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Forslag nr. A-1
Forslagsstiller: Berit Aaker (Oslo/Akershus HK, nr. 1), Janne Hegna (Oslo/Akershus HK, nr. 213) og Svein-
Erik Olsen (Fellesutvalget for Palestina, nr. 422)

2017 – et symboltungt år for Israels folkerettsstridige okkupasjons- og apartheidpolitikk overfor det 
palestinske folket. Norske bånd til Israel må brytes.
Trondheimskonferansen 2017 krever:

 at norske myndigheter fordømmer Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner
 at norske myndigheter bryter samarbeid på forskning, innovasjon og militært samarbeid med staten Israel 
 at norske universiteter, høyskoler og fagfolk ikke stiller sin kompetanse til rådighet for en okkupasjonsmakt.

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjoner til: 
 å bryte samarbeidet med israelske LO, Histadrut, som er en del av okkupasjonen og det sionistiske prosjektet 

til Israel
 å boikotte staten Israel. Et internasjonalt press mot apartheidregimet Sør-Afrika fungerte. Det vil også fungere 

overfor Israel.

Begrunnelse:
I 2017 er det 50 år Israel okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen. I 2017 er det 7o år siden FN stemte 
fram delingsplanen for Palestina, det er 10 år siden Israel iverksatte blokaden av Gazastripen, og Balfour-erklæringen 
er 100 år.

Israel er en okkupant- og apartheidstat som gjentatte ganger bryter folkeretten, menneskerettene og flere av FN-
konvensjonene. Til tross for internasjonale fordømmelser, fortsetter Israel ufortrødent å utvide bosettingene på 
okkuperte Palestina, fordrive palestinerne fra sine hjem, og fengsle barn og ungdom uten lov og dom. Etter utdrivelsen
av palestinerne, er det fortsatt fem millioner palestinske flyktninger i Midtøsten som venter på å få komme hjem, mens 
1,9 millioner på Gazastripen lever i verdens største fengsel. Det palestinske folket behandles som pariakaste på alle 
livets områder fra grunnleggende menneskerettigheter som rett til vann, mat og sikkerhet til utdanning, helsevesen, 
transport, bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, men mest av alt sin frihet. 

Israelsk apartheid rammer palestinske arbeidere. Etter den israelske okkupasjonen preges Palestina av fattigdom og 
høy arbeidsløshet. Dette fører til at palestinske arbeidere har få andre valg enn å jobbe i de ulovlige israelske 
koloniene eller i Israel.

Fengsling og drap har alltid vært et våpen for å kolonisere Palestina og for å kvele all motstand og sosialt opprør. 
Under Israels undertrykkelsesregime er fagforeningsledere, bønder, fiskere, lærere, journalister, helsearbeidere, 
flyktninger arrestert og satt i fengsel. Over 800 000 palestinere har vært fengslet siden 1967. I dag sitter 7 000 
politiske fanger i israelske fengsler, 720 sitter uten lov og dom, og 4oo er barn (flere under 16 år). 

Samtidig som Israel fortsetter koloniseringen av palestinsk land og blankt avviser fredssamtaler, knytter Norge og 
Israel tettere bånd. På nyåret signerte utenriksminister Børge Brende og statsminister Benjamin Netanyahu en felles 
erklæring om samarbeid mellom norske og israelske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Erklæringen er ifølge 
regjeringen et uttrykk for å styrke Norges bilaterale forhold til Israel. Også Forsvaret har planer om å sende kadetter 
fra Sjøkrigsskolen på studietur til Israel. 

Når et land bryter internasjonale regler gjennom okkupasjon og brudd på folkeretten, må det få konsekvenser. Å styrke
en okkupant med økt samarbeid, er å styrke undertrykkelsen av det palestinske folket. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
Vedtatt mot en dissens. Komiteen har flyttet uttalelsen (etter ingressen) til 
begrunnelse, samt flyttet kulepunktene (krav og oppfordring) til starten av 
uttalelsen. 

Forslag nr. A-2
Forslagsstiller: Roy Pedersen (LO i Oslo, nr. 435) og John-Peder Denstad (LO i Trondheim, nr. 89)
og Karim Essahli (LO i Trondheim, nr. 114)
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Vi støtter dialogen for å løse Venezuelas problemer
Trondheimskonferansen 2017 vil gi utrykk for sin støtte til den nasjonale dialogen som er i gang mellom 
regjeringen og opposisjonen i Venezuela. Initiativet har støtte fra UNASUR, Vatikanet, tidligere spansk 
statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero samt tidligere presidenter Leonel Fernandez og Martin Torrijos.

Dialogen må foregå innen rammen av landets grunnlov og lover, med respekt for menneskerettighetene, 
landets suverenitet og uten innblanding utenfra. En fredelig utvikling vil gagne det venezuelanske folket. 

Vi oppfordrer både regjeringen og opposisjonen i Mesa de Unidad Democrática (MUD) til å ikke forlate 
forhandlingsbordet og dialogen. 
Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med CELACs erklæring fra 2014 om 
Latin-Amerika og Karibia som en fredsone – en erklæring som også ble undertegnet av EU-landene under 
CELAC-EU-toppmøtet 2015. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. A-3
Forslagsstiller: Terje Bjørlo (Norges Kommunistiske Parti, nr. 54)

Norsk lønn og arbeidsvilkår skal avgjøres i Norge!
I EØS-proposisjonen i 1992 hevdet Brundtland-regjeringa at ”I EØS vil et firma som utfører tjenester i et annet land, ha
anledning til å bringe med seg sine egne arbeidstakere. Betydningen av dette begrenses imidlertid av at alle EØS-land
kan gjøre sin lovgivning om arbeidsvilkår og avtaler om lønns- og arbeidsforhold gjeldende for all form for lønnet 
arbeid i sitt land, uavhengig av arbeidstakerens nasjonalitet.» 

