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TRONDHEIMSKONFERANSEN 2014 
Redaksjonskomiteens innstilling til andre forslag enn hoveduttalelsen 
 
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. 
  

 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.  

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-regjeringen 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:Innstilles 
 

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 og å 
pålegge lærerne flere undervisningstimer. 
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. De oppsparte timene er ment for at 
lærerne skal arbeide om sommeren, når elevene ikke er der. Dette skal i følge KS styrke kvaliteten. 
Lærerne og mange av oss andre som har et hjerte for skolen har fullstendig mistet tilliten til KS. Hvis organisasjonen 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. 
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. Vi vil få en 
lærerflukt om KS får det som de vil. 
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. 
Skole- og utdanningspolitikk må være et nasjonalt ansvar. Det kan ikke overlates til KS. 
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Redaksjonskomiteens innstilling:Innstilles 
 

Forslag nr. A-4 
Forslagsstiller: Forslag til uttalelse på Trondheimskonferansen 2014 fra Palestinakomiteens Faglige Utv. 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 på 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.   
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: 

 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:Innstilles 
 
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: 
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 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. 
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Redaksjonskomiteens innstilling:Innstilles 
 
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. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling:Innstilles 
 
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:Innstilles 
 
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 2014 
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, forbedringer ut over lovens minimumsordninger ved dette tariffoppgjøret, samt sikre at 
dagens ytelser beholdes. 
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. 
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. 
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Redaksjonskomiteens innstilling:Innstilles 
 
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:Innstilles 
 
Forslag nr. A-14 
Forslagsstiller: Rolf Bersås, leder El og IT Rogaland (nr. 43) 
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:Innstilles 
 
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. 
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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:Innstilles 
 
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. 
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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. 
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.   
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Forslag nr. A-18 
Forslagsstiller: Mona Nilsen, leder FO Nordland, nr. 349 
ETT BARNEVERN TIL BARNS BESTE - I HELE LANDET? 
Da 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. 
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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. Trondheimskonferansen ber Bufetat Nord om å 
stoppe prosessen og starte et samarbeid med kommunene for å sikre et godt og forsvarlig barnevern for aller barn.  
Trondheimskonferansen ber BLD ta et overordnet ansvar for å sikre at tilbud ikke legges ned. Vi krever at politikerne tar ansvar 
og sørger for et forsvarlig statlig og kommunalt barnevern. 
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Forslag nr. A-19 
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! 
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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.  
 
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! 
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