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold Leder Fellesorganisasjonen Sør-
Trøndelag (nr. 262)

Kamp for likelønn og forsvar av opparbeidede rettigheter
Lønnsoppgjøret i 2014 kan bli utfordrende. Viktige og komplekse problemstillinger som 
pensjon og arbeidstid står blant annet på dagsorden. Samtidig er likelønnskampen kommet 
altfor kort. Det er vanskelig å se for seg avgjørende skritt i riktig likelønnsretning uten 
utvidede rammer for offentlig sektor.

Frontfagsmodellen har de siste årene blitt utformet og praktisert slik at den kan bidra til å 
være et redskap også i likelønnskampen. I Holden III utvalget er det også slått fast at det er 
ulike virkemidler innenfor de ulike tariffområder som må tas i bruk, uten at det går på 
bekostning av frontfagsmodellen. Kampen for likelønn er hele fagbevegelsens ansvar, det 
handler om å få morgendagens kvinner, og menn, til å velge offentlig sektor. Fagbevegelsen 
må samles om en modell for likelønn som gir de nødvendige resultater. En slik modell må 
bygges på høyere verdsetting av kvinnedominerte yrkesområder og gjenspeile at utdanning 
skal lønne seg.

Utdanningsgrupper i offentlig sektor verdsettes lavere enn funksjonærene i privat sektor, 
denne verdsettingsdiskrimineringen må vi i LO være pådriver for å bekjempe. Det vil gi 
legitimitet for LO som representant for utdanningsgruppene i offentlig sektor.

Forutsetningen for oppgjøret er den kollektive, sentrale lønnsdannelsen og lønnssystemer 
som motvirker individuell avlønning basert på arbeidsgiveres ensidige vurderinger.

Retten til heltid er også en viktig del av likelønnskampen. Kampen mot ufrivillig deltid og rett 
til heltid kan være et sentralt tariffkrav.

Arbeid til alle, med trygge og forutsigbare rammer i arbeidslivet, er avgjørende for en positiv 
samfunnsutvikling. Lettere adgang til midlertidige ansettelser truer tryggheten og skaper ikke 
flere arbeidsplasser. Den sentrale innstillingsretten er et vern mot helseskadelige 
arbeidstidsordninger. Eventuelle svekkelser i arbeidsmiljøloven må møtes med krav om 
styrking av tariffavtalene.

Flere forhold rundt pensjon mangler avklaring. Både uførepensjon, offentlig og privat 
tjenestepensjon samt AFP - ordningene trenger styrking. Yngre årskull må få en forutsigbar 
pensjonsordning. Offentlig ansatte skal opprettholde en uførepensjon til å leve av. Pensjon 
bør bli et tema i årets lønnsoppgjør.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
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Forslag nr. A-10
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold Leder Fellesorganisasjonen Sør-
Trøndelag (nr. 262)

Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer nå!
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har fremmet forslag om at det gis autorisasjon 
for manuellterapeuter. HOD må nå også sikre autorisasjonsordning for 
barnevernspedagoger og sosionomer.
Autorisasjonsordninger har direkte betydning for brukernes sikkerhet ved at autorisasjonen 
kan fratas personell som opptrer på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne. 
Muligheten til å frata autorisasjon er en sikkerhetsforanstaltning som samfunnet har valgt for 
å beskytte mennesker når de er pasienter. Barnevernspedagoger og sosionomer arbeider 
ofte med samfunnets mest utsatte og sårbare mennesker som også trenger denne 
beskyttelsen.
Autorisasjon er en rettssikkerhetsgaranti, både som en kvalitetssikring og som en 
anerkjennelse av sosialpersonell og sosialfaglig arbeid - på lik linje med helsepersonell og 
helsefaglig arbeid. Å arbeide etisk, faglig og juridisk forsvarlig må være en forutsetning for å 
beholde autorisasjonen. FO har gjennomarbeidede Yrkesetiske retningslinjer som det kan 
bygges på i dette arbeidet. Helsedirektoratet og Helsetilsynet har anbefalt at 
barnevernspedagoger og sosionomer gis autorisasjon.
Det er urimelig at de utsatte gruppene som mottar tjenester fra våre profesjoner, ikke skal ha 
den tryggheten som autorisasjon gir og at disse profesjoner ikke ligger under samme krav til 
forsvarlighet som grupper av helsepersonell.
Trondheimskonferansen krever autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer nå!

