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Trondheimsresolusjonen 2019. 1 

Trondheimskonferansen 2019 vil motarbeide all politisk høyrevridning i verden og de stadig økende ulikhetene 2 

mellom folk, klasser og land. For å få til dette i Norge er BAMA-linja viktig med sine strategiske punkter:  3 

B for å bekjempe H/Frp/V-regjeringas høyrepolitikk ved å bidra til et politisk alternativ fundamentert på fagbev-4 

egelsens verdigrunnlag. 5 

A for å avvise aggressive arbeidskraftkjøperforeninger og arbeidskraftkjøperes angrep på, og undergraving av, 6 

landsomfattende tariffavtaler.  7 

M for å motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse.  8 

A for å aktivisere fagbevegelsen. Vårt langsiktige svar på kapitalens offensive og aggressive framferd er å gjen-9 

reise arbeiderbevegelsens drøm om reelt demokrati og sosialisme.  10 

Derfor må LO utvikles til en sjølvstendig kraft på venstresida, partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral. 11 
 12 

I.  Arbeiderkollektivet som fellesskap og metode for en sterk fagbevegelse - økt bruk av 13 

faglige kampmidler. 14 

Arbeiderkollektivene er avgjørende for fagbevegelsens historiske kjerne – kollektivt salg av arbeidskraft slik at 15 

lønnsarbeidere ikke underbyr hverandre én for én overfor arbeidskraftkjøpere. Det er fagbevegelsen og de fag-16 

organiserte sjøl som avgjør bruk av faglige kampmidler. Kamp for tariffavtaler de seinere år har vist at det 17 

avgjørende for å vinne var sympatistreikvarslene fra fagorganiserte i andre fagforbund.  18 

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til at 19 

1.  fagorganisasjonen utvikler større evne og vilje til bruk av streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-20 

aksjoner og fanemarkeringer, som svar på økt press mot ansattes rettigheter. 21 

2.        det varsles og planlegges sympatistreik(er) allerede ved streikestart for tariffavtaler. Sympatiaksjoner må 22 

gjøres enklere og raskere å iverksette, samt at omfang og lengde kan variere, spesielt ved krav om opp-23 

rettelse av tariffavtale. Fagforeninger og klubber må fatte prinsippvedtak om at de er villige til å gå ut i 24 

sympatistreik når andre slåss for tariffavtaler. 25 

3. i bransjer med svak fagbevegelse må hele bevegelsen mobilisere støtte, også i streikens forspill, for at ikke 26 

bedrifter gis tid til å trakassere organiserte til å frafalle tariffavtalekrav.   27 

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

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

5. lokale fagforeninger gir LOs lokalorganisasjoner mulighet til å koordinere og gjennomføre felles krav og 30 

aksjoner. LOs lokalorganisasjoner oppfordres til å delta ved landsomfattende markeringer og å delta i det 31 

uformelle nettverket av LO-lokalorganisasjoner, LO-NLO. 32 

6. LOs lokalorganisasjoner arrangerer erfaringsseminarer for tillitsvalgte om fagforeningsfiendtlige metoder 33 

klubber/tillitsvalgte kan bli utsatt for, og hvilke mottiltak som i praksis har fungert. 34 
 35 

II.  Arbeiderkollektivet og kampen for hele, faste stillinger. 36 

Sterke arbeiderkollektiv eksisterer på grunnlag av vilkårene fysisk nærhet, likhet og felles problemsituasjon/felles 37 

problemforståelse blant arbeiderne. Mangel på fast ansettelse undergraver arbeiderkollektivet og derved de fag-38 

lige organisasjonene. Vikarbyråene var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men har i mange 39 

år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarbeidere. Innleie til de tariffbundne hovedentreprenør-40 

ene i bygningsbransjen i Oslo-området har økt fra 12 % i 2013 til 35 % i 2017. NSB er i fare for å bli et bemannings-41 

byrå. Arbeidskraftkjøpernes organisering bort fra ansvar for egne ansatte, bl.a. ved franchise-modellen, øker eier-42 

nes styringsrett. Staten kjøper privat barnevern og undergraver tillitsvalgte og tariff ved at ansatte tvinges ut av 43 

tariffområdet og presses til å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Riksrevisjonen har påpekt at stadig 44 

grovere arbeidslivskriminalitet gir økte problemer i norsk arbeidsliv. Stortingsflertallet har med initiativ fra Høyre 45 

