
TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp

for arbeid og faglige rettigheter
Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for 
arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 
2014. Konferansen samlet 545 tillitsvalgte fra hele landet.

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.
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