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Forslag til hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og 1 

faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. – 29. januar 2017.  2 

 3 

Trondheimsresolusjonen 2017. 4 

Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. EU fungerer som et redskap for 5 

kapitalen i kampen mot arbeidsfolks interesser i Europa. I dette inngår å svekke nasjon-6 

alstatene og overføre mest mulig makt til et overnasjonalt EU. Det er viktig for fagbevegelsen 7 

og venstresida å innse og forsvare nasjonalstatens positive betydning som en ramme for den 8 

faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 1994, samtidig som det utvikles og 9 

forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land basert på prinsippene om 10 

gjensidighet og respekt. Den økonomiske krisa viser at vi trenger et nytt samfunnssystem. 11 

Fagbevegelsens svar på kapitalens offensiv må være å gjenreise arbeiderbevegelsens visjon 12 

om et demokratisk, sosialistisk samfunn.  13 

 14 
I.  Bruk kampmidler. 15 

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer til at 16 

1.  fagbevegelsens organisasjoner må i større grad utvikle solidarisk evne og vilje til å bruke 17 

kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, obstruksjon 18 

og fanemarkeringer for å opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, herunder 19 

pensjon. 20 

2.        ved streikestart for tariffavtaler må det samtidig planlegges og varsles sympatistreik. 21 

Bestemmelsene i Hovedavtalene om sympatiaksjon må endres slik at sympatiaksjoner 22 

gjøres enklere og raskere å iverksette. 23 

3. ved streikestart for tariffavtale i bransjer hvor fagbevegelsen står svakt må hele 24 

fagbevegelsen mobiliseres til støtte, også i forspillet til streiken. Tidlig støtte er 25 

avgjørende for ikke å gi bedrifter tid til å trakassere fagorganiserte til å frafalle krav om 26 

tariffavtale.   27 

4.  fagbevegelsens organisasjoner vurderer å møte tvungen lønnsnemnd med å videreføre 28 

streiken dersom arbeidskonflikten ikke setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare.  29 

5.  Forut for hovedavtaleforhandlingene i 2017, oppfordres alle forbudsområder til å 30 

diskutere styrking, og fremme forslag om utvidelse av streikerett/kampmidler. 31 

  32 
II.  Havnearbeiderne, LO og EØS. 33 

16. desember 2016 slo Høyesterett fast at havnearbeidernes boikott i Drammen av selskapet 34 

Holship for å få selskapet til å undertegne tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund 35 

(NTF) var i strid med EØS-avtalens bestemmelse om fri etableringsrett. Flertallet av dommerne 36 

mener også at havnearbeidernes tariffavtale med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold 37 

til ILO konvensjon nr. 137 er rettstridig opp mot EØS-avtalen. Saken viser at EØS ikke er et 38 

klassekompromiss, som noen hevder. EØS er for eierklassen. EØS i dag er langt unna det folk 39 

ble forespeilt i 1992. EØS angriper demokratiet. LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske 40 

myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive 41 

forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske 42 

tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må 43 

avklares mellom EØS- avtalens parter.” 44 

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjoner til å slutte opp 45 

om ”Ut av EØS” – kampanjen i fagbevegelsen, og kreve at Norge i stedet må reforhandle 46 

en frihandelsavtalen med EU. Stans TISA og TTIP. Avtalene gir selskap rett til å saksøke 47 

stater, gjør privatisering irreversibelt, truer faglige rettigheter og miljøstandarder. 48 

 49 

III. Organisering av LOs fylkeskonferanser.  50 

Forsøksprosjektet i Sør-Trøndelag der alle forbundene hadde en representant med stemmerett 51 

ga fylkeskonferansen større politisk myndighet og større interesse i fagforeningene.  52 

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å gå inn 53 

for at 54 
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 Denne ordningen videreføres, men det må være en balanse slik at LOs lokalorganisasjoner 55 

ikke havner i mindretall. 56 

 LOs vedtektsfestede- og sekretariats-festede utvalg gis forslagsrett til fylkeskonferansen i 57 

fylket. Også i saker som omhandler kongressforslag.  58 

 Fylkeskonferansen fortsatt må ha forslagsrett til kongressen, og representanter på 59 

kongressen og i representantskapet.  60 

  61 

IV.  Kampen om arbeidervernet. 62 

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd 63 

1.  til å kreve tilbake i tariffoppgjør tapte rettigheter i arbeidsmiljøloven som er svekket av 64 

H/FRP regjeringen og stortingsflertallet.  65 

2. til fortsatt å bekjempe Høyre / FrP regjeringa og deres støttepartier ved politiske demon-66 

strasjoner og aksjoner, og ved bruk av andre passende virkemidler og oppmuntre LO, 67 