/ FrP / V-regjeringa vedtatt forverringer av arbeidsmiljøloven (AML) og tjenestemannsloven, som undergraver fag-46 

lige rettigheter og gir eierklassen økt makt. Bemanningsforetak og løsarbeidere river grunnlaget vekk for fag- og 47 

yrkesopplæring og Mesterbrevutdanning, fordi slike utdanninger fordrer et seriøst arbeidsliv som tilrettelegger 48 

for «læring i arbeid». Stortingsflertallet (Rødt, SV, AP, SP, KrF) vedtok 22. juni 2018 viktige endringer i AMLs 49 

regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i hovedsak i kraft 50 

fra 1. januar 2019. Innholdet i begrepet fast ansettelse presiseres. Arbeidere vil ikke lenger kunne ansettes 51 
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fast uten garantilønn. Innleie kan kun avtales med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale 52 

inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.  53 

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd 54 

1.  til å kreve tilbake tapte rettigheter i AML i tariffoppgjør, herunder kollektiv styring av arbeidstida med 55 

sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, bestemmelser om midlertidige ansettelser, og 56 

fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. 57 

2. til å videreføre de politiske streikene fra 15. november 2017 og 6. mars 2018 mot bruk av bemann-58 

ingsbyrå, og for offentlig arbeidsformidling.  59 

3.  til å bekjempe Høyre/FrP/V-regjeringa og deres støttepartier med politiske demonstrasjoner og aksjoner, 60 

og også oppmuntre LO, YS og UNIO til å videreutvikle den faglige alliansen sentralt og lokalt fra den lands-61 

omfattende politiske streiken 28. januar 2015. 62 

4. til å bekjempe ulik lønn både mellom langtidsutdanna og andre yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. 63 

Lønnspolitikken skal bygge på lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi på tvers av kvinne- og manns-64 

dominerte yrker. Likelønnsaksjonene fra 2018 må styrkes og videreføres med nye aksjoner. 65 

5.        til å kreve rettigheter om fast ansettelse og hele stillinger i tariffavtalene, og styrke arbeidsmiljølovens 66 

bestemmelser på området. Dette må bli normen i alle bransjer. 67 

6. til å ha større evne og vilje til å integrere og satse på innvandrere i sine organisasjoner. 68 
 69 

III.  EØS og fagbevegelsen. 70 

Tariffnemda vedtok høsten 2018 i «Verftssaken» at arbeidskraftkjøperne ikke må betale reise, kost og losji for 71 

utenlandske arbeidere som reiser til Norge for å jobbe. Målet er å gjøre utenlandsk arbeidskraft billigere. Norsk 72 

Industri bruker EØS-avtalen i en beinhard interessekamp mot Fellesforbundets medlemmer. Etter at norsk Høy-73 

esterett i 2013 avviste arbeidskraftkjøpernes krav, kom EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA dem til unnsetning. 74 

Tariffnemda rettet seg etter ESA, som grep inn i norske tariff-forhold på oppfordring fra NHO, og fikk forrang 75 

foran Høyesteretts konklusjoner.  76 

Forutsetningen for LOs støtte til EØS, er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning skal ha forrang foran 77 

EØS, jfr. LO-kongressen 2017 som krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive 78 

kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. LO vil kreve at ILOs kjerne-79 

konvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende 80 

forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må 81 

startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.» 82 

EØS er ikke klassekompromiss. EØS angriper demokratiet og er nå langt fra det folk ble forespeilt i 1992. 83 

Tariffnemdas vedtak i «Verftssaken» viser at EØS er for eierklassen. Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale 84 

vil ikke EU direktiv om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer lenger være gjeldende. Da står Norge fritt til å 85 

kreve at reise, kost og losji skal gjelde for alle, og fritt til å kreve at tariffavtaler skal være et krav v/ offentlige an-86 

skaffelser. Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen 87 
 88 

IV. Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida.  89 

Stortingsvalget 2017 viste at politiske partier ikke vinner valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man 90 

ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen må være pådriver inn mot politiske partier og 91 

reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere rød-grønne partier. Da vil tillitsvalgte og 92 

medlemmer kunne aktiviseres, allianser utvikles, og det nyliberale prosjektet bekjempes. 93 

Trondheimskonferansen 2019 fremhever 12 sentrale områder for en rødgrønn politikk for større trygghet, 94 

reduserte forskjeller og økt demokrati: 95 

1. Ta tilbake og styrk Arbeidsmiljøloven, spesielt vedrørende faste ansettelser på heltid, oversikt og kontroll 96 

med arbeidstida, likelønn, kortere arbeidstid, og økte faglige rettigheter. 97 

2. Forby dagens bemanningsbransje – start med byggebransjen i Oslofjordområdet. 98 

3. Økt politisk og faglig støtte til organisering, tariffavtaler og organisasjonsbygging med mål om å styrke og 99 

aktivisere grunnorganisasjonene. 100 

4. Forsterket støtte til fagorganiserte som aktivt krever respekt for lov- og avtaleverk, og til fagorganiserte 101 

som må streike for å oppnå tariffavtaler, og øke forståelsen for streik som virkemiddel, inkludert bruk av 102 

sympatistreik. 103 
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5. Gjenreis tidligpensjon (AFP), reverser levealdersjustering, alleårsregel, indeksering, og styrk Folketrygden 104 

