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Trondheim 12. september 2013

Vår ref.: Mine dokumenter/representantskapet/2013/innkalling representantskapsmøte 01.10.2013

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
Som valgt representant fra din fagforening innkalles du med dette til LO i Trondheims
representantskapsmøte. 
NB: Innkallingen sendes også andre tillitsvalgte og fagorganiserte i LO i og med at 
møtet er åpent for medlemmer. Kun valgte representanter har stemmerett. 
Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 1. OKTOBER 2013 Kl. 18.30
STED: FOLKETS HUS, MØTEROM ANDROMEDA, 4. 

ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER 
Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2014 – Krav og forberedelser  
Fagforeninger og forbund er i en prosess med å utforme krav foran neste års 
hovedtariffoppgjør. 
Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av 
forbunds- og foreningsområder for å skape gjensidig forståelse av de utfordringer 
fagbevegelsen står overfor, hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige 
rettigheter framover, for å nå fram til felles krav som bør stilles i den videre prosess i 
fagforeningene.
I innledningene vil blant annet følgende punkter bli tatt opp:
Oppsummere tariffoppgjørene 2012 og 2013 - viktige prinsippsaker – hva var kravene og hva
ble oppnådd?
Etter Stortingsvalget 2013 – borgerlig flertall – hva bør nå kreves tariffestet av viktige 
bestemmelser som i dag er lovfestet, for eks. arbeidstidsbestemmelser i AML? 
Viktige og nødvendige krav for faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?
Inn / utleie av arbeidskraft. Økt omfang av likebehandlingsprinsippet? Hva med pensjon?
Hva er de gode løsningene for å oppnå faste ansettelser og sikre enhetlige og sterke 
arbeiderkollektiver / klubber / fagforeninger i bedriftene – konkrete omfangsbestemmelser, 
flere faglige avtaleparter på samme tariffavtale, andre løsninger?
Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og 
oppgjørene i 2010, 2011, 2012 og 2013? 
Betydningen av garantibestemmelser i tariffavtalene for å oppnå likelønn? 
Heving av minstelønn og tariffesting av reguleringsmekanismer? 
Heving og forvaltning av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)? 
Forhandlingsrett på pensjon i privat sektor og sikre at tjenestepensjonene blir partsstyrt.
Minst 66 % av tidligere lønn i pensjon må også gjelde de som ikke har helse eller en jobb de 
kan stå i til de er 67 år. 
Ny tilleggspensjonsordning må innføres som dekker opp det tapet de som ikke makter å stå 
til de er 67 år får.
De gode ytelsesbaserte ordningene må videreføres og tariffestes. 
Uførepensjon må innføres i alle tjenestepensjoner. 
Bruttopensjonen i offentlig sektor må forsvares med alle midler.

Et forslag til uttalelse vil bli utsendt før møtet.
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Innledere (forberedte innlegg - inntil 5 minutter hver):
Kirsten Renaa, leder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv
Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK 
Representant fra styret i NNN avd. 10 Sør-Trøndelag
Ingjald Gaare, styremedlem Fellesforbundet avd. 765 / styremedlem LO i Trondheim
Terje Aaberg, 1. nestleder EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag / leder av 
Elektrikernes Fagforening Trøndelag
John-Peder Denstad, sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens 
Forening (BSF) / sekretær LO i Trondheim
Heidi Klokkervold, leder FO Sør-Trøndelag / vara styret LO i Trondheim
Inger Mathisen, Forhandlingsleder / hovedtillitsvalgt Fagforbundet Trondheim 
Pål Sture Nilsen, distriktssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 008 Midt-Norge
Helge Bjerkan, styremedlem Midtnorsk Transportarbeiderforening
Sturla Søpstad, leder NTL NTNU / Iver Johnsen, nestleder NTL NTNU
Arne Byrkjeflot, leder Trondheim Kjemiske Industriarbeiderforening avd. 22 IE / 
leder LO i Trondheim

SAK 2. Framtida for Arbeideravisa

Innleder:
- Albert Collett, redaktør i Arbeideravisa.no – www.arbeideravisa.no 

Følgende blir tatt opp i møtet:
Representantskapet vil bli orientert om situasjonen for Arbeideravisa.no, redaksjonelt
og økonomisk ……..…..
Gjennomgang av drøftelser og konklusjoner i møte i Arbeideravisas redaksjonsråd 
onsdag 18. september d.å.
Planer for avisa framover
Representantskapet og fagforeningene blir utfordret til å tenke gjennom og ta opp i 
debatten på møtet følgende:
Hvordan kan avisas innhold bedres?
Hvordan kan fagforeningene gjøre avisa mer kjent / øke interessen for den?
Hvordan kan fagforeningene styrke økonomien i avisprosjektet?

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.
Fagforeningene er i brev av 12. d.m. orientert om møtet.
Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT!

Med hilsen
------------------------ ---------------------------
Arne Byrkjeflot /s/ John-Peder Denstad
leder sekretær

Vedlegg: - Adgangstegn
Kopi: - LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

http://www.arbeideravisa.no/
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