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HVA ER LO I TRONDHEIMOG OMEGN?
LO i Trondheim og omegn (tidligere Trondheim faglige Samorganisasjon) er en sammenslutning av alle fagforeninger i Trondheim og Malvik kommuner. Alle fagforeninger tilsluttet
et LO-forbund, innenfor LO i Trondheim og omegns virkeområde, står som medlemmer.
LO i Trondheim og omegn består for tiden av 97 fagforeninger med i overkant av 42.000
medlemmer, hvorav 30.296 yrkesaktive (betalende) medlemmer. Se medlemsoversikt
sidene 96 – 99.
I samsvar med Landsorganisasjonens vedtekter, sist endret på LOs 34. ordinære
kongress 8. – 12. mai 2017, skal Lokalorganisasjonen i sitt virkeområde.
a) Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av
det faglige og politiske arbeidet.
b) Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF.
c) Delta i lokalt arbeids- og næringspolitikk arbeid, for å sikre full sysselsetting,
næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).
d) Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre
faglige møter som fagbevegelsen har behov for.
e) Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd
og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte
lønnstakere har interesse av å være representert i.

LO I TRONDHEIM OG OMEGN.
Innkaller til ordinært årsmøte tirsdag 26. april 2022 kl. 18.30, lokale Augusta Aasen i
Folkets Hus, 4. etasje (Inngang A og B, Krambugata og Olav Tryggvasons gate)

SAKSLISTE
1. Åpning
2. Konstituering
a) valg av dirigenter
b) valg av sekretærer
3. Årsmelding 2021
4. Regnskap for 2021 med revisors merknad
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2022
7. Valg
8. Avslutning
Før konstituering av årsmøtet holder nestleder i LO Trøndelag Kristine Svendsen en
hilsningstale til årsmøte, deretter blir det et kulturinnslag ved elever fra Trondheim
kommunale musikk- og kulturskole. Tidligere forbundsleder i Hotell- og restaurantabeiderforbundet Jens Hoel holder et kåseri om 1. mai og dens betydning etter en pause i
årsmøtet.
Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykker.
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FORRETNINGSORDEN.
1. Til å lede møtet velges 2 dirigenter.
2. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer.
3. Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-,
forslags- og stemmerett.
4. Ledere av utvalg i LO i Trondheim og omegn møter med tale- og forslagsrett
5. Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære årsmøtet.
6. Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak.
Med unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min.
andre gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om
ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis
ordet ikke mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
7. Under sakslistas punkt innkomne forslag, må forslag leveres skriftlig til dirigenten,
undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er satt. Nytt forslag som
ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles.
8. Under sakslistas punkt valg, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med
forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer.
Både under det alminnelige ordskiftet og under de enkelte valg kan representantene
fremme forslag.
9. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av
representantene forlanger det, foregår avstemningen skriftlig.
10. I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
11. Det nye styret får fullmakt til å underskrive protokollen.

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET.
Representantskapet skal velges etter denne skala:
Fagforeninger med:
Opp til 250 medlemmer
251 medlemmer
til
1000 medlemmer
1001 medlemmer til
1500 medlemmer
1501 medlemmer til
2000 medlemmer
2001 medlemmer til
2500 medlemmer
2501 medlemmer til
3000 medlemmer
3001 medlemmer til
3500 medlemmer
3501 medlemmer til
4000 medlemmer
4001 medlemmer til
4500 medlemmer
Over 4501 medlemmer

1 representant
2 representanter
3 representanter
4 representanter
5 representanter
6 representanter
7 representanter
8 representanter
9 representanter
10 representanter

Ingen fagforeninger har mer enn 10 representanter. Fagforeningens antall betalende medlemmer pr. 01.01. hvert år legges til grunn for antall representanter.
Representantene registreres på skjema «Melding om valg» som sendes alle fagforeninger,
og returneres LO i Trondheim og omegn etter avholdt årsmøte i fagforeningen.
Som en konsekvens av vedtektsendringer på LO kongressen 1997 når det gjaldt de lokale
LO-organisasjonene, er antall representanter redusert. LO i Trondheim og omegn søkte
om dispensasjon fra vedtektene, slik at alle våre medlemsforeninger faktisk er representert
i LO i Trondheim og omegn. Dette har medført at representantskapet er redusert fra 216
representanter før vedtektsendringene til 146 representanter pr. dato.
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KONTINGENT.
Kontingenten var fram til 31.07.08 kr. 0,70 pr. uke pr. betalende (yrkesaktive) medlem (52
uker pr. år). Som følge av årsmøtevedtak i 2008, var kontingenten fra og med 01.07.08 kr.
0,75 pr. uke pr. betalende (yrkesaktive) medlem (52 uker pr. år). I påfølgende år indeksreguleres kontingenten i henhold til lønnsutviklingen.
Årsmøtet i 2012 ble orientert om årsmøtevedtaket i 2008 om endringer i kontingenten til
LO i Trondheim og omegn. Kontingenten var fra utgangen av 2014 på kr. 0,95 pr. uke pr.
betalende (yrkesaktive) medlem (52 uker pr. år), og fra 1. januar 2017 kroner 1,00.
Årsmøtet 2018 ble orientert om at kontingenten fra 1. januar 2019 ble økt til kroner 1,05.
Årsmøtet i 2020 ble orientert om at kontingenten fra 1. januar 2020 ble økt til kroner 1,10.
Skriv om dette ble også sendt til fagforeningene.
Kontingenten betales etterskuddsvis hvert kvartal, og innbetalingsvarsel kommer fra
Sparebank 1. Den enkelte fagforening er ansvarlig for å melde endringer i betalende
(yrkesaktive) medlemmer til LOs distriktskontor (trondelag@lo.no) / telefon 73 – 80 73 00.

TILLITSVALGTE.
Styrets sammensetning etter LO i Trondheim og omegns årsmøte 27. april 2021:
STYRET
Leder:
John-Peder Denstad
Fagforbundet
1. nestleder/sekretær: Svein Å. Samuelsen EL & IT Forbundet
2. nestleder: Runa Hjertø
Fellesorganisasjonen
Kasserer:
Arnljot Worseth
Fagforbundet
Styremedlem (AU): Anniken Lien van Marion Fagforbundet
Styremedlem: Hege Rovik
Fagforbundet
Styremedlem: Rigmor Bjerche
Skolenes Landsforbund
Styremedlem: Unn Kristin Ekle
Handel & Kontor
Styremedlem: Roald Arentz
Fellesforbundet
Styremedlem: Børge Ånesen
Fellesforbundet
Styremedlem: Alida Domaas
Industri Energi
1. varamed.: Synnøve Bakken
Norsk Tjenestemannslag
2. varamed.: Elin Johanne Husby Aarvik NNN
3. varamed.: Ørjan Antonsen
Fellesforbundet
4. varamed.: Line Johnsen
Fagforbundet
5. varamed.: Robert Valslag
Norsk Arbeidsmandsforbund
6. varamed.: Sara Shafighi
Fagforbundet
7. varamed.: Einar Olsvik
Industri Energi

for 2 år
*
for 2 år
*
for 1 år
*
for 2 år
for 2 år
*
*
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

* = valgt for 2 år på årsmøtet i 2020.

LO TRØNDELAG - REGIONKONFERANSE
Representant: John-Peder Denstad
Vararepr.:
Rigmor Bjerche
Representant: Runa Hjertø
Vararepr.:
Anniken Lien van Marion

Fagforbundet
Skolenes Landsforbund
Fellesorganisasjonen
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

Fagforbundet
Fellesforbundet
Norsk Tjenestemannslag

for 2 år
*
for 1 år

REVISORER
Revisor:
Terje Hovde
Revisor:
Trine Lise Aakre
Vara revisor: Orhan Kreso
* = valgt for 2 år etter årsmøtet i 2020.
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LO I TRONDHEIM OG OMEGNs UNGDOMSUTVALG
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Alida Domaas
Knut Bolsø
Marte Sigerseth
Aleksander Høiland
Gjermund Gorset
Knut Olsen
Ole Christian Bye

Industri Energi
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fellesorganisasjonen
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

POLITISK UTVALG LO I TRONDHEIM
Leder:
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Astrid Kjelsnes
Skolenes Landsforbund
Ingjald Gaare
Fellesforbundet
Torstein Johansen
EL og IT Forbundet
Svein Olav Aarlott
Fagforbundet
Kjell Stuland Johansen
Norsk Lokomotivmannsforbund
Trude Tevik Gulbrandsen
Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund
Kristin Bjørlykke
Norsk Tjenestemannslag
Silje Salomonsen
Fagforbundet
Tarjei Fjalestad
Fagforbundet
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen Fellesorganisasjonen
Trond Reitan
Fellesorganisasjonen
Helen Godhavn
Handel & Kontor
Einar Olsvik
Industri Energi
Sylvi Dybvik
Fellesorganisasjonen
Luis Felipe Nunez Cabrera El og IT Forbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

Årsmøtet 2010 vedtok «En representant fra Ungdomsutvalget tiltrer Politisk Utvalg»

INTERNASJONALT UTVALG LO I TRONDHEIM
Leder:
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Karim Essahli
Knut Johnsen
Felicia McGill
Mohammed A. M. Yahya
Sara Shafighi
Bjørg Neset
John-Peder Denstad

Fagforbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fagforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

Årsmøtet 2010 vedtok «En representant fra Ungdomsutvalget tiltrer Internasjonalt Utvalg.»