Et flertall i Høyesterett mente 16. desember i fjor at havnearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid, som er 
nedfelt i ILO-konvensjon 137 og som for øvrig Norge ratifiserte i 1974, var i strid med EØS-avtalens bestemmelse om 
fri etableringsrett. 

Tre norske rettsinstanser, sist i Høyesterett, har fastslått at allmenngjøring av reise, kost og losji er lovlig i den såkalte 
verftsaken. Selv om det er uenighet innad i NHO, så har organisasjonen påklagd avgjørelsen til EFTAs 
overvåkningsorgan ESA. Regjeringa har mottatt et klagebrev fra ESA, som mener at Høyesteretts dom i saken er i 
strid med EØS-avtalens konkurranseregler. Ifølge Regjeringa er det nå opp til partene i arbeidslivet å finne en løsning i
tariffoppgjøret. 

Tariffavtalene for blant annet bygg, anlegg og renhold, med flere, har også bestemmelser om dekning for reise, kost 
og losji. Dette er derfor også en viktig prinsipiell sak for disse tariffområdene.

Både verftsaken og saken om havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting viser at regjeringa Brundtlands 
skråsikkerhet om at ethvert land fritt kan avtale lønns- og arbeidsvilkår for all form for lønnet arbeid i sitt land innenfor 
EØS, ikke medfører riktighet.

Lønn- og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge skal fremforhandles mellom partene i norsk arbeidsliv. Dette 
sikres ved å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer. 

Forslag nr. A-4 
Forslagsstiller: Karl Ruben Gaasø (Fiskå Verk Arbeiderforening, nr. 144) og Janne Lisedatter 
Håkonsen (Lokomotivpersonalets Forening Oslo, nr. 244)

FAGBEVEGELSEN MÅ UTVIDE BRUKEN AV AKSJONER
Forslag til plattform på Trondheimskonferansen 2017
Fagbevegelsen i Norge har i alt for lang tid satt sin tillit til den faglige ledelsen i forbundene og i LO. Denne linjen er 
ødeleggende for medlemsaktiviteten og det demokratiet i fagbevegelsen som skal til for å slå kapitalens offensiv 
tilbake og fortsette kampen for et samfunn uten utbytting og undertrykkelse.
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I de første tiåra etter andre verdenskrig fant arbeidsgiverne det opportunt å tolerere eksistensen av fagbevegelsen og 
de kollektive tariffavtalene. Dagens dype kapitalistiske depresjon og store internasjonale arbeidsløshet fører derimot 
nok en gang til at arbeidsgiverne griper muligheten til å svekke de kollektive avtalene og med det gjøre fagbevegelsen 
til en saga blott.
Det som er igjen av etterkrigstidas klassesamarbeid i Norge, kjent som den «norske» modellen, er hovedavtalen 
mellom LO og NHO og en arbeidstvistlov. En lov som gjør det ulovlig å ta i bruk effektive kampmidler i forsvaret mot 
arbeidsgivernes systematiske angrep, da inkludert deres lov og avtalebrudd.

Hovedavtalen, som består av alminnelige bestemmelser i forholdet mellom partene i privat sektor, kan formelt bare 
forhandles om og ikke streikes om. Fra inngåelsen i 1935 har hovedavtalen også gjort det ulovlig å streike i 
interessetvister om forhold som ikke er hjemla i tariffavtale. I tillegg begrenser den adgangen til å gjennomføre 
boikott-, blokade-, sympati- og andre spontane aksjoner.

Seinere har partene forhandla seg fram til flere endringer i hovedavtalen. Endringer som ytterligere begrenser 
adgangen til å ta i bruk kampmidler. Den viktigste endringen er forbudet mot at tillitsvalgte kan fratre verva sine ved 
aksjoner til fordel for særskilt valgte streikekomiteer. Metoden hadde tidligere, i ei rekke ulovlige streiker, vist seg 
effektivt å tjene arbeidernes behov for å styre sine egne streiker. Samtidig unngikk en ved bruk av denne metoden 
erstatningsansvar for de respektive foreninger.

Utenom arbeidstvistloven og hovedavtalen kan regjeringen med støtte i Stortinget gripe inn i og stoppe alle streiker 
med tvungen lønnsnemnd. Dette har både den rødgrønne og den blåsvarte regjeringa lykkes med å gjøre de siste åra.

Når arbeiderne likevel streiker og aksjonerer på tvers av lov- og avtalebestemmelser er ledelsen i LO, ledelsen i 
forbunda og i foreningene forplikta til å gjøre alt som står i deres makt for å stanse streikene for sjøl å unngå å bli 
dømt.

Men: Forbudet mot å streike i tvister om inngåtte avtaler, mot å bruke streik for å oppnå bestemte tariffavtaler, mot å 
velge streikekomiteer eller mot kortere sympatiaksjoner i seg sjøl hindrer ikke arbeiderne i å bruke noen av disse 
kampmidlene. Ingen lov har heller noen gang gitt arbeiderne streikerett. Lover har gitt organisasjonsrett og 
forhandlingsrett, men aldri rett til å streike. Streikeretten vinner arbeiderne bare hver gang de tar i bruk streik i kampen
for sine interesser.