6. Støtt etablering av et nasjonalt kompetansesenter der arbeidsmiljøskadde arbeidere, som kjemikalie-105 

skadde oljearbeidere, kan bli medisinsk vurdert og bistått i NAV systemet og sikret korrekte oppgjør fra 106 

forsikringsselskapene.  107 

7. Rekommunalisering og fellesskapsløsninger til erstatning for velferdsprofitører, konkurranseutsetting, 108 

anbud, privatisering og salg av arvesølvet. 109 

8. Videreutvikle Norge som industrinasjon. Omstilling uten arbeidsløshet og 100.000 nye klimajobber, som 110 

bl.a. innebærer en nasjonal langsiktig strategi som ivaretar at norsk kraft skal videreforedles i industripro-111 

duksjon og industriarbeidsplasser i våre lokalsamfunn, og stans i bygging av kraftkabler for eksport av 112 

elektrisitet til kontinentet. Dette er også viktig for å ivareta naturmiljøet. 113 

9. Støtte det internasjonale solidariske arbeidet for å nå FNs klimamål, bl.a. ved ikke å bygge ut nye olje- og 114 

gassfelt i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet.  115 

10. En aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at ervervsloven gjeninnføres og at prinsippet om nærings-116 

nøytralitet forkastes. Det er uakseptabelt at det ved enden av 2018 ifølge SSB var 114.000 – 4,0 % av 117 

arbeidsstyrken, arbeidsløse i Norge. 118 

11. Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige 119 

rettigheter. I første omgang gjelder dette Jernbanepakke IV. 120 

12. Solidaritet med fagorganiserte i andre land, som vil bevare og styrke sine rettigheter. 121 

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å mobilisere for 122 

1. Rødgrønt flertall i kommuner i 2019 gjennom egne konkrete fagbevegelseskrav til partiene og med fag-123 

foreninger og LOs lokalorganisasjoner som pådrivere. 124 
 125 

V. Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle og situasjon på arbeidsplassene. 126 

Fagbevegelsen og faglige rettigheter er fundamentet for et velfungerende arbeidsliv og en solidarisk utvikling av 127 

samfunn- og arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen i form av 128 

økt kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Tillitsvalgte har en viktig rolle for å fremme et organisert, 129 

anstendig og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks interesser og demokrati styrkes. Vi har i de seinere år sett en 130 

økende brutalisering av arbeidslivet. De tillitsvalgte blir stående i en utsatt situasjon som forsvarere av arbeids-131 

kamerater mot vilkårlig behandling, forsøk på å pulverisere arbeiderkollektiv gjennom nye selskapsstrukturer, 132 

innleie og oppsplitting av bedrifter. Arbeidskraftkjøpere utvikler en mer arrogant og amerikanisert lederkultur 133 

med trakassering av tillitsvalgte og motarbeiding av fagorganisering. Det fordrer at fagbevegelsen utvikler sosialt 134 

orienterte grunnorganisasjoner med aktive klubber basert på velfungerende arbeiderkollektiver. 135 

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer fagforeningene 136 

1. gjennom tillitsvalgtåret 2019 til å mobilisere for å styrke tillitsvalgte med økt bruk av ressurser til 137 

opplæring, frikjøp, nettverksbygging for å kunne dele erfaringer/støtte på tvers av fagforeninger. 138 
  139 

VI. 6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon. 140 

2. mai 1918 er en merkedag i kampen for 8-timersdagen. På mange industriarbeidsplasser oppfordret Arbeider-141 

rådene: «Dersom 8-timersdagen ikke er på plass innen 1. mai, tar vi den fra og med 2. mai.» Mange fulgte opp-142 

fordringen, og normalarbeidsdagen ble avgrensa til 8 timer i en permanent lov på nyåret 1919. LO-kongressen 143 

2017 vedtok: LO vil i perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. 144 

Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer 145 

og sektorer, herunder 6 timers dag/30 timers arbeidsuke.  146 

Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer 147 

1. LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber til å arrangere seminarer/konferanser for å markere 8-148 

timersdagens 100-årsjubileum og belyse den historiske kampens erfaringer og hvordan videre 149 

arbeidstidsforkortelser kan vinnes. 150 

2. til å la 2. mai 2019 bli en merkedag for å starte en mobilisering til økt oppslutning om 6-timersdagen. 151 

Arranger "ta 6 timers dagen" – aksjoner lokalt. 152 

3. til å prioritere krav om gradvis å innføre 6-timersdag/30-timersuke med full lønnskompensasjon ved å 153 

kreve 1/2 time kortere normalarbeidsdag i hvert av de tre kommende tariffoppgjørene. Målet er 6-154 

timersdag i løpet av 2020 – 2024.  155 
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4. 37,5 timers uke må lovfestes for å harmoniseres dagens lovbestemmelser med nåværende tarifferte 156 

arbeidstid157 
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Forslag nr. H-1 
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 