SAMFERDSELSUTVALG LO I TRONDHEIM OG OMEGN
Medlem
Niels E. Wanggaard
Medlem
Monica Oshaug
Medlem
Sverre Kringtrø
Medlem
Torbjørn Støre
Medlem
Mai Britt Sunnset
Medlem
Gjermund Gorset
Utvalget får fullmakt til å velge leder.

Fagforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Arbeidsmandssforbund
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

UTVALG MOT DISKRIMINERING OG FOR INKLUDERING
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Sonja Tangen (*)
Karim Essahli
Synnøve Bakken
Line Johnsen
Kjartan Strømme
Fanny Marisol Røskaft

Fagforbundet
Fagforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
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for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
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Medlem
Medhenye Tkestie
Medlem
Lise Gunn Eskeland
(*) Fratrådte i august 2021

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen

for 1 år
for 1 år

VALGKOMITE LO I TRONDHEIM OG OMEGN
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
1. varamedl.
2. varamedl.

Ane Julie Folde
Grete Ramsland
Svein Olav Aarlott
Niels E. Wanggard
Mona Berger
Tina Marita Rønning
Sturla Søpstad
Kirsten Renaa
Knut Erik Elnæs

Fellesforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Sjømannsforbund
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

REPRESENTASJON.
NY YRKESOPPLÆRINGSNEMND I TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Kristine Svendsen (LO Trøndelag) / Varamedlem: Tone A. V. Graneggen (LO Trøndelag)
Torbjørn Graneggen (Fellesforbundet) / Varamedlem: Terje Aaberg (EL og IT Forbundet)
Gerd Iren Bruås (Fagforbundet) / Varamedlem: Bente Rekkebo Skjevik (NNN)
Børge Tingstad (Fagforbundet) / Varamedlem: Roy Einar Nilsen (Fellesforbundet)

PRØVENEMNDER
Prøvenemnder ca. 120

LOs REGIONALE UTVALG FOR FAMILIE- OG LIKESTILLINGSPOLITIKK 2022 - 2025
I henhold til retningslinjene oppnevnes LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk av
regionkonferansen etter forslag fra forbundene.
Utvalget har følgende sammensetning for perioden 2022 - 2025:
Handel og Kontor:
Hilde Grevskott
vara: Siw Mæhre
EL og IT Forbundet: Liv Beate Eidem
vara: Nina Beate H. Brikselli
Fellesorganisasjonen:Trond Reitan
Fagforbundet:
Tarjei Leistad
vara: Inger Camilla Storøy
NAF:
Marte Martinussen
Fellesforbundet:
Tina M. Rønning

LOs UNGDOMSUTVALG I TRØNDELAG 2022 - 2025
I henhold til retningslinjene velges LOs ungdomsutvalg av regionrådet etter forslag fra forbundene,
og regionkonferansen orienteres om valget.
LOs ungdomsutvalg i Trøndelag for perioden 2022 - 2025 har følgende sammensetning:
NAF:
Madelen Årbogen Dahle
vara: Anders Jamtfall Husby
NNN:
Robin Andrè Larsen
vara: Frida Elisabeth Nordgård
Handel og Kontor:
Henrik Kvernmo
vara: Sondre Henriksen
Fellesforbundet:
Eivind Wanvik
vara: Nadia Zahl
Fagforbundet:
Linn Flautaune
vara: Glenn Hvard Jakobsen
EL og IT Forbundet: Sindre Sørhaug
vara: Camilla Årmot Johansen
FLT:
Christian Gimse Rindli
FO:
Bjørn Vidar Veiseth
Industri Energi:
Nabil Harchaouen
vara: Viktor Kristensen
NFF:
Andreas Nordbotten

LOs REGIONRÅD I TRØNDELAG 2017 - 2021
Medlem:

Svein Åge Samuelsen, LO i Trondheim
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LOs REPRESENTANTSKAP – REPRESENTANTER FRA TRØNDELAG
Trøndelag sine representanter til LOs representantskap har i perioden 2017 – 2021 vært:
- Gunn Elin Høgli (Fagforbundet)
- Ståle Knoff Johansen (Fellesforbundet)
- Astrid Reistad (Handel og Kontor) (vararepresentant)
- Lise Heggdal (Fagforbundet) (vararepresentant)
Gunn Elin Høgli og Lise Heggdal har trukket seg fra vervet i løpet av perioden. Ståle Knoff
Johansen og Astrid Reistad er da representanter. LOs regionkonferanse valgte 29.10.21 Hege
Rovik (Fagforbundet) og Lars Olav Iversen (NNN) som vararepresentanter fra Trøndelag 2021 –
2022.

FN SAMBANDET TRØNDELAG
Rådsmedlem:
Rådsmedlem:

John-P. Denstad
Gunn Elin Flakne

PROGRAMRÅD FOR TREÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING v/ NTNU
Medlem:
1. vara:
2. vara:

Tone Aunmo (Fagforbundet)
Marie Granøien (Fellesforbundet)
Roald Arentz (Fellesforbundet)

NAV BRUKERUTVALG MALVIK KOMMUNE
Medlem:
vara:

Line Johnsen (Fagforbundet)
Tanja Elton (Fagforbundet)

NAV BRUKERUTVALG TRONDHEIM KOMMUNE
Medlem:
vara:

Børge Ånesen (Fellesforbundet)
Ørjan Antonsen (Fellesforbundet)

ANNEN REPRESENTASJON / DELTAKELSE I 2021
(++ betyr at det har vært flere møter knyttet til arrangementet / aktiviteten)

Dato

Sted

Arrangement / aktivitet

Deltakere fra LO i
Trondheim og
omegn

2021 +

Trondheim

John-Peder Denstad
Børge Ånesen

2021 +

Trondheim

2021 +
2021 +

Landsomfattende
Oslo

Korona-viruset - motkonjunkturtiltak
fra staten og tiltak inklusiv lokale
forskrifter Trondheim kommune for
å ivareta smittevern, stimulere til aktivitet i arbeidslivet, avhjelpe situasjonen i bedriftene og sikre livs- og
levestandard for permitterte. Møter
m/kommunedirektør og kommuneadministrasjonen, formannskap,
gruppeledere, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen og NHO Tr.lag
Dialogmøter mellom Trondheim
kommune, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, NHO, Midtbyen Management og LO i Trondheim og omegn om muligheter og
utfordringer i Midtbyen.
«Pensjon for alle» - styret
Kontaktutvalget for en kritisk EØSdebatt.
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Helen B. Godhavn
Børge Ånesen

Svein Å. Samuelsen
Heidi Larsen

ÅRSMELDING 2021

2021 +

Landsomfattende

2021 +

Landsomfattende

2021 +

Landsomfattende

2021 +

Norge

2021 +

Landsomfattende

2021 +

Midt-Norge

2021 +

Midt-Norge

2021 +

Trøndelag

2021 +

Trondheim

Kampanje mot EUs jernbanepakke
IV – «Norsk jernbane skal styres fra
Norge» - strategi/taktikk. Arr:
Ledere Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund.
Støttegruppe for kjemikalieskadde
oljearbeidere.
Foreningen fotballbane for jenter og
gutter i Kobanê og Raqqa
Nasjonalt krigsseilerarkiv –
www.krigsseilerregisteret.no /
www.sjohistorie.no – innhente info
om krigsseilere til nasjonal database. Samarbeid LO i Trondheim
og omegn, Lillesand og Trondheim
Sjømannsforeninger og stiftelsen
Arkivet.
Industriaksjonen – medlem av
arbeidsutvalget
Aksjon - bevar naturverdier og arbeidsplasser og videreutvikle Norge
som industrinasjon. Stopp nye utenlandskabler! Interimsstyret: Jan Haugen (Orkla Kjemiske Arbeiderfor. /
jhaugen@washingtonmills.no) –
leder; Magne Vågsland (Naturvernforbundet (NNV) i Sør-Trøndelag /
magne.vaagsland@pens.no) –
nestleder; John-P. Denstad (LO i
Trondheim og omegn /
post@loitrondheim.no); Mads Løkeland (NNV i Orklaregionen /
mads.loekeland@gmail.com); Per
Tronvoll (Thamshavn Kjemiske Fagfor. / per.tronvoll@elkem.no);
Hogne Hongset (NNV i Aure /
hohongse@online.no)
Framtida til tomta og bygningene
hvor Ladejarlen vgs. – Trondheim
Maritime Skolesenter holdt til. Deltakelse i arbeidsgruppe med
Ladejarlen ressursgruppe.
Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag, Sør- og Nord-Trøndelag Naturvernforbund, Sør- og Nord-Trøndelag Småbrukarlag, TINE, Sør- og
Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag,
Sør- og Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag, Oikos Trøndelag, Naturviterne, LO i Trondheim og omegn.
NRKs TV aksjonen 2021. Barn –
ikke brud. Plan International deltakelse i byaksjonskomiteen.

ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
8

John-Peder Denstad

John-Peder Denstad
John-Peder Denstad
John-Peder Denstad

John-Peder Denstad
John-Peder Denstad

Rigmor Bjerche
Kristin Bjørlykke
Ingjald Gaare
Synnøve Bakken
Rigmor Bjerche
(leder)

Runa Hjertø

ÅRSMELDING 2021

2021 +

Trondheim

Programrådet for treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) ved NTNU.

Tone Aunmo
(representant)
Marie Granøien
(1. vararepresentant)
Roald Arentz
(2. vararepresentant)
Skoleutvalget Byåsen videregående Rigmor Bjerche
skole
Representant og vararepresentant
Børge Ånesen
til Brukerutvalget for NAV-kontorene (Fellesforbundet)
i Trondheim.
Ørjan Anonsen
(Fellesforbundet)
Representant i Brukerutvalget for
Line Johnsen
NAV Malvik.
(Fagforbundet)
Tanja Elton
(Fagforbundet)
LO i Trøndelag - regionrådet
Svein Å. Samuelsen

2021 +

Trondheim

2021 +

Trondheim

2021 +

Malvik

2021 +

Trøndelag

2021 +

Landsomfattende

2021 +

Trøndelag

2021 +

Trondheim

2021 +

Trondheim og Malvik

Fanekomité for ny fane LO i
Trondheim og omegn

2021 +
2021 +

Oslo
Trondheim

Kvinner på tvers! – arbeidsgruppa
Likelønnsaksjonen i Trondheim,
arbeidsgruppe.

NLO–Nettverk for 47 tilsluttede LO
lokalorganisasjoner – arbeidskomité: (Ingunn Gjerstad, leder av LO i
Oslo (ingunn.gjerstad@gmail.com
/ingunn.gjerstad@lo-oslo); Annett
Helen Evensen, sekretær LO i Fredrikstad (annett@loifredrikstad.no);
Per Jo Jenseg, leder LO i Stavanger og Omegn
(Per.jo.jenseg@nav.no); Arne
Jæger, sekretær Bergen og Omland
(arne@lo-bergen.no); John-Peder
Denstad, leder LO i Trondheim og
omegn(post@loitrondheim.no)
Stortingsvalget 2021. Koordinering
av aktiviteter for LOs regionskontor
Trøndelag, faglig valgkamp
Strategigruppa faglig allianse (Utdanningsforbundet i Trondheim,
Norsk Sykepleierforbund Trondheim
kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim og omegn)
- Trondheimsmanifestet 2019 ved
kommunevalget 2019.
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John-Peder Denstad

Hege Rovik
John-Peder Denstad
Svein Å. Samuelsen
Runa Hjertø
Arnljot Worseth
Anniken Lien van
Marion
Line Johnsen
Astrid Kjelsnes
Kjell Aune
Marit Monsø
Bosness
Kristin Bjørlykke
Svein Å. Samuelsen
Heidi Larsen
Runa Hjertø
Anniken Lien van
Marion
Ingjald Gaare

ÅRSMELDING 2021

2021 +

Trondheim

2021 +

Trondheim

2021 +

Trøndelag

2021 +

Trondheim

2021 +
2021 +

Landsomfattende
Trondheim

2021 +

Trondheim

04.01.21

Trondheim
(Utsatt pga korona
pandemien)

04.01.21

12.01.21

8. marskomiteen 2021 arbeidsutvalget – Den internasjonale
kvinnedagen
8. marskomiteen 2022 – Den
internasjonale kvinnedagen
FN-Sambandet Trøndelag – medlem av rådet
Folkefest for inkludering lørdag
17.07.21, Tordenskioldsparken.
Planleggingsgruppe, LO i Trondheim og omegn, Norsk Folkehjelp
Mona S. Lundereng), AUF Trondheim (Tyra Joarsdottir) og AUF
Trøndelag (Oskar Sandø)
«Aksjon mot baseavtale med USA»
Bokprosjekt om historia til Trondheim faglige Samorganisasjon / LO i
Trondheim – oppfølging av avtaler
mellom samarbeidspartnere LO i
Trondheim og omegn, forfatter
Bjørn-Erik Hansen, Forlaget Pax
AS, BK Trykkpartner, fotograf Thor
Nilsen og LO i Norge
Utviklingsarbeidsgruppa Sørem
gård. Arr: Arbeidernes Økonomiske
Fellesorganisasjon (AØF)
Hovedtariffoppgjøret 2020 – streikestøttearrangement for prester i
streik. Arr: Fagforbundet Trøndelag
med flere.

Trondheim

Rigmor Bjerche
Unn Kristin Ekle
Runa Hjertø
Anniken Lien van
Mari
John-Peder Denstad
John-Peder Denstad
Karim Essahli
Alida Domaas
Sonia Tangen
Heidi Larsen
Karim Essahli
John-Peder Denstad
Ingjald Gaare
Arnljot Worseth

Rigmor Bjerche
Karim Essahli
John-Peder Denstad
(appell)

Covid-19. Gjennomgang av smitte- John-Peder Denstad
situasjonen - og pågående tiltak for
å begrense denne. Status kollektivtrafikk. Arbeid med mulig forskrift
om hjemmekontor. Digitalt møte i
regi av kommunedirektør Morten
Wolden med NTNU, St. Olavs Hospital, AtB, NHO Trøndelag, NiTr,
Trøndelag fylke og LO i Trondheim
Digitalt møte Stortinget Videokonferanse med Transport- og John-Peder Denstad
kommunikasjonskomiteen - 4 representantforslag om luftfart: Dok.
8:50 S (2020-2021) Representantforslag om tiltak for å hindre eller
begrense etablering i Norge for nye
luftfartsselskaper som ikke følger
norsk arbeidsrettslig lovgivning
(SV); Dok. 8:57 S (2020-2021) Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart (AP); Dok.
8:58 S (2020-2021) RepresentantÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
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21.01.21

22.01.21

02.02.21

04.02.21

forslag om kriseplan for norsk luftfart ut 2021 (SP), og Dok. 8:83 S
(2020-2021) Representantforslag
om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering og kollektive forhandlinger og driver med
sosial dumping (Rødt). Innlegg og
spørsmål v/ NHO Luftfart, SAS
Scandinavian Airlines Systems, Wideroe AS, Norwegian Air Shuttle,
LO, LO i Trondheim og Norsk Flygerforbund, Parat, Pilotforbundet i
Parat og Parat Kabinforbund, Sunnhordland Lufthavn AS, Sandefjord
Lufthavn AS og Nei til EU
Digital dag konferanse Kornkonferansen 2021 – Hvordan
(Teams)
øke andelen norsk korn til mat og
fôr? Arr: Felleskjøpet og Norges
Bondelag
Lilletorget, Folkets
Hovedtariffoppgjøret 2020 – FaneHus, Trondheim
markering til støtte for fagorganiserte i Fagforbundet og FO i streik i
private omsorgsbedrifter i NHO 453.
17 fagforeningsfaner. Appeller ved
Sylvi Dybvik (FO Trøndelag), Kristin
Sæther (LO i Norge), Kristine
Svendsen (LO i Trøndelag), JohnPeder Denstad (LO i Trondheim).
Møteleder Sonia Tangen (Fagforbundet Trondheim). Arr: Fagforbundet Trondheim og LO i Trondheim
Digitalt møte
Drøfte utfordringer knytta til innreise
og karantene. Spesielt Polen, men
også Litauen og andre nasjonaliteter. Orientering v/kommunedirektør /
kommuneoverlege /smittevernoverlege; Status oppfølgingsprosjekt
Trondheim v/Hans Fredrik Kvitvang;
Innspill fra NHO, NiT og LO (konsekvenser av grensestenging); Tilbakemeldinger fra bransjen: Veien
videre – kommunikasjon. Deltakere:
NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, LO i
Trondheim, Skanska AS, Veidekke,
Hent, Adecco, Jobzone, Boliginvest24, kommuneoverlege, andre
ansatte fra kommuneadministrasjonen. Arr: Trondheim kommune v/
kommunedirektør Morten Wolden
Kirkens Bymisjon,
Signering av intensjonsavtale om
Munkegata 4-8,
samarbeid mellom Stiftelsen
Trondheim
Kirkens Bymisjon i Trondheim og
LO i Trondheim og omegn.
ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
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John-Peder Denstad

John-Peder Denstad
(appell)

John-Peder Denstad

John-Peder Denstad

ÅRSMELDING 2021

09.02.21

02.03.21

Digitalt møte på
Teams for LOs lokalorganisasjoner i Trøndelag. Arr: LOs regionkontor Trøndelag
Loe Rørprodukter,
Leirfossvegen 71,
Trondheim

Den fagligpolitiske situasjonen
inkludert valgkamp.

John-Peder Denstad
Runa Hjertø

Møte med eier og bedriftsledere i
Loe Rørprodukter om planer,
prosess og konsekvenser av å flytte
fabrikken i Leirfossvegen 71 til ny
fabrikk i Muruvik, Malvik kommune,
samt omregulering og etterbruk av
eiendommen i Leirfossvegen. Arr:
Tomas J. Tenden, Loe Utvikling AS.