Bare så lenge arbeiderne respekterer lov- og avtalebestemmelser er de til hinder for at arbeiderne tar i bruk de til 
enhver tid nødvendige maktmidlene. Fagbevegelsen har derimot rikelig med erfaringer om at det både kan være 
mulig, nødvendig og riktig å gå på tvers av lover og avtaler. Selv om dette vil medføre fordømmelse fra egen ledelse. 
Kun på denne måten kan vi suge krafta ut av lovene – ikke ved å vente på at de skal oppheves eller endres av 
Stortinget.

Det samme gjelder EØS-avtalen. Begrensningene som denne avtalen og EU legger på fagbevegelsen og 
kollektivavtalene vil ikke forsvinne av seg selv. Det er fagbevegelsens respekt for begrensningene som må opphøre. 
Veien ut av EØS går først og fremst gjennom direkte kamp på tvers av EØS-avtalens uakseptable bestemmelser og 
pålegg.

For at lover og avtaler skal virke og gjelde, må de berørte ha respekt for dem. Det er på høy tid at fagbevegelsen 
reiser motstanden mot kapitalens offensiv. Den må forberede seg på å vise at den ikke respekterer de lover og avtaler
hvis oppgave er å holde arbeidstakerne på plass og som står i veien for å yte effektiv motstand. Fagbevegelsen må 
forberede seg på å ta i bruk streik, sympatiaksjoner, boikott og blokade i kampen mot underminering av og angrep på 
kollektivavtalene og mot framstøt for å splitte arbeiderne og praktisere sosial dumping. Dette må gjøres uavhengig om 
det er lovlig eller ikke. Fagbevegelsen må forberede seg på å bli fordømt av egne ledelser og bli utsatt for harde trusler
ved å studere og diskutere bevegelsens ulike positive og negative historiske erfaringer med legale og illegale kamper.

Denne linja er det beste midlet til å utvikle økt medlemsaktivitet og det demokratiet fagbevegelsen trenger for å slå 
kapitalens offensiv tilbake og fortsette kampen for et samfunn uten utbytting og undertrykkelse. Den er også det beste 
midlet til å avvæpne de stadig mer utbredte forsøkene på å legge skylda for dagens krise over på ulike etniske 
folkegrupper og arbeidsinnvandrere, framfor på kapitalismen. På denne måten blir denne linja også det beste middelet
til å bygge opp en internasjonal klassesolidaritet på tvers av grensene.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Avvist. Anses ivaretatt i hoveduttalelsen. 

Forslag nr. A-5
Forslagsstiller: Gunnvald Lindset (nr. 346, Utdanningsforbundet Vefsn)

Sykehus er ikke butikk – fjern helseforetaksmodellen!
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Trondheimskonferansen 2017 mener at dagens helseforetaksmodell tvinger sykehusene til å drive butikk og 
konkurrere, i stedet for å samarbeide til pasientens beste. I en NOU (Norges offentlige utredninger) fra 1991 om denne
modellen heter det: «Statsforetaksmodellen vil passe for næringsvirksomhet som bør drives ut fra forretningsmessige 
prinsipper.» 

Dette har gjort sykehus til butikk, skapt massiv byråkratisering, mistillitsstyring og en fryktkultur som har blitt et offentlig
tema. Det har oppstått en dyp tillitskrise mellom helsepersonell på den ene siden og sentrale politikere og 
ledelsesbyråkrater på den andre. 

Dette eksploderte i legestreiken høsten 2016 da arbeidsgiverne i Spekter ville fjerne det kollektive vernet mot 
uforsvarlig arbeidstid. Streiken ble stoppet med tvungen lønnsnemnd etter at Spekter nektet å bruke innvilgede 
dispensasjoner. Tillitskrisen er der fortsatt, og kan ikke løses uten store endringer i måten sykehusene drives og styres
på.

Dagens forretningsmodell har innført ord som ordrereserve om ventelister og produksjon om pasientbehandling, og 
gjenspeiler et system som bryter fullstendig både med fagbevegelsens helsepolitiske syn og verdigrunnlag. 

Trondheimskonferansen har gjentatte ganger vedtatt følgende: «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».

Denne modellen har også ført til nedlegging og nedbygging av sykehus slik at antall sykehussenger nå er lavest i 
Europa. Anbefalt nivå er 85 % belegg, mens gjennomsnittet nærmer seg 95 %. På de store sykehusene er belegget 
over 100 %. Norsk Legeforening uttalte følgende i 2015 om konsekvensene av overbelegg over 90 %: «Øker 
dødeligheten blant innlagte pasienter. Øker antall sykehusinfeksjoner. Svekker beredskap, sliter ut personellet og 
svekker den medisinske kvaliteten.» 

Trondheimskonferansen 2017 vil utfordre både helseminister Bent Høie, andre sentrale politikere og helsebyråkrater 
om å svare på disse svært alvorlige opplysningene. 

