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TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter
Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og
faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2013.
Konferansen samlet 561 tillitsvalgte fra hele landet.

Nei til sosial dumping og privatisering av statlige
arbeidsplasser.
I Bufetat, statens barnevern, vil de nå differensiere tilbudet til barn i institusjon. Hovedskillet går mellom barn som er plassert ifht atferdsproblemer og
barn som er plassert som følge av omsorgsovertagelse. Den første gruppen
er den mest kostnadskrevende ifht bemanning. Her er pt 75 % plassert i
private institusjoner på landsbasis. Samlet står de private for ca. halvparten
av alle institusjonsplasser.
I de private institusjonene dumpes lønningene og de ansatte jobber nær to
ganger så mye for samme lønn som offentlig ansatte. I tillegg til lønn er både
forsikring og pensjon langt lavere enn hos offentlig ansatte.
Like før årsskiftet lukket ESA saken som var reist mot Norge knyttet til forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Norge er bundet av
ILO-konvensjon nr 94, som stiller krav om at offentlige kontrakter og anbud
skal inneholde klausuler som sikrer arbeidstakere lønninger og øvrige arbeidsvilkår på linje med landsomfattende kollektive avtaler. Kollektive avtaler
vil i denne sammenheng si statens tariffavtaler og bestemmelser, særavtaler
mm.
Vi krever at de muligheter som ligger i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter om å kreve tilsvarende statlig tariff hos leverandørene, blir
benyttet.
Privatiseringen av det statlige barnevern fører til press på økonomiene i statlige tiltak, noe som går utover kvaliteten på tiltakene. Videre fører det til
press på lønna til de offentlige ansatte, med fare for reallønnsreduksjon som
resultat.
Vi krever i første omgang at maks 40 % av institusjonene blir drevet av
ideelle og private aktører, og at de ansatte hos disse leverandørene får
tilsvarende statlig tarifflønn.
Bufetat må derfor si opp og reforhandle alle avtaler med leverandører der det
ikke er en klausul i avtalene om at leverandøren skal gi tilsvarende lønn og
arbeidsforhold til sine ansatte på linje med statens tariffavtaler, inklusiv særavtaler.

Trondheimskonferansen 2013 ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim - Uttalelse