 
TRONDHEIMSKONFERANSEN 2019 
INNKOMNE FORSLAG TIL REDAKSJONSKOMITEEN 
FORSLAG INNLEVERT INNEN FRISTEN KL. 15.30 LØRDAG 26.01.19  
 

Forslag nr. Forslagsstiller Organisasjon Forslagstema Merknad 

FORSLAG TIL HOVEDUTTALELSEN (Forslag merket H) 
H-1 Styret LO i 

Trondheim 
Styret LO i Trondheim Trondheimsresolusjonen 2019 Sendt i e-post til 

deltakere 11.01.19 
og 23.01.19 

H-2 Finn Børge Dalen Fagforbundet 
Trondheim (Nr. 95) 
 

Linje 20: ...en samlet fagbev-

egelse arbeider for at fagbev-

egelsens historie og funksjon 

blir en del av grunnskoleopp-

læringen og kompetanse-

målene i læreplanverket. …… 

 

H-3 Finn Børge Dalen Fagforbundet 
Trondheim (Nr. 95) 
 

Linje 55: ...til å få fagbeveg-

elsens historie og funksjon til 

å bli en del av grunnskoleopp-

læringen og kompetansemål-

ene i læreplanverket. …. 

 

H-4 Finn Børge Dalen Fagforbundet 
Trondheim (Nr. 95) 
 

Linje 96: Det er en generell 

bekymring for den synkende 

organisasjonsgraden. Fagbev-

egelsen er sentral i oppbygg-

ingen og bevaringen av 

velferdsstaten, demokratiet, 

 

H-5 Tommy Tverdal Fagforbundet Odda, nr. 
582 
 

Til punkt V. Fokus på de 
tillitsvalgte ... Satsing på 
ungdomstillitsvalgte. 

 

H-6 Gudrun Høverstad NTL NVE, nr. 253 Kapittel IV, linje 104, pkt 5 - ny 
tekst: Gjeninnfør reell tidlig-
pensjon (AFP) som sikrer de 
som ikke kan stå i jobb etter 
62 år. Styrk Folketrygden. 
Levealdersjustering, 
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alleårsregel og indeksering må 
endres. 

H-7 Ivan Tubez Hordaland Nei til EU 
(nr. 578)  

En app som viser 
organisasjonsgraden. 

 

H-8     

H-9     

H-10     

H-11     

H-12     

H-13     

H-14     

H-15     

H-16     

H-17     

H-18     

H-19     

H-20     

H-21     

H-22     

H-23     

H-24     

H-25     

H-26     

H-27     

H-28     

H-29     

H-30     

H-31     

H-32     

H-33     

H-34     

H-35     

ANDRE FORSLAG (Forslag merket A) 
A-1 Hallvard Birkeland 

(nr. 56) og ….. 
Naturvernforbundet 
Hordaland, El & IT 
Forbundet Hordaland, 
Sogn og Fjordane. 

Klimatrusselen krever 
effektive og rettferdige tiltak. 
 

Mottatt i e-post 
03.01.19 
 

A-2 Thomas Grønn (nr. 
174) og Berit Aaker 
(Nr. 1) 

Plan og bygningsetaten, 
avd 149 Fagforbundet 
og Oslo/Akershus HK i 
Norge 

Boikott Eurovision Song 
Contest 2019 i Israel! 
 

Mottatt i e-post 
10.01.19 
 

A-3 Roy Pedersen (nr. 
442), Olaf Svorstøl 
(nr. 550), Karim 
Essahli (nr. 124), 
John-Peder Denstad 
(nr. 99) 

LO i Oslo og LO i 
Trondheim 

Trondheimskonferansen tar 
avstand fra sanksjoner og 
trusler mot Venezuela. 
 

Mottatt i e-post 
10.01.19 
 

A-4 Thomas Grønn (nr. 
174), Torstein Dahle 
(nr. 93), Roy 
Pedersen, LO i Oslo 
(nr. 442) og Berit 
Aaker (nr. 1) 

Plan og bygningsetaten, 
avd 149 Fagforbundet, 
Ship to Gaza Norway, 
LO i Oslo og 
Oslo/Akershus HK 

Utenriksministeren må ta 
ansvar! 
 

Mottatt i e-post 
20.01.19 
 

A-5 Kenneth Larsen 
(nr. 338) 

FO Hordaland Tilslutning til Folkeaksjonen 
mot flyktningkrisen. 