Vår konklusjon er at helseforetaksmodellen har spilt fallitt og må bort! Det fins andre vi kan lære av. Vi vil bl.a. trekke 
fram de svært gode erfaringene region Midtjylland og Sjælland i Danmark har høstet med å fjerne produksjons- og 
aktivitetsstyringen i sykehusene. Vi vil gjøre det som Skottland har gjort med svært godt resultat: Fjerne 
helseforetaksmodellen, og gjeninnføre en offentlig forvaltningsmodell styrt av folkevalgte politikere - basert på tillit til 
fagfolk.

Trondheimskonferansen mener at dette må høyt på dagsorden i stortingsvalgkampen.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. A-6
Forslagsstiller: Hugo Sandoval (478), Skolenes landsforbund Trondheim og Geir
Skavern (498), Fagforbundet Trondheim

LOs solidaritet på prøve!
Trondheimskonferansen 2017 – bestående av over 620 engasjerte deltagere fra hele
Norge – har engasjert seg i havnearbeiderkonflikten og gitt sin støttet til havnearbeiderne.

Trondheimskonferansen ber LO ledelsen ta ansvar og ikke ydmyke havnearbeidere til å tigge veldedighet.

Som en direkte konsekvens av høyesteretts domsavsigelse 16. desember 2016 i
Holship-saken vedtok forbundsstyret i Transportarbeiderforbundet å avslutte sin
boikott for tariffavtale mot Risavika-terminalen, inkludert sympatistreikene i
Tromsø og Mosjøen.

Etter 3 år i kamp står nå havnearbeidere i Tromsø og Mosjøen uten arbeid og inntekt,
de har mistet opptjente pensjonsrettigheter og rett til arbeidsledighetstrygd.

Trondheimskonferansen 2017 roser den innsamlingsaksjonen som har blitt iverksatt på grasrotsplan for å hjelpe 
havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø komme gjennom den vanskelige og usikre økonomiske situasjonen de står 
oppe i; Mange har gitt økonomiske bidrag – både fra privatpersoner og foreninger i fagbevegelsen.
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Likevel – Det er ikke nok; Solidariteten fra grasrota er barmhjertighetsgaver og
almisser. Nå må LO ta ansvar!

Landsorganisasjonens ledelse burde nå tre frem og vise omsorg for sine medlemmer og kamerater; Havnearbeiderne 
kjemper for oss alle – Nå må LO være sitt ansvar bevisst; Når LO kan bevilge 30 millioner til å støtte toppidretten, da 
kan LO også være med og sørge for akutt økonomiske sikkerhet for sine egne fagforenings kamerater, som har stått i 
kampen for retten til tariffavtaler, et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer. 

Forslag nr. A-7
Forslagsstiller: Maria Nilsen Aksberg, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet
Vestre Toten, deltakernummer 399.

Forby profitt på velferd
Det har lenge vært en konsensus i samfunnet om at visse tjenester skal være det offentliges oppgave å løse. 
Velferdstjenester. Disse tjenestene har vært fellesskapets eie, og har vært forvaltet av fellesskapet, finansiert gjennom
skatter og avgifter. Disse velferdstjenestene har inntil nylig vært unntatt markedsadgang, konkurranseutsetting og 
mulighet for å ta ut profitt.

I dag har flere områder innen velferden blitt åpnet for kommersielle aktører. Det har blitt mulig for private aktører å tilby
tjenester på oppdrag fra det offentlige, med offentlig finansering, med den følge at det har blitt mulig å ta ut utbytte på 
skattefinansierte tjenester. Med loven i hånd.

Konsekvensen har vært at private aktører har kunnet spekulere med ansattes lønns- og pensjonsvilkår, ofte gjennom 
komplekse eierstrukturer, for å skape rom for store utbytter. Med andre ord, profitt på skattefinansierte tjenester. Fra 
forvaltning - til butikk.

Eksemplene på privates inntreden og profittering på offentlig tjenesteyting er mange. Barnehagesektoren, i private 
sykehjem, i asylmottakene og i barnevernet.

Dette er ikke entreprenørskap. Dette er private sugerør i fellesskapets kasse. Men man kan ikke bebreide private 
aktører for å utnytte fullt lovlige investeringsobjekter. De man imidlertid kan bebreide er politikere som ikke forstår 
forskjellen på forvaltning og bedriftsøkonomiske prinsipper. Derfor krever vi at de offentlige tjenestene igjen skal 
forvaltes av det offentlige, og at profitt på velferd ikke lenger tillates.

Vi krever:
1. At det gjennom lovendring innføres profittforbud på våre velferdstjenester.
2. At det er et overordnet prinsipp at alle nye velferdstjenester opprettes og drives i offentlig regi.
3. At alle privatiserte og konkurranseutsatte velferdstjenester, tas tilbake og drives offentlig.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. A-8
Forslagsstiller: Leif Ritter (nr. 454, NNN Oslo / Akershus avd. 7)

LO må i mye større grad være en organisasjon som styrer alle forbund når det kommer til konflikter. 
Hadde LO satt i gang sympati streik hadde aldri i livet hotell streiken vart 5 uker og havnearbeiderne hadde vunnet 
lenge før dem endte i høyesterett. 
Aktiv bruk av sympatistreik slik at vi ALLE i LO føler at vi står solidarisk sammen og at de som er i konflikt har massiv 
støtte. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
Avvist. Intensjonen teksten anses som ivaretatt i hoveduttalelsen.