Stig Roar Myklebust
(klubbleder Fellesforbundet)

Terje Eriksen
(daglig leder Fellesforbundet avd. 768
Trondheim Bygning)

Jan K. Hammernes
(regionleder Fellesforbundet Region MidtNorge)

John-Peder Denstad
(leder LO i Trondheim
og omegn)

29.04.21

03.06.21
22.07.21

17.08.21

24.08.21

25.08.21

Fellesforbundet,
Folkets hus,
Trondheim

Markering av faglig sekretær
Øyvinds Jensens siste arbeidsdag i
Fellesforbundet. Arr: Fellesforbundet Region Midt-Norge
Digitalt nettmøte
LO i Norge sin årskonferanse for
LOs lokalorganisasjoner.
Tordenskioldparken og Minnemarkering 22. juli. 10 års martorget i Trondheim.
kering av terrorangrepet 22. juli til
minne om ofrene for terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. Arr:
Trondheim kommune.

John-Peder Denstad
(tale /
gaveoverrekkelse)

Royal Garden Hotel,
Trondheim

John-Peder Denstad
(Innledning)
John-Peder Denstad
Rigmor Bjerche
Alida Domaas
Ingjald Gaare
Svein Å. Samuelsen
Sonia Tangen
Ørjan Antonsen
John-Peder Denstad
(Ordstyrer, måtte takke

Stortingsvalget 2021 RødGrønt
Flertall? Hvilke endringer kan et
samlet rødgrønt flertall by på under
temaene velferdspolitikk, offentlig
sektor, klimapolitikk. Arr: NTL
Fylkesutvalget i Trøndelag
Litteraturhuset i Trond- Bokbad med forfatter Peder Martin
heim, Søndre gate.
Lysestøl og samtalepartner JohnPeder Denstad, leder av LO i
Trondheim og omegn. Arbeiderklassen. Visjoner om en annen
verden. Del I Målet er sosialismen;
Del II Velferdskapitalismen; Del III
Et framtid uten visjoner?
Habitat, Trondheim
Faglig pubmøte om arbeidslivspolitikk, med SVs Faglige leder Astrid
T. Kjelsnes, 1.kandidat for NordTrøndelag SV Siv Furunes, leder av
LO i Trondheim og omegn JohnPeder Denstad og nestleder i Handel og kontor Elisabeth Sundset.
Ordstyrer Nils Heldal. Arr: Faglig
utv. Trondheim SV
ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
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nei pga. innlederoppdrag samme tidspunkt)

John-Peder Denstad

John-Peder Denstad

ÅRSMELDING 2021

25.08.21

26.08.21

31.08.21
10.09.21

24.09.21

28.09.21
21.10.21
21.10.21
22.-24.10.21

24.10.21

27.10.21

Trondheim

Verksted for næringsaktører om
næringstransport på Lade, Leangen, Nyhavna, med formål å samle
kunnskap om situasjonen for varelevering, varemottak og nøringstransport i området. Arr: Næringsforeningen i Trondheimsregionen og
Trondheim kommune.
Stortinget og
Politisk streik med fanemarkering
Samfundsalen, Oslo
(500 stk. og 35 faner) utenfor Stortinget og paneldebatt med politikere. Faste jobber – slå tilbake bemanningsbransjens undergraving.
Paneldebatt m/Ap, SV, Sp og Rødt
om hva partiene vil gjøre for å sikre
et organisert arbeidsliv med faste
ansettelser etter stortingsvalget. Arr:
Bygningsarbeidernes fagforening,
Fellesforbundet avd. 600, Tømrerog byggfagforeningen Fellesforbundet avd. 601, Elektromontørenes
forening Oslo og Akershus, Heismontørenes fagfor. og LO i Oslo,
Folkets Hus,
Årsmøte Arbeiderbevegelsens
Trondheim
Historielag Trøndelag
Trøndelag Teater,
Streikestøtteaksjon (100 stk. og 20
Trondheim
faner) for kulturarbeidere i streik
mot Spekter for livslang og kjønnsnøytral pensjon. Arr: Fagforbundet,
NTL og Creo.
Folkets hus, Lilletorget, Streikestøtteaksjon for kulturTrondheim
arbeidere i streik mot Spekter for
livslang og kjønnsnøytral pensjon.
Arr: Fagforbundet, NTL og Creo.
Tide Buss, Sorgenfri,
Allmøte for ansatte.
Trondheim.
Rådhuset, Trondheim Aksjon om Trondheim kommunes
budsjett for Bo- og aktivitetstilbud
(BOA) Arr: #detgjelderlivet
Folkets hus, Oslo
Årsmøte i Industriaksjonen, med
industripolitiske innledninger, politikerpanel og debatt før årsmøtet.
Quality Hotel ResiRogalandskonferansen 2021. Arr:
LO i Stavanger og Omegn, LO
dence, Julie Eges
Kommune Rogaland og LO Stat
gate 5, 4306
Sandnes
Rogaland.
Trondheim
NRKs TV aksjonen 2021. Barn –
ikke brud. Plan International –
Bøssebæring i Midtbyen og
Selsbakk.
Digs, Krambugata 2,
Trondheim

#Klimafrokost. Batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet. Arr:
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Roald Arentz

John-Peder Denstad
(sang)
Ingjald Gaare

Arnljot Worseth
John-Peder Denstad
(appell og sang)

Svein Å. Samuelsen
(appell)
John-Peder Denstad
Runa Hjertø
(Appell)
John-Peder Denstad
Astrid Kjelsnes
Svein Å. Samuelsen
(leder av
redaksjonskomiteen)
Rigmor Bjerche
John-Peder Denstad
Runa Hjertø
Anniken Lien van
Marion
Arnljot Worseth
Roald Arentz

ÅRSMELDING 2021

Norsk klimastiftelse og Klimapartnere Tr.lag -https://klimastiftelsen.no
1) Hvilken rolle kan batterier spille i
kraftsystemene globalt og nasjonalt i
årene framover? I hvilken grad kan
batterier fungere som «balansekraft» i
et elnett med mye variabel kraft som sol
og vind? Hva trengs for å få batterier til
å fungere bra i elnettene? I hvilken grad
kan utbredelsen av sol på tak kombinert
med batterier i hus og elbil få betydning
i kraftsystemet nasjonalt og globalt?
Innlegg ved Magnus Korpås, professor
ved Institutt for elkraftteknikk v/ NTNU.
2) Hvilke utfordringer kan oppstå med
mer solkraft i distribusjonsnettet? Hvordan sikrer vi effektiv bruk og utvikling av
strømnettet? Hvilke løsninger konkurrerer med batterier for å utjevne effekt?
Innlegg v/Stian Backe, forsker ved
SINTEF Energi.
3) Desentralisering av energiressurser i
et fleraktørperspektiv: Hvordan kan vi
utnytte batterier og fleksibelt forbruk på
best mulig måte for områder som en
helhet? Hvordan kan fleksibelt forbruk
tillate utbygging av ladeinfrastruktur til
elbiler med minst mulig nettutvidelse?
Innlegg ved Magnus Askeland, forsker
ved SINTEF Energi og stipendiat ved
Institutt for elkraftteknikk, NTNU.
4) Jobber og verdiskaping: Hvilket potensial har vi i Norge for næringsvirksomhet og eksport knyttet til batteriproduksjon og batterienes verdikjeder? Innlegg v/Fride Vullum-Bruer, seniorforsker ved SINTEF Energi AS.
5) Politisk samtale: Stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland og
energipolitisk talsperson i MDG, Ask
Ibsen Lindal kommenterer forskningen
fra et politisk perspektiv. Møteleder:
Anne Jortveit, nestleder i Norsk
Klimastiftelse.

28.-29.10.21

Quality Hotel Skifer,
Oppdal

LOs regionkonferanse i Trøndelag

03.11.21

Askos lager, Tiller

05.11.21

Kulturhuset, Oslo

Bedriftsbesøk LO Favør komiteen,
LO i Trondheim og omegn og Asko
Norge
Faglig konferanse – Nytt flertall-hva
nå? Er det handlingsrom i EØSavtalen til et oppgjør med sosial
dumping? Hvordan elektrifisere
landet og industrien? Skal våre
naturressurser brukes til å bygge
landet eller være råvarer for EUs
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John-Peder Denstad
Runa Hjertø
(redaksjonskom.)
Svein Å. Samuelsen
Roald Arentz
John-Peder Denstad
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15.11.21

Prinsenskrysset,
Trondheim

26.11.21
26.11.21

Oslo
Trondheim

08.12.21

Stortinget, Oslo

13.-14.12.21

Sørmarka

(Avlyst pga.
covid-19)

industri? Arr: LO i Stavanger og
Omegn, LO i Oslo, LO i Trondheim
og omegn og faglig utvalg i Nei til
EU.
Likelønnsaksjonen – aksjonsdag
Silje Salomonsen
med løpeseddelutdeling ved bussholdeplassene i Prinsenskrysset.
Årsmøte i Jordvern Norge
Rigmor Bjerche
Samling med krigsofre fra Colombia Karim Essahli
(appell)
Demonstrasjon til støtte for «Aksjon Ingjald Gaare
mot baseavtale med USA»
LOs organisasjonskonferanse Arr:
John-Peder Denstad
Landsorganisasjonen i Norge
Anniken Lien van
Organisasjonsavdelingen
Marion
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FOREDRAG / INNLEDNINGER HOLDT AV TILLITSVALGTE I LO
I TRONDHEIM OG OMEGN I 2021.
(Pga. korona pandemien var det i 2021 mye færre forespørsler til LO i Trondheim og omegn om
foredrag/innledninger)

Dato

Organisasjon / sted

19.03.21

Industri Energi, samarbeidsfor- Stortingsvalget 2021. Krav fra fagbevum Midt-Norge. Stjørdal.
egelsen til de politiske partiene.