Mottatt i e-post 
21.01.19 
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A-6     

A-7     

A-8     

A-9     

A-10     

A-11     

A-12     

A-13     

A-14     

A-15     

A-16     

 
 

Forslag nr. H-2  
Forslagsstiller: Finn Børge Dalen, Fagforbundet Trondheim (Nr. 95) 
Linje 20: 
...en samlet fagbevegelse arbeider for at fagbevegelsens historie og funksjon blir en del av 
grunnskoleopplæringen og kompetansemålene i læreplanverket. Det er en generell 
bekymring for den synkende organisasjonsgraden. Fagbevegelsen er sentral i oppbyggingen 
og bevaringen av velferdsstaten, demokratiet, likestillingen og solidaritetsprinsippet. I tråd 
med opplæringslovens formålsparagraf som bl.a. beskriver at opplæringen skal fremme 
solidaritet og likestilling, og utvide forståelsen av den nasjonale kulturarven, samt FNs 
bærekraftsmål, bør dette være en naturlig del av kompetansemålene i læreplanverket og 
grunnskoleopplæringen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-3  
Forslagsstiller: Finn Børge Dalen, Fagforbundet Trondheim (Nr. 95) 
Linje 55: 
...til å få fagbevegelsens historie og funksjon til å bli en del av grunnskoleopplæringen og 
kompetansemålene i læreplanverket. Det er en generell bekymring for den synkende 
organisasjonsgraden. Fagbevegelsen er sentral i oppbyggingen og bevaringen av 
velferdsstaten, demokratiet, likestillingen og solidaritetsprinsippet. I tråd med 
opplæringslovens formålsparagraf som bl.a. beskriver at opplæringen skal fremme 
solidaritet og likestilling, og utvide forståelsen av den nasjonale kulturarven, samt FNs 
bærekraftsmål, bør dette være en naturlig del av kompetansemålene i læreplanverket og 
grunnskoleopplæringen. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
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……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-4  
Forslagsstiller: Finn Børge Dalen, Fagforbundet Trondheim (Nr. 95) 
Linje 96: 
Det er en generell bekymring for den synkende organisasjonsgraden. Fagbevegelsen er 
sentral i oppbyggingen og bevaringen av velferdsstaten, demokratiet, likestillingen og 
solidaritetsprinsippet. I tråd med opplæringslovens formålsparagraf som bl.a. beskriver at 
opplæringen skal fremme solidaritet og likestilling, og utvide forståelsen av den nasjonale 
kulturarven, samt FNs bærekraftsmål, må en samlet fagbevegelse i samarbeid med et rød-
grønt flertall arbeide for at fagbevegelsens historie og funksjon blir en del av 
grunnskoleopplæringen og kompetansemålene i læreplanverket. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-5  
Forslagsstiller: Tommy Tverdal, Fagforbundet Odda, nr. 582 
 

Forslag til Trondheimsresolusjonen. 
Til punkt V. Fokus på de tillitsvalgte ... 
Satsing på ungdomstillitsvalgte. 
Trondheimskonferansen skal ha ei systematisk satsing på ungdom og ungdomsorganisering.  
LO må verdsetta og løfta fram ungdommen på alle plan. 
Vi skal skapa nytt engasjement og motivasjon i fagforeningane, klubbane, 
lokalorganisasjonane og forbundene på tvers. 
LO må rekrutrera, aktivisera og skolera unge tillitsvalgte. 
Vi må gjøre det attraktivt for ungdom å melde seg inn i ei fagforening og ta på seg verv. 
2020 bør være ungdomstillitsvalgtes år! 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
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………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-6  
Forslagsstiller: Gudrun Høverstad, NTL NVE, nr. 253 
Kapittel IV, linje 104, pkt 5 - ny tekst: 
Gjeninnfør reell tidligpensjon (AFP) som sikrer de som ikke kan stå i jobb etter 62 år. Styrk 
Folketrygden. Levealdersjustering, alleårsregel og indeksering må endres. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-7  
Forslagsstiller: Ivan Tubez, Hordaland Nei til EU (nr. 578)  
En app som viser organisasjonsgraden. 
I forretninger og bedrifter det kan være til hjelp for forskjellige ting. Eksempel om det er 
sundt arbeidsliv og så kan man på eget initiativ velg om man vil handle i den butikken +×× 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-8  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
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…………………… 
 

Forslag nr. H-9  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-10  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-11  
Forslagsstiller:  
 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-12  
Forslagsstiller:  
 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
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Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-13  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-14  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-15  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-16  
Forslagsstiller:  
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Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-17  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-18  
Forslagsstiller:  
  

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-19  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
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Forslag nr. H-20  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-21  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-22  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-23  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
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Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-24  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-25  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-26  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-27  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
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Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-28  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-29  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-30  
Forslagsstiller:  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-31  
Forslagsstiller:  
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Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. H-32  
Forslagsstiller:  

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
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ANDRE FORSLAG 
 

Forslag nr. A-1 
Forslagsstiller: Hallvard Birkeland Naturvernforbundet Hordaland, nr. 56, …., El & IT 
Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane 
 