Forslag nr. A-9
Forslagsstiller: Janina Hortman, nr. 239, Elektropersonalet NJF
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Trondheimskonferansen krever at regjeringens krav til Bane Nor om å jobbe for å få konkurranseutsatt (les privatisere)
enda mer av drifts og vedlikeholdsoppgaver på jernbanens infrastruktur trekkes tilbake, og at det påbegynte interne 
arbeidet i Bane Nor hvor man utreder hvordan privatisering kan gjennomføres stoppes!

Trondheimskonferansen støtter NJFs alternative modell for å organisere jernbanen i
Norge; NSB 2:0, som innebærer samling og helhetstenking, ikke oppsplitting, privatisering og jenbanehærverket som 
den den blå blå regjeringen gjør ved den såkalte jernbanereformen!

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. A-10
Forslagsstiller: Grethe Kvist, nr. 315, FO Hordaland

EØS-AVTALEN - EN TRUSSEL MOT VELFERDSSTATEN
EØS avtalen er blitt et juridisk verktøy for å forandre Norge i markedsliberalistisk retning. Den støtter opp under høyre-
politikken som føres i EU, og den er blitt en bekvem støtte for en tilsvarende høyre-politikk i Norge.

Derfor vil vi si opp hele avtalen. Oppsigelsestiden er ett år. Det året kan vi bruke på å forhandle fram en reell 
frihandelsavtale som er i overenstemmelse med nasjonal lovgiving og ILO-konvensjoner.

Derfor vil vi også foreslå til jobbe for at LO-kongressen at:
«LO Vil gå inn for at Norge sier opp EØS-avtalen og fremforhandler en handelsavtale som sikrer større uavhengighet, 
faglige rettigheter og frihet fra EU-direktiver»

Begrunnelse:
Velferdsstaten er i dag under press fra tre kanter.

For det første kommer angrepet fra den sittende regjeringen. De sier klart og tydelig i sin regjeringserklæring at 
«Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester.» Og de 
følger opp denne erklæringen i praktisk politikk. Gjennom endring av regelverket for helseforetakene, gjennom nye 
regler for anbudsutsettelse i offentlig sektor, gjennom tiltak i statsbudsjettene, inviterer de multinasjonale selskaper inn
i velferdsstaten. De legger alt til rette for de vi med rette kan kalle «velferdsprofitørene».

For det andre kommer angrepet på velferdsstaten fra de såkalte internasjonale frihandelsforhandlingene, 
forhandlingene om handel med tjenester. Selv om regjeringen forsøker å tåkelegge hva som egentlig foregår i 
forhandlingene om
TISA-avtalen, er vi langt fra overbevist om at helse- og velferdstjenester ikke vil bli omfattet av denne. Vi tror ikke på at
en regjering som er så privatiseringsivrig plutselig vil innta et annet standpunkt i de forhandlingene som nå foregår i 
hemmelighet. Derfor engasjerer vi oss sammen med andre gode krefter i det arbeidet som nå foregår for å sette 
søkelys på TISA og TTIP, få de norske posisjonene opp på bordet slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt. 
Derfor er det viktig at
LO-kongressen også tar diskusjonen om TISA-avtalen.

For det tredje kommer angrepet på velferdsstaten fra EU og EØS-avtalen. Gjennom
EU-direktivet fra 2014 om offentlige anbud, har helse- og sosialtjenester blitt inkludert i de tjenester som styres av 
direktivet. Regjeringen er nesten ferdig med å tilpasse dette direktivet til norsk lov, og benytter selvsagt sjansen til å 
bruke direktivet for å åpne velferdstjenestene ytterligere for privatisering. De som nå særlig står utsatt til, er de ideelle 
aktørene i velferdsstaten; organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre. De skal nå tvinges til å 
konkurrere på samme vilkår som de kommersielle aktørene, og NHO har allerede signalisert at alle forsøk på å 
skjerme de ideelle vil møtes med å bringe saken inn for ESA, som, som dere sikkert vet, er de som passer på at 
Norge overholder EØS-avtalen.

At vi gjennom EØS-avtalen så klart bindes til et system som truer den måten vi historisk har organisert 
velferdstjenestene på, er derfor også en av grunnene til å ønske seg ut av hele avtalen.

Det er noe grunnleggende dypt udemokratisk med måten EU-direktivene og EØS-avtalen blir brukt på. Vi har en 
hundreårig historie med en velferdsstat hvor det offentlige står for ryggraden i tjenestene, mens frivillige, ideelle 
organisasjoner fungerer som et supplement. Samspillet har bidratt til god tjenesteutvikling. Fagfeltet har vært åpent. 
Profitt og forretningshemmeligheter har ikke fått styre.

EU-direktivene og EØS-avtalen og sier at vi ikke lenger kan gjøre det på denne måten. For det har avgjørelser i EU-
domstolen bestemt. Politikk blir omgjort til juss, og EØS-avtalen brukes som et redskap for å gjennomføre 
høyrepolitikk.
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Hvorfor skal da fagbevegelsen støtte opp om dette redskapet?

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt med justeringer. 