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-11
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold Leder Fellesorganisasjonen Sør-
Trøndelag (nr. 262) og Ingunn Strand Johansen, LO i Asker og Bærum

Skjerpet fokus på sikkerhet og kvalitet
I august i år ble en kvinnelig medarbeider på NAV Grorud knivstukket på jobb. Skadene var 
så alvorlig at kvinnen døde noen dager senere som følge av skadene. Drapet har forståelig 
nok medført økt bekymring i NAV og i de øvrige velferdstjenestene. Hendelsen på NAV 
Grorud fikk den verst tenkelige utgangen, heldigvis er det sjelden det går så galt.
Men det er mange som rammes av vold og trusler om vold, og mange får langvarig 
sykefravær. Noen blir også delvis eller helt uføre som følge av vold, oftest er det psykiske 
senskader som er årsaken. Godt faglig arbeid krever trygge arbeidsforhold. Alle skal være 
trygg på jobb, og det er derfor nødvendig med en sterk satsning på forbygging. De 
samfunnsmessige kostnadene som følger av arbeidsmiljøbelastningen vold og trusler om 
vold er store. Dette vil også gi bedre faglig arbeid og være kostnadsbesvarende.

Sikkerhet og trygghet er selvfølgelig viktig, men løsningen må søkes bredt. Sikkerhetstiltak 
og godt faglig arbeid er like viktig. Det handler om bemanning, kompetanse, organisasjon, 
ledelse og fysisk sikkerhet, men også om ansvar og oppgavedeling mellom NAV og andre 
helse- og sosialtjenester.

Det å møte mennesker i krise er krevende. Det stiller store krav til god faglig innsikt, til gode 
kommunikasjonsferdigheter, evne til å vise empati – samt god evne til refleksjon og etisk 
kompetanse. Det er viktig at det er god bemanning, at de ansatte har tilstrekkelig 
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kompetanse til å løse oppgavene. Samtidig må vi sørge for enkle enhetlige interne systemer 
for helse-, miljø og sikkerhetsoppfølging. Der systemet er komplisert må det vurderes 
endringer. NAV er særlig komplisert på grunn av to styringslinjer med to ulike regelverk, men 
dette er en utfordring som vil være mulig å løse i partnerskapet.

Det er mange kompliserte spørsmål knyttet til personvern, taushetsplikt og til hvilke 
konsekvenser brukere som utøver vold skal møtes med. Løsningene som søkes må både 
ivareta klientenes personvern og rettigheter og et trygt arbeidsmiljø for de ansatte. 
Sanksjoner mot klienter som har utøvet vold gjennomføres slik at det ikke trigger ytterligere 
aggresjon.

Vi mener at myndighetene bør stille spørsmålet om det kan være en sammenheng mellom 
en stadig strammere arbeidslinje – og den økte forekomsten av vold og trusler i NAV. For 
brukere som er i en svært vanskelig livssituasjon, kan det være en hårfin grense mellom hva 
som oppleves som motivering på den ene siden – og tvang/manipulasjon på den andre 
siden. Borgernes frustrasjon mot tjenestene må tas på største alvor.

Forslag til konkrete tiltak:
 Forskrift til Arbeidsmiljøloven om vold og trusler om vold
 Et forbud mot alenearbeid
 Yrkesskaderettighetene må bedres – skader som følger av vold fra klienter på fritiden 

må gi yrkesskaderettigheter.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-12
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold Leder Fellesorganisasjonen Sør-
Trøndelag (nr. 262)

Er kommunene rustet til å ta mer ansvar fra spesialisthelsetjenesten?

Trondheimskonferansen mener at en bred sosialfaglig kompetanse i tillegg til helsefaglig 
kompetanse vil bidra til bedre pasientbehandling.  Riktig vurdering og tidlig innsats med 
tverrfaglig tilnærming, fanger opp utfordringene som kommunene nå står overfor: pasient og 
brukergrupper med omfattende og sammensatte hjelpebehov i hele livsløpet.

Samhandlingsreformen omfatter alle grupper i samfunnet og har som mål å gi helsetjenesten 
en ny retning. Forebygging skal vektlegges med tidlig innsats i kommunene og det blir lagt 
vekt på et helhetlig tjenestetilbud. Ulike ledd i kommunehelsetjenesten skal jobbe tettere 
sammen, tverrfaglig. Kommunene tildeles flere oppgaver. 