Klimatrusselen krever effektive og rettferdige tiltak. 
FNs rapport om 1,5 grader forteller at vi har bare 12 år på å kutte over 50 prosent av utslipp-
ene. Klarer vi ikke det, vil dagens unge i løpet av sin levetid oppleve virkelig farlige klimaend-
ringer. Vi merker allerede i dag stadig flere perioder med helt unormalt vær. For våre egne 
barn og barnebarn vil situasjonen bli mye mer dramatisk. For dem vil det bli ekstremt mye 
dyrere – antakelig umulig – å løse klimakrisa seinere, dersom vi ikke gjør den nødvendige 
jobben idag. 
Barn og barnebarn av vanlige lønns- og trygdemottakere vil rammes hardere av klimaend-
ringene enn barn av rikfolk. Samtidig er det slik at de rike gjennom sitt forbruk har bidratt 
langt mer enn folk flest til den økende klimatrusselen. Likevel rammer mange klimatiltak 
dem hardest som har minst fra før, mens de velstående lett kan kjøpe seg fri på den ene eller 
andre måten.  
Siden effektive tiltak har blitt utsatt i flere tiår, må nå hele verden gjennom en dramatisk 
omstilling på svært kort tid. Dette kan lett komme til å ramme mange næringer og arbeids-
plasser. For arbeidsfolk er det avgjørende at omstillingen ikke kommer som en plutselig 
kollaps i eksisterende næringer, men at det systematisk bygges opp nye, bærekraftige løs-
ninger og næringer basert på nullutslipp samtidig som fossilbaserte næringer gradvis fases 
ut.  
Hovedårsaken til drivhuseffekten er fossile brennstoffer: kull, olje og gass. Nær sagt alle 
økonomer er enige om at den mest effektive måten å kutte ned på bruken av fossile brenn-
stoffer, er ved å øke prisen på dem. Da vil fornybar energi bli konkurransedyktig på pris. Men 
dette vil ramme hardest de som har lite fra før. Høstens demonstrasjoner fra «de gule vest-
ene» i Frankrike viser hvorfor politikerne ikke tør å øke klimaavgifter på drivstoff mer enn 
noen ører. Men resultatet er at utslippene heller ikke går ned, slik de må. 
Trondheimskonferansen krever at klimatiltak må innrettes på en sosialt rettferdig måte. 
Dersom økende avgifter på alt fossilt kompenseres til folket på en forståelig, sosialt og geo-
grafisk rettferdig måte, vil det bli mulig å gradvis heve avgiftene til et nivå der de får virkelig 
effekt. 
Canada skal nå innføre en modell der stigende avgift på drivstoff blir betalt direkte tilbake til 
innbyggerne. Trondheimskonferansen mener at en tilsvarende modell også må utredes for 
Norge. Dersom avgiften også legges på importvarer, mens den refunderes for eksportvarer, 
vil en slik avgift ikke ramme oljevirksomheten før avgiftene eventuelt blir innført internasjo-
nalt. Men når alle vet at avgiftene på alt fossilt vil fortsette å stige, vil det utløse både inno-
vasjon og investeringer i fornybare alternativer. Dette kan bidra til å utløse den kraftige 
omstillingen til nullutslippsøkonomi som må komme i gang. 
Hvor mye av avgiftsmidlene som bør betales tilbake til innbyggerne, og hvordan dette skal 
gjøres, er forhold som en utredning må se nærmere på. Den mest gjennomsiktige og rett-
ferdige modellen vil være at alle avgiftsmidler fordeles etter klare regler og betales uav-
kortet inn på konto til hver enkelt innbygger. Men andre modeller er fullt mulig.  
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For barn både av fagorganiserte og alle andre er det avgjørende at klimatiltakene virker eff-
ektivt. For folk flest er det dessuten avgjørende at de blir utformet på en enkel og rettferdig 
måte. Det kan bli et viktig grunnlag for en folkebevegelsen for klimaet, en bevegelse vi 
virkelig har bruk for nå. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. A-2 
Forslagsstiller: Thomas Grønn, Plan og bygningsetaten, avd 149 Fagforbundet (Nr. 174), og 
Berit Aaker, Oslo/Akershus HK i Norge (Nr. 1) 
 

Boikott Eurovision Song Contest 2019 i Israel! 
Palestinske kunstnere, kulturarbeidere og kringkastingsjournalister ber medlemsland i Eur-
opean Broadcasting Union og deltakere i konkurransen om å boikotte Eurovision Song 
Contest 2019 så lenge Israel er vertsland. 
Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer 

• norske artister, musikere og NRK til å avstå fra å delta i Eurovision Song Contest i Israel i 
mai. 

• artister og fagorganiserte til å signere artistoppropet og det globale innbyggeroppropet. 
 