Forslag nr. A-11
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold, FO Sør-Trøndelag, nr. 293

Forslag til uttalelse: NY KURS FOR FREMTIDA 
REGJERINGA KUTTER I SKATTENE OG SENDER REGNINGA TIL BARN, ELDRE OG SYKE
For fjerde år på rad kutter regjeringa i skattene og tar sårt tiltrengte ressurser fra fellesskapet.
I forslaget til statsbudsjett for 2017 kuttes skatter og avgifter med 2,8 milliarder kroner. Dette kuttet kommer på toppen 
av de 18,5 milliardene regjeringa har fjernet siden 2013. Til sammen er det da overført 21 milliarder kroner fra 
fellesskapet til private bankkontoer.
I møte med økende forskjeller og rekordhøy arbeidsledighet trenger vi mer fellesskap og bedre velferdsordninger for å 
sikre at ingen havner utenfor. Regjeringa gjør det stikk motsatte. Når de kutter i skatter og avgifter blir statsbudsjettet 
rett og slett mindre, og vi har plutselig ikke “råd” til felles velferd. Så mens de ansatte i hjemmetjenesten løper fra 
bruker til bruker, og barnehagene ikke har råd til vikarer ved fravær, prioriterer regjeringa å tappe statsbudsjettet for 
nye milliarder.
Landets sykehjem som en av de store budsjettaperne. I dag dekker staten 50 % av kostnadene når kommunene 
bygger eller rehabiliterer sykehjem, men nå vil regjeringa bare gi tilskudd hvis det bygges flere sykehjemsplasser.
Når regjeringa kutter støtten til rehabilitering av sykehjem, rammer de eldre og pleietrengende mennesker. I mange 
kommuner er sykehjemmene overmodne for sanering. Rommene er små og har dårlig standard, og er lite praktisk 
organisert bl.a. må beboeren må gå gjennom en korridor for å komme til toalettet som de deler med andre.

Regjeringas svar på de økonomiske utfordringene i kommunene er privatisering og anbudsutsetting.
Omtrent halvparten av institusjonsplassene i barnevernet er i dag drevet av private aktører, og innslag av anbud og 
kommersielle firmaer øker både innenfor rusbehandling, psykiatri og tilbudet til mennesker med utviklingshemming. 
Konkurransen om offentlige kontrakter settes under sterkt press  på lønns – og arbeidsvilkår for de ansatte. 
Kommersielle aktører har færre ansatte i faste stillinger enn det offentlige, og pensjonsordningene har blitt en 
konkurransefaktor som særlig legger press på de ideelle aktørene som har hatt tilsvarende arbeids- lønns og 
pensjonsavtalene som i det offentlige. 
Anbudsprosesser er ressurskrevende og stiller store krav til de som skal kjøpe inn vellferdstjenestene og kontrollere 
dem i etterkant. Helse og sosialtjenester er veldig komplekse og skiller seg fra andre tjenester på mange måter f.eks 
med sårbare brukere som ikke i stand til å ta vare på seg selv og hvor det må utøves tvang.
Det er ingen belegg for at privatisering vil føre til bedre eller billigere tjenester. Tvert i mot ser vi at private 
velferdproffitører tar ut millioner av drifte, som er kommunale og statlige skattekroner. I 2013 var det første året 
oppkjøpsfond investerte mer i det norske enn i den svenske velferdssektoren. Siden da har det tatt av. LO og deres 
samarbeidspartier må være tydelige i valgkampen at dette må det settes en stopper for. Velferdsprofitørenes sugerør i
statskassa må klippes over. Det må vedtas ett forbud mot å hente ut overskudd av velferdstjenestene. Det må forbys å
overføre overskudd til eierne eller deres nærmeste.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Avvist. Da på bakgrunn av at uttalelsen er for komplisert og omfattende til å ta 
stilling til, da selv om teksten inneholder en del gode og viktige poeng. Noen 
elementer anses også ivaretatt i hoveduttalelsen.

Forslag nr. A-12
Forslagsstiller: FO Oppland

Norges naturressurser (olje, gass, skog, vann og fisk) og statlige nøkkelinstitusjoner (helse- og velferdsinstitusjoner og
infrastruktur) skal sikres mot oppsplitting og privat eierskap og delprivatisering.
Dette er ressurser som skal sikre vår felles velferd i framtida.
Statlig eierskap skal bidra til opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår (herunder pensjon) som også setter en 
standard for private virksomheter og styrker den norske modellen.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Avvist. Intensjonen i teksten anses som ivaretatt i hoveduttalelsen. 

Forslag nr. A-13
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Forslagsstiller: Grethe Kvist, nr. 315, FO Hordaland

LO KREVER EN NASJONAL HANDLINGSPLAN MOT FATTIGDOM
Kan vi leve med at 92 000 barn i Norge lever i fattigdom?
Ingen er vel uenige i at barn bør få lov å være barn, uten de voksnes bekymringer. Likevel; I velferdssamfunnet Norge 
lever 92 000 barn i fattigdom – i familier med vedvarende lavinntekt. Det utgjør 9,4 % av alle barn i Norge. Denne 
andelen har vært jevnt stigende fra rundt 4 % i år 2000.
4700 av disse barna bor i Bergen! 6 700 av disse barna bor i Trondheim! Barn med innvandrerbakgrunn og barn av 
enslige foreldre er særlig utsatt. 

Ønsker vi at barna våre skal bruke fritiden sin på å skaffe penger til familien ved å jobbe etter skolen i stedet for å 
være med venner, delta i fritidsaktiviteter og jobbe med skolearbeid? Dette er nemlig hverdagen til mange barn i 
Norge i dag! LO etterlyser tiltak som sier noe om hvordan barn skal få mulighet til å ha fokus på dette! Vi vet at dårlig 
økonomi over tid er en stor belastning for både fysisk og psykisk helse. Vi vet og at det er stor sosial ulikhet i norske 
skoler. Barn fra familier med god inntekt og foreldre med høy utdannelse gjør det bedre på skolen enn barn fra familier
med lav inntekt og foreldre med lav eller ingen utdanning (ref. NOVA). For å utjevne denne ulikheten trenger de 
utsatte barna en mer helhetlig oppfølging i skolen. Dette kan oppnås ved normert lærerbemanning, samt helse- og 
sosialarbeidere inn i skolen. 