YS og UNIO til å videreføre arbeidet i den faglige alliansen både sentralt og lokalt etter 68 

den landsomfattende politiske generalstreiken den 28. januar 2015. 69 

3. til å prioritere krav om pensjonsrettigheter og kortere arbeidstid i kommende 70 

tariffoppgjør. 6-timersdag / 30-timersuke med full lønnskompensasjon må innføres 71 

gradvis. Målet er å få til sekstimersdag i løpet av 2020 – 2022. LO-kongressen i 2017 må 72 

fastslå kravet.  73 

 74 

V. Stortingsvalget 2017.  75 

Det er uakseptabelt at det ved enden av 2016 ifølge SSB var 133.000, 4,8 % av 76 

arbeidsstyrken, arbeidsløse i Norge. Vi krever en aktiv næringspolitikk i stedet for 77 

skattekutt. Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man 78 

ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre 79 

kjernen i ethvert venstresidealternativ som ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk 80 

samfunn. Fagbevegelsen må være pådriver mot politiske partier og må reise selvstendige krav 81 

i et faglig politisk samarbeid med flere partier. Da vil det være mulig å aktivisere tillitsvalgte og 82 

medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet. Det krever en fag-83 

bevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen i topp og 84 

bunn. 85 

 86 

Vikarbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange år 87 

hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør vondt 88 

verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre / FrP regjeringa vedtatt en rekke forverringer 89 

av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre 90 

tjenestemannsloven gjør vondt verre. Vi vil ha: 1) Faste ansettelser på heltid, ikke flere 91 

lausarbeidere; 2) Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk; 3) Regulert arbeidstid, ikke lengre 92 

arbeidsdager og uten kompensasjon; 4) Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial 93 

dumping. Vi krever: 94 

 Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene fra 1. juli 2015, herunder bestemmelsene 95 

om midlertidige ansettelser, sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger og 96 

fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie. 97 

 Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå. 98 

 Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling. 99 

Aktiviser og mobiliser: 100 
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer faglige organisasjoner om å delta i 101 

markeringen foran Stortinget mandag 20. mars 2017 kl. 14.00 mot Høyre / FrP-102 

regjeringas undergraving av faglige rettigheter for å gi bedriftseierne og sjefene økt 103 

makt. Trondheimskonferansen krever at de politiske partier støtter følgende krav for å få 104 

fagbevegelsens støtte: 105 

 Forby profitt på velferdstjenester. 106 

 Reverser jernbanereformen. 107 
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 Veto mot jernbanepakke 4. 108 

 Ta tilbake kollektivtrafikken i offentlig regi. 109 

 Offentlige tilskudd til private barnehager skal gis etter virkelige lønns- og 110 

pensjonskostnader. 111 

 Alle nye barnehager og tiltak i barnevernet opprettes i offentlig regi.  112 

 Ingen privatisering av infrastruktur, naturresurser og offentlige institusjoner.  113 

 Stopp privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor. 114 

 Dersom konkurranseutsetting av offentlig tjenester, kreves lønn og pensjon etter 115 

offentlig tariff. 116 

 Vi krever en Tjenestemannslov som sikrer fast tilsetting i hele stillinger, og 117 

hindrer vilkårlige oppsigelser.   118 

 119 

 120 

VI.  Pensjon - evaluering av pensjonsreformen i 2017. 121 

Pensjonsreformen er en klassereform der taperne er de med dårlig helse og dårlig inntekt. 122 

Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter på grunn av nedbemanning, salg 123 

av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg 124 

tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny 125 
Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Trondheimskonferansen 2017 krever at mål 126 

om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn, livet ut, også må gjelde for de som blir 127 

uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av 128 

levealdersjustering når de blir pensjonister. 129 

 130 

Evaluering av pensjonssystemet. Partene skal evaluere utviklingen i 2017. LO-kongressen i 131 

2013 vedtok: ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer 132 

i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.” 133 

 Trondheimskonferansen 2016 mener at det viktigste fagbevegelsen må fokusere på er 134 

1.  levealdersjustering – som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker 135 

levealderen mest. 136 

2.  indeksering – dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at 137 

pensjonen reduseres med 8 % på 10 år. 138 

3.  alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt. 139 

4.  de som må gi seg tidlig i arbeidslivet får en kraftig reduksjon i livsvarig pensjon. 140 

5 å arbeide for å øke innbetalingen til folketrygden ut over de 18,1 % som innbetales til 141 

pensjonsopptjening i folketrygden i dag. Økningen skal betales av bedriftene. LO må i 142 

samarbeide med partene i arbeidslivet og Stortinget lovfeste en slik ordning og sikre 143 

pensjonsrettighetene i folketrygden. Det tariffestes at dette finansieres av arbeidsgiver 144 

og at prosentsatsen fastsettes gjennom tariffoppgjør. Dette er en kjønnsnøytral og 145 

livsvarig ordning som følger lønnsutviklingen. Den belaster ikke bedriftens balanse og er 146 

rimelig å administrere. 147 

Fagbevegelsen må drive en aktiv kampanje med å mobilisere og informere frem mot 148 
evalueringen av pensjonsreformen i 2017. Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer 149 

fagbevegelsens organisasjonsledd til å delta i og bruke ressurser på kampanjen 150 