Israel skal være vertskap for Eurovision Song Contest i mai 2019 og utnytter skamløst Eurovision som 
en del av sin merkevarebygging, Brand Israel. Konkurransen skal vise «Israels vakre ansikt» for å hvit-
vaske og ta oppmerksomheten bort fra landets krigsforbrytelser og statsterrorisme mot palestinerne. 
Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kalt Netta Barzilai, vinneren av finalen 2018, for Israels 
beste ambassadør. 

Artistopprop og globalt innbyggeropprop 
Palestinske kulturinstitusjoner og kringkastingsjournalister oppfordret i juni 2018 medlemmene av 
Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) til å boikotte Eurovision 2019 hvis Israel skal være vert-
skap. De fikk støtte fra 141 ledende artister i og utenfor Europa, publisert i et åpent brev i The Guard-
ian i september 2018, hvor de blant annet skriver at EBU burde kansellere Israels vertskap for kon-
kurransen helt og holdent og flytte den til et annet land. De mener også at urettferdighet splitter, 
mens å tilstrebe verdighet og menneskerettigheter forener. Til nå har over 60 norske artister støttet 
dette oppropet.  
I november kom et globalt opprop, som alle kan signere: «Vi, innbyggere i og utenfor Europa, oppfor-
drer medlemmer av Den europeiske kringkastingsunionen – våre offentlige kringkastinger – om å 
trekke seg fra Eurovision Song Contest i 2019 med Israel som vertskap, slik at de ikke blir medskyldige 
i Israels pågående brudd på palestinernes menneskerettigheter.» 
Bare få dager etter at Israel vant Eurovision 2018, massakrerte israelske styrker 62 palestinere på 
Gazastripen, inkludert seks barn, mens de demonstrerte for frihet og flyktningenes rettigheter. Siden 
«Den store protestmarsjen for retur» begynte den 30. mars 2018, har minst 247 palestinere på den 
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beleira Gazastripen blitt drept av israelske styrker. Mer enn 26 000 andre har blitt skadd, inkludert 
tusenvis skutt med skarp ammunisjon. 
Israelske lovgivere har nylig formalisert apartheid i Israels grunnleggende lover. Med «Den jødiske 
nasjonalstatloven» gir de systemet med rasediskriminering av palestinerne et konstitusjonelt man-
dat. Samtidig arbeider Israels apartheidregime med å bruke kunst for å hvitvaske undertrykking og 

fordriving av palestinerne gjennom flere tiår.  
Les mer på www.akulbi.no 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. A-3 
Forslagsstiller: Roy Pedersen (LO i Oslo, nr. 442), Olaf Svorstøl (Nr. 550), Karim Essahli (LO i 
Trondheims internasjonale utvalg, nr. 124), John-Peder Denstad (LO i Trondheim, nr. 99) 
 

Trondheimskonferansen tar avstand fra sanksjoner og trusler mot Venezuela. 
Trondheimskonferansen 2019 tar avstand fra de økonomiske sanksjonene og truslene mot 
Venezuela som president Trump initierte f.o.m 2017.  
Før dette var sanksjonene i hovedsak rettet mot enkeltpersoner. 
Den finansielle blokaden innebærer at Venezuelas bankkontoer i utlandet fryses så landet 
ikke har tilgang til dem. Eksempelvis har Euroclear, som fungerer som et sentralt register 
over transaksjoner i aksjer, fond og andre aksjer og oppfyller denne rollen på internasjonal 
basis, frosset 1,4 milliarder Euro som Venezuela hadde der til kjøp av medisiner, mat og 
andre varer. Det er ikke gitt noen forklaring. Venezuela har anmeldt dette til FN via dens 
Generalsekretær. Det er også rapportert til diverse internasjonale organer, men ingen 
svarer. 
Venezuela regner med å ha tapt om lag 20 milliarder dollar på grunn av sanksjoner og frysing 
av kontoer. Gullreserven i London er også frosset. 
Truslene fra USA og nå støttet av Lima gruppa, mot Mexicos stemme, går ut på å gjøre det 
som er nødvendig for å bli kvitt Maduro, den lovlig valgte presidenten. Dette støttes av den 
militante delen av opposisjonen i Venezuela. 
Det har vært sagt direkte og indirekte at dette utelukker ikke militær intervensjon. 
Trondheimskonferansen tar avstand fra slike sanksjoner og trusler mot Venezuela. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

http://www.akulbi.no/
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Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. A-4 
Forslagsstiller: Thomas Grønn, Plan og bygningsetaten, avd 149 Fagforbundet (nr. 174), 
Torstein Dahle, Ship to Gaza Norway (nr. 93), Roy Pedersen, LO i Oslo (nr. 442) og Berit 
Aaker, Oslo/Akershus HK (nr. 1) 
 

Utenriksministeren må ta ansvar! 
Trondheimskonferansen krever at regjeringen 

• forsvarer norske statsborgere og det norske sivilsamfunnet framfor å beskytte Israels 
angrep på norsk solidaritets- og humanitært arbeid for palestinerne 