John-Peder
Denstad

Representantskapsmøte LO i
Trondheim og omegn. Folkets
hus, Augusta Aasen salen.

Navneendring og ny fane for LO i
Trondheim og omegn.

Kristin
Bjørlykke

Representantskapsmøte LO i
Trondheim og omegn. Folkets
hus, Augusta Aasen salen.

I en krisetid foran stortingsvalget 2021 – John-Peder
faglig mobilisering for flertall for
Denstad
venstresidas partier.

(Ikke gjennomført
pga. korona)

23.03.21
(Avlyst pga. minnestund for LOs leder
Hans-Christian
Gabrielsen)

23.03.21
(Avlyst pga. minnestund for LOs leder
Hans-Christian
Gabrielsen)

Tema

Innleder

04.05.21

Industriaksjonen. Teams-møte Strategi for Industriaksjonens videre
styret i Industriaksjonen
arbeid inn mot Stortingsvalgkampen
2021.

John-Peder
Denstad

06.05.21

Ladejarlen ressursgruppe og
LO i Trondheim og omegn.
Webinar.

26.05.21

Litteraturhuset i Trondheim,
Søndre gt. Arr: Litteraturhuset
i Trondheim og LO i Trondheim og omegn

Kristin
Bjørlykke
(innleder)
Rigmor
Bjerche
(møteleder)
John-Peder
Denstad

03.06.21
17.08.21
23.08.21
14.09.21
14.09.21
14.09.21
14.09.21

Om byggene på Ladehammeren tidligere Ladejarlen videregående skole,
Trondheim Maritime Skolesenter).
Ladehammerbyggene og den maritime
identiteten til Trondheim by.

Boklansering! Dynamitt i borehullene
Trondheim Faglige Samorganisasjons
historie 1870–2020. Inga Næss i samtale med forfatter Bjørn-Erik Hanssen
Introduksjon ved John-Peder Denstad,
leder av LO i Trondheim og omegn.
LOs lokalorganisasjoner. Digi- Mobilisering til rødgrønt flertall.
tal konferanse. Arr: LO i Norge
Arbeidernes Økonomiske
Folkets hus. Av folket. For folket.
Fellesorganisasjon (AØF).
100 årsjubileum 2021. Innledning om
Folkets hus, Atrium.
arbeiderbevegelsens historie
Fellesforbundet avd. 762 Rør- Tariffoppgjøret 2022. Om ny AFP
leggernes Forening. Folkets
ordning.
hus, Augusta Aasen salen.
Representantskapsmøte LO i Overordnet perspektiv på hoved tariffTrondheim og omegn. Folkets oppgjøret 2022, med fokus på frontfagshus, Augusta Aasen salen.
modellen og det atypiske arbeidslivet
Representantskapsmøte LO i Om pensjon og reformert AFP
Trondheim og omegn. Folkets
hus, Augusta Aasen salen.
Representantskapsmøte LO i Hoved-tariffoppgjøret 2022. Krav og
Trondheim og omegn. Folkets gjennomføring
hus, Augusta Aasen salen.
Representantskapsmøte LO i Hoved-tariffoppgjøret 2022. Krav og
Trondheim og omegn. Folkets gjennomføring
hus, Augusta Aasen salen.
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John-Peder
Denstad
John-Peder
Denstad
Svein Åge
Samuelsen
John-Peder
Denstad
Svein Åge
Samuelsen
Rigmor
Bjerche
Robert
Valslag
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14.09.21
24.-26.09.21

20.10.21

26.10.21
06.11.21
(avbud pga.
møtekollisjon)

08.11.21

01.12.21

Representantskapsmøte LO i
Trondheim og omegn. Folkets
hus, Augusta Aasen salen.
Faggruppa kollektivtrafikk i
Fagforbundet. Kjeholmen
feriested i Oslofjorden, Oslo
Sporveiers Arbeiderforening
Fagforbundets fagforeninger
ved Helse Nord-Trøndelag og
St. Olav Hospital. Felles samling for plasstillitsvalgte og
styremedlemmer. Jegtvolden
Fjordhotell.
Representantskapsmøte LO i
Trondheim og omegn. Folkets
hu, Augusta Aasen salen.
Fagforbundet Ung Trøndelag.
Felles ungdomskurs med
andre forbund. Scandic Hell,
Stjørdal.
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, styremøte.
Nygårdsvoldheimen, Trondheim.
LO i Tromsø, styresamling.
SAS Radisson Blu Hotell,
Tromsø.

Hoved-tariffoppgjøret 2022. Krav og
gjennomføring

Synnøve
Bakken

Kollektivkonferansen 2021. Historisk
gjennomgang av tariffoppgjørene 2016 –
2021 og forberedelser til hoved tariffoppgjøret 2022.
Arbeiderbevegelsens betydning og
påvirkningskraft

John-Peder
Denstad

Etter kommunevalget 2019 – Oppfølging
og gjennomføring av Fagbevegelsens
Trondheimsmanifest 2019.
Hvorfor er vi organisert, og hvorfor er
det viktig? Noen av de kampene som er
kjempet fram, og hvorfor vi fortsatt må
kjempe for rettighetene i arbeidslivet.
Om LO i Trondheim og Omegn og om
Trondheimskonferansen 2022.

John-Peder
Denstad

John-Peder
Denstad

John-Peder
Denstad
John-Peder
Denstad

Erfaringer om styrearbeid i LO i TrondJohn-Peder
heim og Omegn. Hvordan bygge organi- Denstad
sasjonen – konkrete tips og erfaringer.

ARRANGEMENTER I LO I TRONDHEIM OG OMEGNS
REGI – 2021
DATO

ARRANGEMENT

TILSTEDE TEMA

22.01.21

Fanemarkering Lilletorget,
Folkets Hus. Støtte fagorganiserte i FO og Fagforbundet
i streik i private omsorgsbedrifter, NHO 453, 120 medlemmer, hvorav 8 i Trondheim - 6 i Birralee International Kindergarten, 1 i Trondheim mottakssenter Hero og
1 i Kirkens SOS. Arr: Fagforbundet Trondheim og LO i
Trondheim og omegn
Trondheimskonferansen.
Digital Zoom-konferansel.
Arr: LO i Trondheim og
omegn

40 stk. og 17 Streik mot NHO for kravet om likebefagforenings handling og lik lønn for likt arbeid.
Ulikhetene i lønn og minstelønnssatsfaner
er er uholdbar. Appellanter: Kristin
Sæther, LO i Norge, Kristine Svendsen, LO Trøndelag, John-Peder Denstad, LO i Trondheim om omegn, Sylvi
Dybvik, FO Trøndelag. Møteleder
Sonia Tangen, Fagforbundet
Trondheim

30.01.21

339. 14250 «Felles kamp for arbeid og faglige
var inne på
rettigheter»
konferansen
på
Facebook.
5800 spilte
av konferansen.
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23.03.21
(Avlyst pga.
minnestund for
LOs leder HansChristian
Gabrielsen)

27.04.21
01.05.21

Representantskapsmøte LO
i Trondheim. Augusta Aasen
salen, Folkets Hus
Trondheim
Årsmøte LO i Trondheim,
Augusta Aasen salen,
Folkets hus i Trondheim.
1. mai-arrangement – virtuelt

06.05.21

Informasjonsmøte med
kommentarer etter hvert
innlegg om bygga på Ladehammeren, tidligere Trondheim Maritime Skolesenter.
Digital Zoom-konferansel.
Arr: Ladejarlen ressursgruppe og LO i Trondheim
og omegn.

26.05.21

Boklansering! Dynamitt i
borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870–2020. Litteraturhuset Trondheim, Søndregt. Arr:
Litteraturhuset Trondheim og
LO i Trondheim og omegn.
Folkefest i Tordenskioldsparken for mangfold og inkludering. Arr: AUF Trondheim,
Norsk Folkehjelp og LO i
Trondheim og omegn.
Åpent representantskapsmøte og valgkampmøte LO i
Trondheim og omegn.
Augusta Aasen salen,
Folkets hus i Trondheim.

