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Redaksjonskomiteens innstilling til Trondheimsresolusjonen 2014 - Trondheimskonferansen 2014 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
 
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. Den økonomiske krisa viser 
at vi trenger et nytt samfunnssystem. Fagbevegelsens krav på kapitalens offensiv må være å gjenreise 
arbeiderbevegelsens visjon om et demokratisk, sosialistisk samfunn.  
 
Flere og flere arbeidskjøpere, med NHO og Virke i spissen, har forlatt politikken for klassekompromiss. 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. 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, 
søndagsåpne butikker, salg av statlig virksomhet, privatisering, økt bruk av anbud, revurdering 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. EUs brutale kuttpolitikk har ført til massearbeidsløshet, økt sosial 
nød, enormt økende forskjeller og en brutalisering av arbeidslivet. 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 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. 
 
Dette skjer trass i at vi i åtte år har hatt ei regjering som har vært lydhør overfor fagbevegelsens krav om tiltak mot sosial 
dumping. Dersom fagbevegelsen ikke lenger er i stand til å opprette og håndheve landsomfattende 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. Dette krever en 
fagbevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen både i topp og bånn. 
 
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man bare 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. 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. 
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 brukes mot at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om 
tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordningen 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 lønnsdannelse. 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 krever at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale. 
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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 tariffavtale, at det ikke skal kunne 

konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om 
tariffavtale i følge arbeidstvistloven. 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. 
Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. 

5. Likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår. 
6. All kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås. 
7.         ESAs krav om at offentlig virksomhet ikke kan konkurrere med private firmaer avvises 
8.         Privat utleie av arbeidskraft forbys, offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes. 
9.         Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig.  
 

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 forsikringer. 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, gå sakte-aksjoner og fanemarkeringer for å opprettholde opparbeidede lønns- og 
arbeidsvilkår, herunder pensjon. 

2.         Ved streikestart for tariffavtaler må det samtidig planlegges og varsles sympatistreik.  
3. Nei til tvungen lønnsnemnd - vi må våge å møte vedtak om tvungen lønnsnemnd ved å fortsette streiken.  

 
4.  Tariffoppgjøret i 2014. 
Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli ufør. De er de store 
taperne både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjonskrav må sikre at også de kommer opp på minst 66 % av lønn i pensjon. 
Pensjon er kvinne og klassekamp. 

 
a) Pensjon i tariffoppgjøret 2014 
1.   Privat sektor 

Både deltidsansatte i Handel og Kontor og verftsarbeidere, snekkere og restaurantansatte i Fellesforbundet ser at ny 
Folketrygd og ny AFP ikke er til å leve med som pensjonist. Pensjon er utsatt lønn.  Dette handler ikke om 
oppgjørsform, pensjonskrav kan kjempes gjennom i et forbundsvist oppgjør dersom viljen er til stede,. 
Trondheimskonferansen ber LO samle seg om følgende pensjonskrav: 
1. Forhandlingsrett med sanksjonsmuligheter på hele området. 
2. Forbedring ut over lovens minimum. 
3. Sikre at dagens gode avtaler bevares. 
4. Sikre uføre et tillegg til folketrygda når de går over på alderspensjon. 

 

2. 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. 
Hovedinnholdet er: 

- Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest. 
- 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. I dagens ordning får uføre med seg opptjening til fylte 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.  
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3. Dagens barnetillegg må beholdes.  
4. Opptjening av alderspensjon bevares 70 år. 

 
Tariffoppgjøret 2014 må følges opp i senere tariffoppgjør inntil kravet om pensjon på 2/3 av lønn er innfridd. Det krever 
økning av minste innbetaling, innbetaling fra første krone og regulering av oppspart pensjon etter lønnsutviklingen. 
Det må innføres en egen tilleggspensjon for sliterne som må gi seg i arbeidslivet før 67 år. Slik at de ikke taper i livsvarig 
pensjon og lavtlønte igjen får rett til førtidspensjon fra 62 år 
AFP-ordningen må endres slik at de som blir ufør eller mister jobben før fylte 62 år får beholde oppspart AFP-pensjon 
som en oppsatt rettighet. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP.  
 

b) 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 arbeidstidskapittelet utover dagens 

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

3.         Varehandelen må inn under AML med tanke på helge- og nattarbeid. 
 

c) 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. 
 

d)        Faste ansettelser 
 
1.        Retten til heltid og fast ansettelse må inn i tariffavtalene. 
 

5.  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.         Jernbaneverket og NSB slåes sammen til ett selskap. 
4.         All konkurranseutsetting og privatisering av infrastruktur og offentlige tjenester stanses. 
 

6.  Forsvar sykelønnsordningen, forsvar sykmeldtes oppsigelsesvern og personvern. 
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. 
5.  Normerte sykemeldinger avvises. 
 

7.      Forsvar offentlig skole 
1.  Trondheimskonferansen er for at fellesskolen beholdes. Vi kan ikke godta at våre barns utdannelse settes ut på 

anbud. 
2.  Trondheimskonferansen støtter lærernes kamp mot KS sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. KS sitt forslag er ren 

fagforeningsknusing og skal avvises fordi det vil ødelegge norsk skole og gjøre det vanskeligere å rekruttere 
lærere. 

3. Trondheimskonferansen sier nei til å privatisere den norske skolen. 
 

 