”Rettferdig pensjon - Gjenreis AFP”. 151 

 152 
AFP. AFP-ordningene i privat og offentlig sektor må endres slik at opptjeningstid kan overføres 153 

mellom de to ordningene. Dermed blir det enklere å skifte jobb mellom sektorene. 154 

Trondheimskonferansen oppfordrer hovedorganisasjonene i offentlig sektor om ikke å 155 

forhandle om endringer i offentlig tjenestepensjon før evalueringen av privat sektors AFP er 156 

gjennomført i 2017. AFP-ordningen i privat sektor må endres slik: 157 

1) et tillegg til de som må gi seg tidlig, fra 62 til 65 år, som kompenserer for det tapet de 158 

lider i livsvarig pensjon. 159 

2) de som mister jobben før fylte 62 år i en AFP-bedrift får beholde opptjent AFP. 160 
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3) delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP. 161 

4) innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år. 162 

5) uttak av AFP i tillegg til lønn for arbeid kan ikke utgjøre mer enn 100 % av lønn før uttak 163 

av AFP. 164 

 165 

VII. Norge må videreutvikles som en industrinasjon. 166 

Det er bred politisk enighet om at verden står foran store utfordringer som følge av 167 

menneskeskapte klimaendringer. Gjennom internasjonale forhandlinger har FN-landene blitt 168 

enige om det såkalte tograders-målet. Det innebærer at man har forpliktet seg til å jobbe mot 169 

en temperaturøkning på maksimum to grader fra førindustriell tid, år 1861 fram til år 2100. 170 

 171 

Et viktig rammeverk for tryggheten i felleskapet i den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen 172 

har vært en høy organisasjonsandel i arbeidslivet, der tariffavtaler har satt normen for lønns- og 173 

arbeidsvilkår. I stedet for å bli med på en lavlønnskonkurranse, har vi satset på fagutdanning, 174 

kompetanseheving og videreutdanning - og et arbeidsliv hvor fagbevegelsen har krevd økt 175 

bedriftsdemokrati og medbestemmelse. Vi har utviklet en arbeidslivskultur med selvstyrte 176 

arbeidere hvor kompetanse basert på erfaring og samspill mellom fagarbeidere, funksjonærer 177 

og ledelse på den enkelte bedrift har skapt bedrifter med høy produktivitet-, og høy nyskapings- 178 

og omstillingsevne. I olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien finnes høy kompetanse 179 

som er viktig for en langsiktig omstilling fra oljebasert industri til industri som blant annet kan 180 

utvikle og produsere teknologi og utstyr knyttet til fornybar energi og havbasert matproduksjon.  181 

 182 

Norge er en industriell foregangsnasjon innen helse, miljø, sikkerhet og klima og sikker, effektiv 183 

og miljøvennlig produksjon i mange bransjer, blant annet smelteverksindustrien. Dette har vært 184 

mulig med en aktiv næringspolitikk som har gitt industrien tilgang på fornybar og billig kraft. 185 

Derfor krever Trondheimskonferansen 2017 stans i bygging av kraftkabler for eksport av 186 

elektrisitet til kontinentet, da for å ivareta en nasjonal langsiktig strategi om at norsk kraft skal 187 

videreforedles i industriproduksjon i våre lokalsamfunn. Trondheimskonferansen krever at 188 

virkemiddelapparatet i mindre grad enn i dag må rettes mot gründere, og i større grad rettes 189 

mot allerede eksisterende industri, for å sikre utvikling, omstilling og knoppskyting. Regulering 190 

av finansnæringen må til for å sikre at det igjen skal bli attraktivt å investere i realøkonomi, i 191 

stedet for i finans- og boligsektoren.  192 

 193 

Trondheimskonferansen 2017 mener olje- og gassnæringen vil være viktig for norsk 194 

næringsliv i flere tiår fremover, men det trengs en langsiktig plan for å utvinne olje og 195 

gass, som reduserer utvinningstempoet på en forsvarlig måte. Det må ikke åpnes for 196 

petroleumsaktivitet i området Lofoten, Vesterålen og Senja. 197 

 198 

Aktivitet på norsk sokkel må bygge på de beste sikkerhets- og miljøstandarder som er 199 

tilgjengelig. Norske myndigheter må derfor stille strenge krav ved valg av utbyggere og 200 

leverandører. Økt vedlikehold og modifikasjoner er nødvendig for å ta igjen etterslep. Plugging 201 

av brønner må igangsettes av miljø og sikkerhetshensyn. Tiltak for økt utnyttelsesgrad i 202 

eksisterende felt må iverksettes. 203 

 204 

Styret LO i Trondheim 205 