• sørger for at alle som skal til Palestina, men ikke til Israel, kommer uhindret inn. Å reise 
til Palestina er en legitim handling som skal gjelde alle og ikke være avhengig av Israels 
vilkårlige innreisepolitikk og -praksis 

Trondheimskonferansen oppfordrer fagorganiserte til å 

• reise til Palestina for å vise sin solidaritet med det palestinske folket 

• støtte den internasjonale BDS-bevegelsen 
 
Til tross for alvorlige og gjentatte brudd på folkeretten, nekter regjeringen å innføre sank-
sjoner mot Israel. Israel får gå straffefri selv om FN-resolusjoner brytes, og blokaden av Gaza-
stripen og koloniseringen av palestinsk land fortsetter. Den nye firepartiregjeringen er tvert 
imot enig om å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, tur-
isme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til 
dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten». Med et slikt utsagn undergraver reg-
jeringen respekten for folkeretten og humanitærretten, og bidrar til å opprettholde Israels 
apartheid- og okkupasjonspolitikk.  
Norsk fagbevegelse har lange tradisjoner for sitt solidaritetsarbeid med det palestinske folk-
et. I 2017 strammet Israel inn sin innreisepraksis ved at personer og organisasjoner som opp-
fordrer til BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner av Israel) skal nektes innreise. Denne 
formen for innreisenekt isolerer Palestina ytterligere, og hindrer dialog og samarbeid med 
palestinerne. Innreisenekten er samtidig et angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten. Også 
den norske utenriksministeren uttaler at det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organi-
sasjoner som har boikott som sitt hovedformål. 
Israels koordinerte og aggressive kampanje for å kneble all motstand mot okkupasjonen og 
apartheidpolitikken, retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og 
humanitære organisasjoner. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og 
Palestinakomiteen i Norge er blant organisasjoner som er utsatte for dette. 
Den siste tiden har Israel begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot norske 
statsborgere. Det norske og internasjonale mannskapet på båten Kårstein som seilte under 
norsk flagg, ble utsatt for grov vold av israelske militære da de bordet båten i internasjonalt 
farvann. En norsk menneskerettighetsaktivist ble skutt to ganger av israelske soldater. 
Angrepene på norske borgere skjedde utenfor israelsk territorium.  
I stedet for at regjeringen kommer med kraftige protester og kritikk, nøyer den seg med å be 
israelske myndigheter om en forklaring og lar slik Israels angrep på det sivile samfunnet 
passere.  
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Vi krever at regjeringen tar avstand fra Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner 
og -aktivister, og kriminalisering av BDS-bevegelsen. Regjeringen må nå stille Israel til ansvar 
for sine grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Hvis ikke nå, når?  
 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
……………………… 
 

Opprettholdelse av forslag 
………………………….. 
 

Vedtak: 
…………………… 
 

Forslag nr. A-5 
Forslagsstiller: Kenneth Larsen, FO Hordaland (nr. 338)  
 

Tilslutning til Folkeaksjonen mot flyktningkrisen. 
Lørdag 26. januar samler Folkeaksjonen mot flyktningkrisen til demonstrasjoner over hele 
landet på følgende grunnlag: 
«Rapportene fra Hellas og andre flyktningeleire i Europa og Libanon viser at forholdene kun 
har endret seg til det verre de siste år. Norske frivillige helsepersonell rapporterer fra 
overfylte leire om barn som skader seg selv, frostskader, babyer som fødes i telt, mennesker 
som sover ute, uten mulighet til å komme bort. Vinteren herjer og mennesker lider, uten at 
noen reagerer. 
Vi ber om at den norske regjeringen reagerer! De fattigste landene i Europa har tatt støyten 
for grenseavtaler vi har vært med på å forhandle, og prisen betales av de mest sårbare. 
Leger uten grenser ba allerede i september om at leirene skulle tømmes med umiddelbar 
virkning. 
Vi vil samles i hele Norge for å be om handling og ansvar fra våre politikere!» 
Trondheimskonferansen 2019 tilslutter seg aksjonen. Norge må vise vår vilje til å stille opp 
for en felles løsning for disse flyktningene, der mange opplever å flykte fra et helvete, for å 
komme til et annet. Regjeringen må vise handling NÅ! 
 
----- Opprinnelig melding ----- 
Fra: "kenneth larsen49" <kenneth.larsen49@gmail.com> 
Til: "LO i Trondheim" <post@loitrondheim.no> 
Sendt: Mandag, 21. Januar 2019 13:05:36 
Emne: Re: Folkeaksjon mot flyktningekrisen 26.januar 
Hei 
Her kommer forslag om tilslutning til Folkeaksjonen mot flyktningekrisen. Ber om at det kan 
behandles før demo lørdag, slik at noen kan representere Trondheimskonferansen på 
arrangementet. 
Mvh Kenneth Larsen 
tlf +47 909 98 012 
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