Å styrke familieøkonomien generelt gir bedre effekt enn å sette inn enkelttiltak for å støtte særlig utsatte grupper. LO 
mener at tiltak som rabattordninger, utlån av sportsutstyr og aktivitetskort for barn kan fremme stigmatisering. Det 
synliggjøres at en kommer fra en fattig familie! Nasjonalt må man derfor jobbe med å sikre reell økonomisk 
handlefrihet for barnefamilier, bl.a. ved å øke barnetrygd og statlig bostøtte. Gratis kjernetid i barnehage og SFO, samt
god språkopplæring vil bidra til å unngå at fattigdom går i arv!

Boligprisene i dag er steget til et nivå hvor mange har store problemer med å komme inn på boligmarkedet. En storstilt
økning av den offentlige boligbyggingen vil bidra til å øke tilbudet av boliger og dermed bidra til å regulere leieprisen i 
det private leiemarkedet. LO mener det er et politisk ansvar å ha en sosial boligpolitikk.

LO hevder at fattigdom er et politisk valg. LO krever en nasjonal handlingsplan mot fattigdom. 

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt med endringer.

Forslag nr. A-14
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold, FO Sør-Trøndelag, nr. 293

Norge bør styrke integreringsarbeidet og bidra mer i den internasjonale flyktningsituasjonen. På tross av 
historisk lave asylankomster til Norge i år, opplever vi at skremselsretorikken vokser. Menneskeverdet settes 
til side og svake grupper settes opp mot hverandre. Trondheimskonferansen krever derfor en solidarisk 
snuoperasjon i dagens asyl- og flyktningpolitikk. 
Norge er inne en kald periode – både når det gjelder årstid og i vår behandling av mennesker på flukt. Vi er vitne til en 
politikk som bidrar til å gjøre livet vanskelig, både for de som er i en asylfase, og for de som er i ferd med å slå rot og 
skal etablere seg her. Det skapes et VI og DE.

Stønader til mennesker på mottak reduseres, det deles ut matkuponger i stedet for kontanter. Bruk av midlertidige 
oppholdstillatelser øker, flere stoppes på grensa, og vi avviser og sender ut rekordmange. Praksisen med at 
mennesker blir fratatt sitt norske statsborgerskap administrativt og på indisier må opphøre umiddelbart. Å frata noen 
statsborgerskapet skal bare kunne gjøres gjennom rettsvesenet og ved fellende dom. I det offentlige rom føres en 
skremselsretorikk som bidrar til hat og fremmedfrykt. Det såes tvil om dette virkelig er mennesker som trenger hjelp. Vi
manipuleres til å tro at flukt er resultat av et individuelt valg om lykke og ikke som resultat av en uholdbar, desperat og 
farlig livssituasjon.
Norges praksis med å avvise asylsøknader fra blant annet afghanere, ble nylig omtalt og kraftig kritisert i New York 
Times. I følge oppslaget er Norge nå strengeste land i Europa når det gjelder å avvise asylsøkere. Denne tvilsomme 
førsteplassen burde bekymre den norske regjering. I stedet har vi en integreringsminister som ikke bare er stolt over 
omtalen, men som også oppfordrer sine «venner» på Facebook til å like avisoppslaget.

I kommuner, i mottak og omsorgssenter gjør mange sosialarbeidere og andre en viktig jobb for å sikre et godt 
mottaks- og integreringsarbeid. Samtidig blir de samme ansatte daglig vitne til at mennesker på flukt behandles som 
annenrangs mennesker.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt med endringer. 
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Forslag nr. A-15
Forslagsstiller: 613 Maren Marie Wilhelmsen, Industri Energi Ung

Trondheimskonferansen fordømmer utvisning av FN og nordmenn fra okkuperte Vest-Sahara
Denne uken ble rundt 60 nordmenn deportert fra Vest-Sahara og Sør-Marokko av marokkanske myndigheter. 
Nordmennene, som representerte alle norske politiske partier, forsøkte å besøke saharawier som lever under 
undertrykkelse og okkupasjon.
De ønsket også å intervjue saharawier om hvordan de oppfatter engasjementene til norske rederier som er involvert i 
plyndringen i territoriet, slik som Bergensrederiet Sea Tank Chartering. Dette rederiet hadde sin forrige transport ut av 
Vest-Sahara nå i januar – av fiskeolje.
Situasjonen i Vest-Sahara har gått fra vondt til verre. I fjor nektet Marokko både FNs generalsekretær og 
Sikkerhetsrådets spesialutsending å besøke territoriet. I fjor kastet Marokko unilateralt ut halve FN-troppen, uten 
respons fra Sikkerhetsrådet. De fortsatte å nekte for at FN i Vest-Sahara kan fortelle om overgrepene de er vitne til. 
Hver gang er det Marokkos allierte Frankrike som blokkerer for FN-inngripen. 
Trondheimskonferansen 2017: 
• Fordømmer Frankrikes blokkering av kritiske Sikkerhetsrådsresolusjoner mot Marokko.
• Fordømmer Frankrikes motarbeiding av menneskerettighetene i Vest-Sahara, ved å hindre at FN kan rapportere på 
overgrepene der. 
• Fordømmer Marokkos deportasjoner av nordmenn og FN-tropper fra territoriet. 
• Berømmer Utenriksminister Børge Brende for å ha tatt opp menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske 
myndigheter.
• Krever at norske myndigheter arbeider for FNs arbeid for folkeavstemning i Vest-Sahara skal trappes opp.
• Krever at Sea Tank Chartering og andre norske rederier stanser sine samarbeid med Marokko i okkuperte Vest-
Sahara.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr. A-16
Forslagsstiller: Heidi Ingeborg Klokkervold, FO Sør-Trøndelag, nr. 293