17.07.21

31.08.21

06.09.21

Åpent møte om den tredje
boligsektor. Augusta Aasen
salen, Folkets hus. Arr: LO i
Trondheim og omegn v/
politisk utvalg

(Avlyst pga.
minnestund for
LOs leder
Hans-Christian
Gabrielsen)

SAK 1. 1. MAI 2021 – Hovedparoler;
SAK 2. Navneendring og ny fane for
LO i Trondheim og omegn; SAK 3. I
en krisetid foran stortingsvalget 2021
– mobilisering for flertall for venstresidas partier; SAK 4. Eventuelt.
58 hvorav 54 Årsmøtesaker
stemmeberettigede
3.627 i tog Virtuelt demonstrasjonstog 2021 med
nettbaserte appeller, taler og kultur.
25
1) Innledning v/Rigmor Bjerche, styremedlem LO Trondheim og omegn; 2)
Bevissthet om bevaringsverdig arkitektur i Trondheim v/Trygve Lundemo,
kommentator i Adresseavisen; 3) Milepæler i arbeidet for Ladehammerbyggene. Status nå og arbeid videre framover v/Geir K. Hansen, Ladejarlen
ressursgruppe; 4) Ladehammerbyggene og den maritime identiteten til
Trondheim by v/Kristin Bjørlykke, LO i
Trondheim og omegn; 5) Ladehammerbyggenes kvalitet, studentarbeid om
dette v/Eileen Garmann Johnsen, førsteamanuensis institutt for arkitektur
og teknologi NTNU; 6) Oppsummering
og appell ved Geir K Hansen.
50
Inga Næss i samtale med forfatter
Bjørn-Erik Hanssen. Introduksjon ved
John-Peder Denstad, leder av LO i
Trondheim og omegn

400 stk. og
20
fagforenings
faner
26 stk. Ant.
Stemmeberettigede
22 stk.

25

Vende organisasjonen SIAN («Stans
islamiseringen av Norge») og deres
arrangement ryggen på torget i Trondheim og deretter marsjering til Tordenskioldsparken med fanene høyt hevet.
SAK 1. Orientering fra Mikal Gullikstad, nestleder Fagforbundet Teater
og Scene, om mulig streik i kultursektoren. SAK 2. Stortingsvalget – mobilisering for rødgrønt flertall – NY
KURS; SAK 3. Eventuelt.
Det har blitt stadig vanskeligere å
skaffe seg en bolig til en overkommelig pris for store grupper i samfunnet.
Det gjelder både for eiermarkedet og
utleiemarkedet. Dette har aktualisert
debatten om en tredje boligsektor,
utenfor det kommersielle markedet.
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14.09.21

Representantskapsmøte LO
i Trondheim. Augusta Aasen
salen, Folkets Hus
Trondheim

37

26.10.21

Representantskapsmøte LO
i Trondheim og omegn.
Augusta Aasen salen,
Folkets Hus Trondheim

40

05.11.21

Faglig høstkonferanse. Er
Hurdalserklæringen svar på
utfordringene? Hvor stort er
handlingsrommet? Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo.
Arrangører: LO i Oslo, LO i
Trondheim og omegn, LO i
Stavanger og omegn og
Faglig utvalg i Nei til EU.

50

Innledere: 1) Silje Salomonsen, LO i
Trondheim og omegn. Orientering om
Trondheim kommunes boligpolitiske
plan 2020, som har et eget avsnitt om
tredje boligsektor; 2) Odd Anders
With, Kirkens Bymisjon: Bymisjonens
erfaringer med boligbehovene / problemene i Trondheim; 3) Karin Høyland, forsker i Sintef: Om tredje sektor
og eksempler fra andre land; 4) Harald Bjørlykke, Trondheim boligstiftelse: Boligstiftelsens arbeid og planer
framover. Muligheter og begrensninger; 4) Kommentarer og diskusjon fra
salen. Oppsummering og avslutning
SAK 1. TV-aksjonen 2021, til Plan og
kampen mot barneekteskap; SAK 2.
Hoved-tariffoppgjøret 2022. Krav og
gjennomføring; SAK 3. Stortingsvalget
2021; SAK 4. Brakkeaksjonen i
Trøndelag; SAK 5. Eventuelt.
SAK 1. Orientering fra streiken i kultursektoren ved Mikael Gullikstad,
nestleder i Fagforbundet Teater og
Scene; SAK 2. Etter kommunevalget
2019 – oppfølging og gjennomføring
av fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019; SAK 3) Eventuelt.
Program: 1) Hva nå? Leder i nei til EU
Roy Pedersen åpner konferansen og
innleder om Nei til EUs viktigste saker
etter valget; 2) Er det handlingsrom i
EØS-avtalen til et oppgjør med sosial
dumping? Norgesmodellen og Bemanningsbransjen v/ Joachim Espe;
Regulering av arbeidsinnvandring;
Sveitsisk modell ved Roar Eilertsen.
Hva med norsk regulering? Boye Ullmann. Debatt; 3) Hvordan elektrifisere
landet og industrien? Skal våre naturressurser brukes til å bygge landet
eller være råvarer for EUs industri?
Jan Haugen, tidligere leder i Industriaksjonen; Tove Berit Berg, tillitsvalgt
NNN om verdiskaping og muligheter
for produksjon av bearbeida fisk i
Norge; 4) Paneldebatt mellom representanter fra de fire rødgrønne partier.
Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra AP, Heming Olaussen fra SV
og faglig leder Markus Hansen fra
Rødt og stortingsrepresentant Per
Olaf Lundteigen fra SP. Debatt.
Møteleder Arne Byrkjeflot, faglig
utvalg Nei til EU.
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06.11.21

Seminaret «Fra lovlydighet til
mer aksjon og kampen mot
løsarbeid og for hele faste
stillinger» for fagforeninger i
LO i Trondheim og omegn.
Augusta Asen salen, Folkets
hus i Trondheim. Arr: LO i
Trondheim og omegn i
samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg.

30 fra 16
fagforeninger

1) Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet
vi har i dag. Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren av
modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen. Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer. Erfaringene med og
betydningen av å bruke ulike faglige
kampmidler, i historisk perspektiv og
frem til i dag. Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør
gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere
aksjonerer i dagens arbeidsliv? 2)
Kampen for tariffavtale. Hvordan lykkes i å føre en streik for tariffavtale
frem til seier? Erfaringer fra 36 dagers
streik i 2016 for tariffavtale i KABA; 3)
Perspektiv på kampen for hele faste
stillinger i arbeidslivet; 4) Hva gjøres
for å stanse bruk av løsarbeid i Trondheim kommune? Hva er situasjonen i
Trondheim kommune mhp. faste ansettelser? Arbeidsmiljølovens § 14-4
a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Erfaringer
med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele faste stillinger?
Arbeidsmiljølovens § 14-9 Midlertidig
ansettelse, sjette ledd. Erfaringer med
anvendelse av denne bestemmelsen
for å oppnå hele faste stillinger? Er
toppa bemanning med alterneringsplikt for ansatte en god strategi i kampen for hele faste stillinger? Hvordan
føre kampen for forbud av bemanningsbransjen videre? 5) Respekten for
tariffavtaler. Tillitsvalgtes erfaringer
knytta til mangel på etterlevelse av
tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes; 6) Vekterstreiken i hoved-tariffoppgjøret i 2020. Erfaringer med streikebryteri utført av Securitas datterselskap PSS og permitteringer av hovedtillitsvalgte. NHOs rolle, den såkalte
«norske modellen» og opphevelsen
av lovforbudet mot bemanningsbransjen fra og med år 2000 – sammenheng med erfaringer fra streiken i
2020? Hvordan bør vekternes streikeerfaringer høsten 2020 følges opp?
Hva med økt bruk av sympatistreik?
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1. MAI 2021 – OPPSUMMERING, EVALUERING, OPPFØLGING
OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER.
Paroler 1. mai 2021.
På grunn av minnestund for LOs leder Hans-Christian Gabrielsen ble representantskapsmøtet 23.03.21 avlyst. Styret i LO i Trondheim og omegn vedtok følgende paroler for 1.
mai 2021:
PAROLE FOR DAGEN
ü For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge
HOVEDPAROLER
ü Rødgrønt flertall – NY KURS!
ü Bekjemp diskriminering og rasisme
ü Likelønn og hele faste stillinger nå!
ü Forby bemanningsbransjen – Ut av EØS
ü Offentlige tjenester i egenregi!
ü Nyhavna med klimavennlig sjøtransport

Nettbasert 1. mai www.samorg.no
ü Det er strategisk viktig å videreutvikle denne plattformen for LOs lokalorganisasjoner for
felles kampanjer osv.
ü 3.627 deltok i det nettbaserte demonstrasjonstoget. Det var vesentlig færre enn i fjor.
ü 19 LO lokalorganisasjoner hadde arrangementer på den felles nettsiden: Tromsø,
Vesterålen, Rana og omegn, Stjørdal og Meråker, Trondheim og omegn, Nordhordland,
Bergen og omland, Indre Hardanger, Stavanger og omegn, Jæren, Kristiansand og
omegn, Larvik, Asker og Bærum, Oslo, Follo, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg,
Vestoppland. Dette var en økning på tre LO lokalorganisasjoner fra i fjor.
ü Det var komplisert med innlogging for å velge parole. Det ville vært bedre med SMS
bekreftelse i stedet for at bekreftelse på parole måtte gis på e-post. Men dette ville
muligens vært dyrere.
ü Mobilisering. Spørsmål om styrets medlemmer tok kollektivt ansvar for å mobilisere til å
gå inn på www.samorg.no
ü Det holder ikke kun å mobilisere digitalt.
ü www.samorg.no neste år bør kun inneholde programmene som skal gjennomføres av
de ulike LO lokalorganisasjonene.