Det er konkurranse om ressurser i kommunene, man ser at det er et økende behov innenfor 
eldreomsorgen, slik at man kan stå i fare for å nedprioritere svake grupper, for eksempel 
innenfor rus og psykiatri. Somatikk prioriteres, da kommunene "straffes" økonomisk om 
kommunene ikke raskt nok overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter.

Med større ansvar i kommunene, vil behovet for sosialfaglig kompetanse og helhetlig 
tilnærming til pasientens totale behov være tilstede. 

Det må legges vekt på tverrfaglig samarbeid for å kunne tilrettelegge individuelle tilbud. Det 
er behov for å bygge ut tilbud i kommunene, som alternative boformer og flere 
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sykehjemsplasser. Ikke minst vil det være behov for økt sosialfaglig kompetanse ved de ulike 
tjenestene. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-13
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold Leder Fellesorganisasjonen Sør-
Trøndelag (nr. 262)

Usolidarisk overfor uføre
Endringer i uførepensjonen trår i kraft 1.januar 2015. Før sommeren sendte den forrige 
regjeringen forslag til ny uføreordning i statens pensjonskasse på høring for å få på plass 
tilpasninga i god tid. 
Den rød-grønne regjeringen overså alle argumentene som arbeidstakernes 
hovedorganisasjoner kom med når de la frem forslaget til ny ordning for uførepensjon. Dette 
mener vi i FO er usolidarisk og et gedigent løftebrudd overfor uføre. Den avgåtte regjeringen 
la opp til lavere kompensasjon til kommuneansatte som blir uføre. Den foreslåtte 
innstrammingen vil særlig ramme mange kvinner som jobber i omsorgsyrker med betydelige 
belastninger som gir hyppigere uførhet enn i en del andre sektorer av samfunnet. I følge 
statistikk fra NAV utgjør andelen uførepensjonister 9,3 % av befolkninga. Andelen kvinner 
som mottok uførepensjon utgjør 11 % mens menn 7,7 %. I følge NAV har andelen som 
mottar uførepensjon vært stabil det siste tiåret.
Lovforslaget vil blant annet innebære redusert kjøpekraft for uføre. Forslaget vil ramme 
kvinner spesielt hardt på grunn av avkorting i det faste kronebeløpet, innføring av en nedre 
grense på uføregraden på 20 prosent og ved at opptjeningen av alderspensjon for de uføre 
stoppes ved 67 år. Det siste gjør at mange kvinner mister tre års opptjening til alderspensjon. 
Det er ikke mange kvinner som har full opptjening ved 67 år. 
Det foreslås også innstramminger i barnetillegget. Dette blir en prosentsats av 
pensjonsgrunnlaget, men bare opp til 6G. Et tak på tillegget, har som konsekvens at en ikke 
får for ”alle” barn. - Dette er ikke et bidrag i kampen mot barnefattigdom. 
I stortingets vedtak om ny uførepensjon heter det at det skal gis full kompensasjon til 
offentlige ansatte. Vi er bekymret for konsekvensene dette lovforslaget kan få for 
hovedtariffoppgjøret i 2014. Uførepensjonen skal tas opp i oppgjørene til våren. Disse 
innstrammingene kan bidra til å gjøre forhandlingene unødvendig vanskelige.

Trondheimskonferansen stiller følgende krav:
- Det må gis full kompensasjon for både statsansatte og kommunalt ansatte.
- Den sosiale profilen må bevares slik at det i gjennomsnitt gis like mye til 

deltidsansatte som heltidsansatte.
- Barnetillegget må være på dagens nivå
- Opptjeningen må følge den enkelte selv om vedkommende slutter i offentlig sektor.
- Opptjening til 70 år.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-14
Forslagsstiller: Rolf Bersås, leder El og IT Rogaland (nr. 43)
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TRONDHEIMSKONFERANSEN STØTTER HAVNEARBEIDERNES KAMP FOR 
FORTRINNSRETT

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 sympatikonflikt. Trondheimskonfernsen støtter de streikende i Norsk 
Transportarbeiderforbund i deres krav om at fortrinnsretten fortsatt skal praktiseres. 
Konflikten dreier seg om havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing- og lasting av skip, en rett 
som har vært satt under stort press i en rekke land verden over de siste årene. Nå står 
kampen i Norge. Her til lands har fortrinnsretten vært en del av de norske tariffavtalene i 
snart hundre år.

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 tingretten, men de nekter fremdeles å inngå 
tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. 