Norge opplever personer med utviklingshemning daglig brudd på menneskerettighetene. Personer 
med utviklingshemning blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som øvrig 
befolkning. Dette er helt uakseptabelt og Trondheimskonferansen forventer at norske myndigheter 
umiddelbart setter inn målrettede tiltak for å sikre at alle mennesker får dekket sine grunnleggende 
menneskerettigheter.
Det ser ikke ut til at norske myndigheter skjønner alvoret i situasjonen. Personer med utviklingshemning mottar i stor 
utstrekning tjenester av dårlig kvalitet og av tjenesteutøvere uten formell og relevant utdanning. Krav til kompetanse 
og kunnskap er kun knyttet til et særskilt lovverk om bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. 
Her gis det i tillegg dispensasjon fra utdanningskravet i mer enn 75 % av sakene. Det er ikke bare brudd på 
menneskerettighetene å utsette mennesker for omfattende tvangsbruk, det er også hån mot rettsvernet til 
befolkningen når lovverket følges så dårlig opp.

Et nødvendig og viktig skritt for å sikre personer med utviklingshemning grunnleggende rettigheter, muliggjøre reell 
inkludering i samfunnet og individuelt tilrettelagt bistand er at tjenestene må få et kompetanseløft. Det må stilles krav 
om relevant høgskoleutdanning, og vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenesten.

Stadig flere barn får undervisning utenfor ordinær klasse; på spesialskole, spesialklasse eller spesialgruppe, Det gir 
grunn til bekymring for skoletilbudet og det faglige innholdet til elevene. Slik segregering fremmer ikke sosial læring, 
åpenhet eller relasjoner som er viktige forutsetninger for å forhindre utstøting og fremme inkludering.

Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på 
nærskolen eller spesialskole.  Enkelte elever med multifunksjonshemning vil trenge fysio- og ergoterapeuter, ikke en 
kroppsøvingslærer. Hørselshemmede kan ha behov for audiopedagoger, ikke norsk og engelskdidaktikere. Elever 
med utviklingshemning og lav kognitiv fungering med behov for vernepleierfaglig kompetanse, ikke en spesialisert 
faglærer med spisskompetanse i matematikk. Det samme gjelder elever med autismediagnoser som trenger 
individuelle opplegg. Formålet med grunnskoleopplæring er blant annet å være en døråpner og gi elevene historisk og
kulturell innsikt og forankring. Den skal også fremme demokrati og likestilling.
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Skal vi klare dette må vi tilrettelegge for individuell utvikling og tilpasset opplæring. Det krever at skolen har ulik 
kompetanse og mangfoldig tilbud. Skolegang som ikke forbereder alle elever på et mest mulig selvstendig liv utfra 
individuelle forutsetninger, er ingen likeverdig skole.

En ikke – inkluderende skole hindrer fremtidige arbeidsmuligheter for nærmere 18000 mennesker. Andre forhold, som 
at utviklingshemning nærmest automatisk utløser uføretrygd ved fylte 18 år, og en oppfatning om at 
utviklingshemmede verken kan eller vil inkluderes i arbeidslivet virker ekskluderende. Kombinasjonen av disse gjør 
mulighetene til arbeid enda vanskeligere. Arbeid er en svært viktig måleindikator for livskvalitet og selvoppfattelse. 
Konsekvensen er at vi hvert år devaluerer mennesker på bakgrunn av en diagnose uten at personen selv blir hørt. 
Abeid til alle» må bli et krav med både innhold og realitetsmuligheter.  Vi forventer å se konkrete tiltak rettet mot:

 Søknads- og ansettelsesprosesser
 Bedre og tydeligere informasjon om dagens ordninger i NAV

Tiltak som øker mulighetene for arbeid i ordinære bedrifter, og at tilrettelagt arbeid blir anerkjent som verdiskapende 
og likeverdig arbeid.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Avvises. Uttalelsen er for spesifikk, komplisert, omfattende og for omfattende 
å ta stilling til. Komiteen er også skeptiske til enkelte påstander og 
beskrivelser i teksten. 

Forslag nr. A-17
Forslagsstiller: Leif Hernes, Dijana Milicevic Saga og Terje Kollbotn (LO i Indre Hardanger)

TILLEGGSFORSLAG OM SPRÅKLEG JAMSTILLING.
Alle viktige vedtak og fråsegner på Trondheimskonferansen skal vere på bokmål og nynorsk. Trondheimskonferansen 
stør framlegget til LO-kongressen frå LO i Indre Hardanger og fylkeskonferansen i LO i Hordaland om reell språkleg 
jamstilling mellom bokmål og nynorsk i LO, inkludert i LO-aktuelt.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Enstemmig vedtatt.
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