Byvandring – I klassekampens fotspor i Trondheims gater
ü Dette ble gjennomført 24.04.21 med kunsthistoriker Daniel Johansen og Ragnarok Film
AS. Dette var meget vellykket, 50 deltakere, som ga god tilbakemelding.
ü Innkjøpt batteridrevet høyttaler med mikrofon fungerte meget bra.
ü Slike arrangementer bør videreføres.

Kvelden før dagen arrangement
ü Dette ble gjennomført fredag 30.04.21 i Folkets hus, Augusta Aasen salen kl. 18.00 –
21.00. 40 stk. deltok.
ü Programmet var variert og fikk gode tilbakemeldinger.
ü Detaljert program bør sendes ut tidligere enn tre dager før arrangementet.
ü Ved fremtidige arrangement bør det brukes mer tid til å teste lydsystemet på forhånd,
for å få lyd ut på nett og god kvalitet på streamingen. Lars Samdahl kan være en
person som bør inviteres til samarbeid.
ü Mobilisering: Spørsmål om styrets medlemmer og ungdomsutvalget og internasjonalt
utvalg tok kollektivt ansvar for å mobilisere til kvelden før dagen arrangement?
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ü Sendt ut i e-post, SMS, facebook, Veggavis, hjemmeside. Det holder ikke kun å
mobilisere digitalt.

Flaggheising på Folkets hus.
ü Flaggheising kl. 08.00 på taket av Folkets hus ble på tradisjonell måte gjennomført av
fem representanter for LO i Trondheim og omegn. Spilling av fanfare under
flaggheisingen ble gjort av Bispehaugen Ungdomskorps v/ Unni Anstensrud.

Bekransningsarrangementer
ü Bekransninger av minnebautaer og minnesteder i 2021. Bekransningene av
minnebautaene og minnestedene om morgenen og formiddagen ble gjennomført på en
bra måte, med vesentlig økt deltakerantall.
ü Gravminne Frihetskampens ofre: I tillegg til musikkorps (36 stk.) deltok 49 stk. på bekransningen av Gravminne for Frihetskampens ofre på Domkirkegården.
Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Kommunistiske Parti i Trondheim og
LO i Trondheim og omegn. John-Peder Denstad var møteleder. Musikkforeningen
Nidarholm spilte Seieren følger våre faner og Internasjonalen. Talen var v/ Harald
Reppesgaard, leder Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge. De siste tyve årene har
deltakerantallet vært følgende: AU deltok i fjor, 48stk., 37 stk., 40 stk., 39 stk., 39 stk.,
33 stk., 40 stk., 33 stk., 30 stk., 30 stk., 40 stk., 48 stk., 46 stk., 40 stk., 37 stk., 35 stk.,
38 stk., 55 stk. og 53 stk. for tyve år siden.
ü Sovjetiske krigsgraver: I tillegg til musikkorps (45 stk.) deltok 70 stk. på bekransningen
av Sovjetiske krigsgraver på Lademoen Kirkegård. Arrangementet er et samarbeid
mellom Trondheim SV og LO i Trondheim og omegn. John-Peder Denstad var møteleder. Strindheim Janitsjar spilte Frem Kamerater og Internasjonalen. Talen var v/
Erlend Malvik Andresen, SVs 4. kandidat ved stortingsvalget 2021. De siste tyve årene
har deltakerantallet vært følgende: AU deltok i fjor, 56 stk., 42 stk., 45 stk., 53 stk., 54
stk., 54 stk., 49 stk., 51 stk., 43 stk., 39 stk., 62 stk., 53 stk., 62 stk., 62 stk., 50 stk., 70
stk., 76 stk., 85 stk. og 74 stk. for tyve år siden.
ü Anders Buens Bauta: I tillegg til musikkorps deltok 61 stk. på bekransningen av Anders
Buens bauta i Lademoen Park. Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheim AP
og LO i Trondheim og omegn. Arnljot Worseth var møteleder. Strinda ungdomskorps
spilte Frihetens forpost og Internasjonalen. Audun Lønmo Knudsrød, 2. nestleder i
Trondheim AP holdt tale. De siste tyve årene har deltakerantallet vært følgende: AU
deltok i fjor, 30 stk., 23 stk. i fjor, 38 stk., 34 stk., 30 stk., 40 stk., 44 stk., 40 stk., 25
stk., 17 stk., 43 stk., 33 stk., 30 stk., 35 stk., 35 stk., 55 stk., 35 stk., 35 stk. og 14 stk.
for tyve år siden.
ü K. O. Thornæs Bauta: I tillegg til musikkorps deltok 160 stk. på bekransningen av K. O.
Thornæs bauta. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Kommunistiske Parti i
Trondheim og LO i Trondheim og omegn. Kristin Bjørlykke var møteleder og ordnet
med trykte sanger. Jernbanens Musikkorps spilte Frem Kamerater og Internasjonalen.
Det var allsang av flere sanger i tillegg til Thornæssangen, ledet av Panter Tanter. Talen var v/ Bjørn-Erik Hanssen på vegne av Norges Kommunistiske Parti i Trondheim.
De siste tyve årene har deltakerantallet vært følgende: AU deltok i fjor, 59 stk., 77 stk.,
66 stk., 67 stk., 46 stk., 60 stk., 50 stk., 60 stk., 60 stk., 76 stk., 86 stk., 74 stk., 95 stk.,
80 stk., 50 stk., 52 stk., 20 stk., 35 stk. og 20 stk. for tyve år siden. Det var markant
økning i deltakerantall i år til tross for at Fellesforbundet avd. 857 Grafisk Fagforening
Midt-Norge for seks år siden solgte og flyttet ut av sitt bygg ved parken. Det samme
gjorde leietakeren Midtnorsk Transportarbeiderforening.
ü Johan Nygaardsvolds statue: I tillegg til musikkorps deltok 121 stk. på arrangementet
hvor krans ble lagt ned v/Nygaardsvold statuen. Arrangementet er et samarbeid mellom
Trondheim AP og LO i Trondheim og omegn. Rigmor Bjerche var møteleder.
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Bispehaugen ungdomskorps spilte Seieren følger våre faner og Internasjonalen. Talen
var v/ Gunn Elin Høgli, nestleder Trondheim AP. Erling Hustvedt, nestleder AUF i
Trondheim holdt appell. De siste tyve årene har deltakerantallet vært følgende: AU
deltok i fjor, 57 stk., 32 stk., 80 stk., 60 stk., 88 stk., 86 stk., 80 stk., 110 stk., 90 stk.,
100 stk., 110 stk., 33 stk., 46 stk., 35 stk., 44 stk., 42 stk., 39 stk., 33 stk. og 40 for tyve
år siden. Det lave deltakerantallet i 2018 skyldes nok at NOVA / Olavs Pub ble avviklet
høsten 2017.
ü Minnested i Tordenskioldparken for ofrene etter den politisk motiverte terroraksjonen
22. juli 2011: Det var femte år at dette bekransningsarrangementet ble gjennomført.
Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheim AP, AUF i Trondheim og LO i
Trondheim og omegn. Runa Hjertø var møteleder. Tale v/ Hanne Moe Bjørnbet, leder
Trondheim AP. Appell v/ Tyra Joarsdottir, leder AUF i Trondheim. Gaute Skrove spilte
som i fjor Til ungdommen på fiolin. 200 stk. var til stede. I fjor deltok AU og AUF, 110
stk. for to år siden, 125 stk for tre år siden, for fire år siden deltok 200 stk.
ü Det bør tas initiativ for å sikre større deltakelse kommende år, ved at styret i LO i
Trondheim og omegn aktivt mobiliserer ungdomsutvalget og de politiske
ungdomsorganisasjonene på venstresiden.
ü Den som har ansvar for å lede arrangementet på vegne av LO i Trondheim og omegn
må ta tidligere kontakt med taler / appellant og musikkorps / fiolinist for å avklare
innholdet og gjennomføringen av arrangementet.

Mobilisering av fagforeninger
ü Det bør startes tidligere med å få fagforeningene til å ta ansvar for å bidra i
mobiliseringen til de ulike arrangementene, i form av frokostmøte med lederne på
vinteren, representantskapsmøte med mobilisering som eget punkt og ved å invitere
oss ut på møter i fagforeningsstyrene.

Media
ü Intervjuer ble gitt til avisa Nidaros og Adresseavisen. Det var to helsiders oppslag i Adresseavisen, henholdsvis 30. april og 3. mai. Artiklene var også lagt ut på avisas
nettside.
ü Annonsering neste år bør i tillegg til de tradisjonelle annonsene også bruke noe
økonomi på facebook annonsering.