Trondheimskonferansen støtter de streikende i Norsk Transportarbeiderforbund i deres krav 
om at fortrinnsretten fortsatt skal praktiseres.  

En samla Trondheimskonferanse oppfordrer fagforeninger og forbund til å reise til Tromsø 
den 10.februar på fanemarkeringen for de sympatistreikende havnearbeiderne.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-15
Forslagsstiller: Thomas Silseth (HK) (nr. 430), Elisabeth Sundset (HK) (nr. 479), 
Maren Gulliksrud (HK) (nr. nr. 152), John Thomas Suhr (HK) (nr. 477), Jon A Salthe 
(HK) (nr. 415), Janne Hegna (HK) (nr. 187), Heidi Schanke Rødset (HK) (nr. 409), og 
Erik Heggem (HK) (nr. 185).

Respekt for partene i arbeidslivet
Trepartssamarbeidet er grunnsteinen i den norske modellen. De siste åra har vi sett at 
myndighetene ikke har tillit til at arbeidsgiver og arbeidstaker greier å bli enige. Dessverre 
ser vi at myndighetene oftere og oftere tar arbeidsgivers parti i konflikter, eller at de overser 
begge parter for å trumfe gjennom sin egen politikk i moderniseringens navn.
Forrige hovedoppgjør ble preget av utstrakt og dårlig begrunnet bruk av tvungen lønnsnemd. 
Den samme maktarrogansen og manglende forståelsen for partenes maktbalanse merker de 
ansatte i varehandelen når myndighetene vil utvide åpningstidene til også å gjelde søndager. 
Å legge til rette for et totalt frislipp av åpningstidene, mot partenes vilje, er et klart brudd på 
trepartssamarbeidet.
Det siste og nyeste eksemplet på dette er hvordan regjeringen prøver å fjerne tariff-festede 
fridager i vinmonopolet uten å konsultere partene. Å gå ut i media, i stedet for å ta saken ved 
forhandlingsbordet der det hører fint, er bare ett eksempel på manglende respekt for 
trepartssamarbeidet.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Innkomne forslag til redaksjonskomiteen – innkommet innen fristen kl. 17.30 lørdag 01.02.14

37



Forslag nr. A-16
Forslagsstiller: Thomas Silseth (HK) (nr. 430), Elisabeth Sundset (HK) (nr. 479), 
Maren Gulliksrud (HK) (nr. nr. 152), John Thomas Suhr (HK) (nr. 477), Jon A Salthe 
(HK) (nr. 415), Janne Hegna (HK) (nr. 187), Heidi Schanke Rødset (HK) (nr. 409), og 
Erik Heggem (HK) (nr. 185).

Kampen for faglige rettigheter hardner til!
Kampen for et anstendig arbeidsliv hardner til. I de siste åra har vi hatt mange eksempler på 
dette i ulike bransjer: Bekken og Strøm, Åsmund Pettersen & sønn AS, Bobbo kiosk i 
Tromsø, Atea osv.
I skrivende stund står norske havnearbeidere og ansatte i Design Forum midt oppe i en slik 
kamp! Dette er ikke bransjerelatert. Vi opplever en samlet arbeidsgiverside og en regjering 
som ønsker mindre innflytelse og medbestemmelse for arbeidstakerne. Dette er en villet 
politikk kammerater! 
I KS-sektoren er det allerede brudd i forhandlingene. Der vil arbeidsgiverne ta ut 
arbeidstidsbestemmelsene fra de sentrale forhandlingene og legge dette inn under de lokale 
forhandlingene.
Dette er å betrakte som ren fagforeningsknusing! Skal vi vinne over disse kreftene MÅ vi stå 
sammen, ikke bare ved hjelp av uttalelser, men ved å stå sammen i den daglige kampen når 
streik er et faktum.

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-17
Forslagsstiller: Kyle André Hagen Tsigakis – nr. 510

Vest-Sahara: Stopp Frankrikes sabotasje av menneskerettighetene

I okkuperte Vest-Sahara brytes grunnleggende menneskerettigheter daglig. I april i år skal 
situasjonen i Vest-Sahara opp til ny vurdering i FNs Sikkerhetsråd. På ny kommer Frankrike 
til å sabotere mulighetene for at FN-operasjonen i territoriet skal rapportere på overgrep.

FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, er tause vitner til alvorlige 
menneskerettighetsovergrep begått av marokkanske myndigheter. Men i motsetning til andre 
FN-operasjoner internasjonalt, har ikke MINURSO mandat til å rapportere på overgrepene.

I april 2013, forrige gang Vest-Sahara-saken var til behandling i FNs Sikkerhetsråd, var det 
full debatt mellom statene i Sikkerhetsrådet. FNs generalsekretær hadde forut for møtet ytret 
bekymring for tortur i marokkanske fengsler og livstidsdommer mot saharawiske aktivister og 
tryglet om at menneskerettighetene i Vest-Sahara må overvåkes. «Behovet for en 
uavhengig, omfattende og permanent overvåkning er akutt», uttalte han.

USA, Storbritannia og saharawienes frigjøringsbevegelse Frente Polisario krever det samme. 
Bare Marokko – og dets nære allierte Frankrike – stikker kjepper i hjulene for at FN-
operasjonene kan rapportere på uretten de er vitne til.

Mer enn 100 FN-resolusjoner støtter retten til selvbestemmelse. Marokko forbyr 
saharawiske, organisasjoner, slår ned på demonstrasjoner, torturerer fanger og dømmer 
saharawiske aktivister til livstidsdommer i militære domstoler.
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Marokkos krav på Vest-Sahara er grundig avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. 
Ingen stater anerkjenner Marokkos krav på suverenitet over Vest-Sahara.

I andre sammenhenger gir den franske regjeringen inntrykk av at de støtter internasjonale 
menneskerettigheter. Det er på tide at Frankrike ikke lar egne, kolonialistiske interesser stå 
foran folkerett og folks legitime rettigheter. 

Norge har tidligere uttrykt at man ønsker et mandat for observasjon og rapportering av 
menneskerettighetene i samtlige FN-operasjoner internasjonalt, inkludert MINURSO.

Trondheimskonferansen:
-Ber Utenriksminister Børge Brende om å, sammen med sine nordiske kolleger, ta initiativ for 
et synlig, tydelig og tidlig initiativ overfor sin franske kollega, om at MINURSO-operasjonen 
skal få mandat til å observere og rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara 
i det saken skal opp til behandling i FNs Sikkerhetsråd i april 2014. 
-Ber Frankrike om å støtte en inklusjon av menneskerettigheter i MINURSOs mandat.
-Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes 
rettigheter.

Denne resolusjonen skal sendes til Frankrikes ambassade til Norge, Utenriksminister Børge 
Brende og til LO.  

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-18
Forslagsstiller: Mona Nilsen, leder FO Nordland, nr. 349

ETT BARNEVERN TIL BARNS BESTE - I HELE LANDET?
Bufetat ble opprettet for 10 år siden, var det for å sikre et likeverdig barnevern. Det var viktig 
at staten gikk inn og tok styringen, for å sikre likhet og forutsigbarhet i hvordan utsatte barn 
og unge over hele landet fikk den hjelpen de trengte. Fortsatt er ikke dette målet nådd. 
Akkurat nå vil vi påstå at utsatte barn og unge i Nord-Norge faktisk risikerer å få et enda 
dårligere tilbud enn før barnevernreformen i 2004.
Bufetat i region Nord har vært gjennom flere omstillinger. Tilbud til barn med store 
livsproblemer fikk dårligere tilbud, fordi en reduserte muligheten til å tilby varierte og 
differensierte tilbud, både hjemme hos barna og for de barna som måtte plasseres utenfor 
hjemmet. Nå står vi overfor nye omstillinger i regionen. Fagforeningene har hevdet at kutt i 
stillinger og i tilbud er faglig uforsvarlig. Etter forhandling og mekling, er nå beslutningen tatt 
om at 110 årsverk i statlig barnevern i region Nord skal fjernes. Vi vil hevde at 
konsekvensene vil merkes og vi vil få ett dårligere barnevern. 
Det gir store konsekvenser for hvordan det kommunale barnevernet kan yte rett hjelp til rett 
tid for de barna som trenger det. Dagens kommunale barnevern sliter med kapasiteten. Flere 
og mer alvorlige saker i kommunene er ikke kompensert for med videreutvikling av 
kompetanse, økt kapasitet eller tilgang til ressurser. Fylkesmannens tilsynsrapporter viser 
blant annet at Nordlands kommunene ligger på fristoverskridelser på over 40%, mens 
landsgjennomsnittet er på cirka 14. Hvordan skal kommunebarnevernet kunne klare flere 
oppgaver med dagens situasjon?
Noen av Bufetats tiltak som nå avvikles er rett nok å anse som kommunale hjelpetiltak. En 
kan undre seg over hvorfor kommunene ikke har sørget for å ruste sine barnevern bedre. 
Men, nedleggelsene og avviklingene som nå bebudes, rammer barn og unge som lever sin 
barndom i dette øyeblikk. De kan ikke ansvarliggjøres for, eller behøve å ta konsekvensene 
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av, at Bufetat, kommunene eller stortingspolitikerne ikke har sikret nok ressurser på rett sted 
til rett tid. 
Vi reagerer sterkt på at tilbudene nå legges ned og reduseres, samtidig som de politiske 
signalene tyder på at det skal åpnes opp for en større privatisering av statlige og kommunale 
barnevernoppgaver. Vi kan ikke forstå de faglige og økonomiske vurderingene som ligger 
bak å legge ned etablerte og velfungerende tiltak med spisskompetanse, til fordel for kjøp av 
private tiltak. Tilbudene trengs for at det kommunale barnevernet skal få gjort jobben sin!

Regiondirektøren for Bufetat region Nord, har uttalt at foreldre/barn- tiltak ikke er en lovpålagt 
oppgave for Bufetat, og at de nå skal konsentrere sine ressurser om sine statlige lovpålagte 
oppgaver. Vi har forståelse for at direktøren ønsker å holde sitt alt for stramme budsjett, og 
vil dreie virksomheten mot det Bufetat etter lov skal bli målt på. Det er likevel viktige 
innsigelser mot det som nå skjer i region Nord: I Prop.106 L, stortingsmelding om 
barnevernet og endringer i Barnevernloven fra april 2013, fremgår det at Bufetat fortsatt skal 
ivareta tjenester som kommunene ikke er i stand til å utføre selv. Det legges opp til minimum 
en 3-års overgangsperiode hvor kommunene og Bufetat må avklare hvordan barn og unge 
skal få nødvendige tilbud  - borte eller hjemme, små eller store. I de årlige 
statsbudsjettbehandlinger og -revideringer, må vi forvente at budsjettene justeres slik at 
barns rettigheter og behov ivaretas. Fellesorganisasjonen har i en årrekke påpekt at 
ressursene som avsettes er for små. Det bør også en ansvarlig regionsdirektør påpeke 
gjennom sin tjenestevei.
 
I tildelingsbrev fra 2013 til Bufdir fra BLD står det følgende:

I den grad etatens omstillinger fører til en reell endring i tilbudet til kommunene, skal 
departementet orienteres før iverksetting. Berørte kommuner skal gis anledning til å 
uttale seg om planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og skal varsles i god tid 
før endringene trer i kraft, slik at de får mulighet til å tilpasse seg. Etaten skal i 
omstillingsarbeidet så langt som mulig, ta hensyn til kommunenes ulike 
forutsetninger for å ivareta tiltak og tjenester som staten tidligere har gitt tilbud om. I 
omstillingsprosessen skal etaten ha en dialog med berørte kommuner om hvordan 
kompetansen i barnevernet best kan opprettholdes.

Vi undrer oss om disse prosessene er gjennomført? Kan det i så fall dokumenteres? Er 
endringene som nå ligger på bordet  underlagt en grundig faglig vurdering? Er kommunene 
involvert og departementet orientert? 

Vi ser et stort hull åpenbare seg: staten legger ned nødvendige tilbud uten at kommunen 
oppretter tilsvarende. Dette innebærer et kompetansetap for barnevernet og samfunnet. Ikke 
minst risikerer vi barn og unges mulighet for en god oppvekst.  Trondheimskonferansen ber 
Bufetat Region Nord om å stoppe prosessen og starte samarbeid med kommunene for å 
sikre ett godt og forsvarlig barnevern for alle barn. Trondheimskonferansen ber BLD ta et 
overodnet ansvar for å sikre at tilbud ikke legges ned uten at alternativer er oppe og står. Vi 
krever at politikerne nå tar ansvar og sørger for et forsvarlig barnevern, statlig og kommunalt, 
hvor barn og unges behov står i sentrum! Vi har ikke råd til tap av flere oppvekster eller mer 
komptanse!

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-19
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Forslagsstiller: Thomas Silseth (HK), Elisabeth Sundset (HK), Maren Gulliksrud (HK), 
John Thomas Suhr (HK), Jon A Salthe (HK), Janne Hegna (HK), Heidi Schanke 
Rødset (HK), og Erik Heggem (HK).

Støtte til de streikende ved Design Forum AS!
Handel og Kontor inngår årlig over 200 tariffavtaler på vegne av sine medlemmer. Dette er i 
de aller fleste tilfeller uproblematisk. Vi registrer imidlertid nå at det hardner til. I rekken av 
arbeidsgivere som gjør det vanskelig har nå kleskjeden Design Forum AS motsatt seg 
tariffavtale. HK har organisert 80 % av de ansatte i 6 av Design Forum sine butikker, men 
likevel nekter arbeidsgiver å undertegne tariffavtale. De ansatte krever anstendige 
arbeidsvilkår, samt informasjon og medbestemmelse i sin arbeidshverdag. HK er meget 
skuffet over å måtte ty til midler som streik for å oppnå dette i 2014.
Arbeidsgiver benytter alle grep for å holde driften i selskapet i gang. Varer flyttes til butikker 
hvor det ikke er reist tariffkrav, og de uorganiserte ansatte flyttes mellom butikkene. Klimaet 
mellom partene kan tyde på at konflikten blir langvarig. Vi kan ikke tillate at bedrifter slipper 
unna med slik oppførsel. På samme måte som i andre konflikter, må fagorganiserte på tvers 
av forbund gjøre det vi kan for å støtte våre streikende fagforeningskamerater. I første runde 
oppfordres det til å melde seg til å stå streikevakt sammen med HK-medlemmene i bedriften. 
Fører ikke dette fram må vi være klare til å mobilisere sympatiaksjoner.
Sammen er vi sterke!

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………

Forslag nr. A-20
Forslagsstiller: Torstein Dahle, nr. 80

Folk i Gaza må få mulighet til å leve av sitt eget arbeid. Få slutt på Israels 
kvelertak!

Gazas fiskere angripes av Israels marine når de fisker utenfor Gazas kyst. Ved å presse 
fiskerne til å holde seg innenfor en smal stripe langs stranden, har Israel tatt knekken på det 
aller meste av Gazas fiskerinæring. I tillegg gjennomfører Israel en blokade av så godt som 
all eksport fra Gaza. Vareeksport og fredelig kystfiske kan umulig true sikkerheten til Israels 
innbyggere. Israels tiltak er elementer i en politikk som har andre motiver enn de 
sikkerhetsmessige.

Israel har i årevis drevet en omfattende blokade av nødvendige importvarer. Det skjer stadig 
angrep på Gazas bønder. Bombing og importblokade har ødelagt viktig infrastruktur, bl.a. 
vann- og kloakksystemet og strømforsyningen. Den samlede effekten er et kvelertak på 
Gazas 1,8 millioner innbyggere. Det foretas en kollektiv avstraffelse som ribber folk for 
muligheten til å brødfø seg selv. Derfor er arbeidsløsheten skyhøy, og 80 prosent av 
innbyggerne er avhengige av hjelpesendinger. 

Daværende utenriksminister Espen Barth Eide besøkte Gaza 27. august. Han sa da til NRK:
   - Det er ganske dramatisk å se hva blokaden fører til i praksis. Nå har vi både besøkt 
bønder som ikke kan dyrke jorden sin uten å bli skutt på av israelske grensevakter, og 
snakket med fiskere som skulle ha fått lov til å fiske 20 nautiske mil ut, men som nå bare får 
fiske tre nautiske mil ut, og strengt tatt ikke finner noe fisk som de får solgt. Vi har møtt 
mennesker som rett og slett ikke kan reise ut. Selv om de skulle klare å produsere noen 
varer, så får de ikke eksportert dem ut. Og de varene som kommer inn er få og dyre.
Han konkluderte med at Gaza er som et fengsel. 
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Trondheimskonferansen 2014 krever at Israel opphever blokaden av Gaza og stopper 
angrepene på Gazas fiskere og bønder. Israel og Egypt må åpne grenseovergangene slik at 
personer og varer kan komme inn og ut av Gaza. Den norske regjeringen må gå i spissen for 
å skape et internasjonalt press som er sterkt nok til å presse fram en innfrielse av disse 
kravene. Gazas 1,8 millioner mennesker må få frihet til å kunne leve av sitt eget arbeid og 
skape sin egen framtid!
  

Redaksjonskomiteens innstilling:
………………………
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