Rapport til Trondheim kommune.
ü Rapportfrist er 1. desember 2021, om vår bruk av tilskuddsmidler – fritidskulturmidler.
ü Sammendrag av rapporten: Ble prosjektet eller aktiviteten gjennomført i henhold til søknaden? Arrangementene ble gjennomført til tross for pandemi. Dette gjaldt ikke
demonstrasjonstoget og folkemøtet på torget som ble avlyst på grunn av pandemien.
Se vedlagte oppsummering og evaluering av 1. mai 2020
ü Avvik i forhold til søknaden? Demonstrasjonstoget og folkemøtet på torget som ble
avlyst pga. pandemien. Lørdag 24. april 2021 ble det gjennomført en meget vellykket
byvandring «I klassekampens fotspor i Trondheims gater» med kunsthistoriker Daniel
Johansen og Ragnarok Film AS. Det ligger utlagt på vår facebookside. Digitalt 1. mai
ble utviklet og gjennomført pga. pandemien. Se vedlagte oppsummering og evaluering
av 1. mai 2021.
ü Kommentar hvis avvik mellom budsjett og regnskap. Totalregnskapet ble mindre enn
budsjett på grunn avlysninger av demonstrasjonstog og folkemøte på torget som følge
av pandemien. En del vellykkede offentlige mindre arrangementer ble vellykket, som
medførte en egenfinansiering stort sett i samsvar med budsjett.
ü Hva gjøres med over-/underskudd? Balansen går i null.
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Heidi Larsen og John-Peder Denstad oppsummerte 03.05.21, og AU oppsummerte
07.05.21:
Styret i LO i Trondheim og omegn oppsummerte 18.05.21:
• Løsningen med å bekrefte deltakelse fungerte ikke, og mange ga opp å registrere seg
bak en parole.
• Lav oppslutning om å registrere seg bak en parole på den digitale plattformen
www.samorg.no skyldes nok også en trøtthet blant folk til å følge med på et mylder av
aktiviteter på digitale flater.
• Filmen om den arbeiderhistoriske vandringen med Daniel Johansen er per nå spilt av
2500 ganger, og ligger på facebook og youtube. Dette var et vellykket arrangement.
• Tidsrammene for våre arrangementer på 1. mai må klargjøres i god tid slik at andre
ikke planlegger arrangementer som virker forstyrrende inn på våre, jfr. et
ungdomsinitiativ på torget i år.
• Kreative arrangementer bør tenkes gjennom, eksempel Nidelven rundt.
• Det bør opprettes en 1. mai gruppe i regi av LO i Trondheim og omegn som allerede i
år starter planlegging og mobilisering blant fagforeningene og alliansepartnere, jfr. at
John-Peder Denstad i media har lovt tidenes største fysiske 1. maifeiring neste år.
Styret i LO i Trondheim og omegn vedtok 18.05.21: Notat om oppsummering, evaluering
og oppfølging av 1. mai 2021 oppdateres og legges til grunn for planlegging av 1. mai
2022.

Foto: 1. mai 2021. Flaggheising på taket av Folkets hus. Fra venstre kasserer Arnljot
Worseth, styremedlem Rigmor Bjerche, trompetist Unni Anstensrud fra Bispehugen
Foto: 1. mai 2021. Flaggheising på taket av Folkets hus. Fra venstre kasserer Arnljot
Ungdomskorps
og John-Peder
leder av LO
i Trondheim
ogfra
omegn.
Worseth, styremedlem
Rigmor Denstad,
Bjerche, trompetist
Unni
Anstensrud
Bispehugen
Fotograf:
Erling Weydahl
Ungdomskorps
og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn. Fotograf:
Erling Weydahl
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TRONDHEIMSKONFERANSEN «FELLES KAMP FOR ARBEID
OG FAGLIGE RETTIGHETER» 30. JANUAR 2021.
LO i Trondheim arrangerte lørdag 30. januar 2021 den årlige Trondheimskonferansen
«Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». 339 deltakere fra hele landet var påmeldt
og deltok på konferansen som var nr. 28 på rad og den trettiende totalt. Styret i LO i
Trondheim vedtok å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19. Det ble derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim på Scandic
Lerkendal, men vi gjennomførte en digital konferanse lørdag 30. januar kl. 11.00-14.30.
14.250 var innom konferansen på Facebook, 5.800 har spilt av konferansen. Mange var
aktive under konferansen ved å sende SMS til hverandre og 82 delte arrangementet.
Tema for Trondheimskonferansen 2021: I en krisetid foran stortingsvalget 2021 –
mobilisering for flertall for venstresidas partier. Regionkonferansen i LO Trøndelag,
bestående av representanter fra alle forbundene og de 15 LO lokalorganisasjonene i
Trøndelag, vedtok 14. oktober 2020 følgende om Stortingsvalget 2021: «Fagbevegelsen
og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida – Stortingsvalget 2021. Det er
viktig å bygge allianser med de partiene som støtte fagbevegelsens mål og politikk. Dette
må til for å vinne stortingsvalget 2021. Stortingsvalget er vår viktige kamp framover.
Fagbevegelsen skal være en selvstendig kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og
politikk. Fagbevegelsen vil støtte de partier på venstresiden som støtter vår poltikk, våre
krav og vårt verdigrunnlag.»
LOs regionkonferanse i Trøndelag vedtok også 11 konkrete krav for en rødgrønn
politikk. Disse kravene ble oversendt partilederne for AP, SV, SP og Rødt i god tid før
konferansen, og disse kravene ønsket vi svar på:
1) Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling.
2) Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri.
3) Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om næringsnøytralitet
forkastes, prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet.
4) Deler av Statens Pensjonsfond utland må, gjennom fondsavsetninger, brukes til
målrettet investering i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling
nasjonalt som bidrar til både lokale og globale klimaløsninger.
5) Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER
må reverseres.
6) Ta tilbake tapte rettigheter og styrk Arbeidsmiljøloven, herunder kollektiv styring av
arbeidstida med sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid, og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser.
7) Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske
foretak til folkevalgt forvaltningsstyring.
8) Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og levealdersjustering for
uføre må opphøre.
9) Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig
velferd og faglige rettigheter.
10) Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur.
11) Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.
Som oppspill til partiledernes innledninger og svar, innledet Magnus Marsdal, leder
av Manifest Tankesmie, om valg 2021: Hvordan får vi fart på det grønne industri-skiftet?
Klodens klima og norsk økonomi trenger mer grønn industri! Alliansen Grønn Industri 21
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forener klimaaktivister og industriens fagbevegelse om en industriell revolusjon i klimapolitikken. Jan Haugen, leder av Industriaksjonen, innledet om Hva innebærer en nasjonal
offensiv industripolitikk. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?
Helene Bank, fungerende daglig leder For Velferdsstaten, innledet om Kampen for
velferdsstaten. Hvordan styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, privatisering, deregulering og markedsliberalisme? Linn Stalsberg, forfatter, skribent og journalist, innledet om Feminismen må være antikapitalistisk, økososialistisk og antirasistisk.
Et manifest for de 99 prosentene. Angrep på det nyliberale tankegodset.
Partilederne innledet om i en krisetid foran stortingsvalget 2021, og svarte i stor
grad ut kravene fra fagbevegelsen. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant og leder av
Rødt, Audun Lysbakken, stortingsrepresentant og leder av SV, Ola Borten Moe, 1.
nestleder av SP stilte på kort varsel opp da Trygve Slagsvold Vedum hadde forfall, Jonas
Gahr Støre, stortingsrepresentant og leder av AP.
Deretter ble det åpnet for spørsmål / kommentar fra konferansedeltakerne, før
partilederne i siste bolk svarte på spørsmål / kommentarer. 26 stykker deltok i debatten.
Følgende ble sendt påmeldte deltakere på forhånd: E-post 27.01.21; 1) Tidsplan
m/program; 2) Informasjon om konferansens praktiske gjennomføring; 3) Deltakerliste
Seminarer før Trondheimskonferansen: På grunn av Covod-19 smittesituasjonen, ble
ingen av de tradisjonelle dagkonferansene før Trondheimskonferansen gjennomført.
Verken i regi av LO i Trondheim, LO i Oslo, Faglig utvalg Nei til EU og Nei til EU SørTrøndelag om EU / EØS tema, internasjonalt seminar i regi av LO i Trondheims internasjonale utvalg eller ungdomskonferanse i regi av ungdomsutvalget i LO i Trondheim.
Distrikter/Fagforeninger/klubber: Det deltok deltakere fra 141 distrikter/fagforeninger/klubber i LO i offentlig og privat sektor, m/ 37 fra Fagforbundet, 26 fra Fellesforbundet
(FF), 18 fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), 18 fra Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), 8 fra Industri Energi (IE), 7 fra EL & IT
Forbundet, 9 fra Handel og Kontor (HK), 5 fra Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), 3 fra Norsk Sjømannsforbund (NSF), 2 fra Skolenes Landsforbund (SL), 2
fra Norsk Jernbaneforbund (NJF), 2 fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), 2 fra Norsk
Lokomotivmandsforbund (NLF), 1 fra Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund og 1 fra
Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).
25 av LOs lokalorganisasjoner deltok: LO Alta og Omegn, LO i Tromsø, LO i Vesterålen, LO Namsos og Omegn, LO i Steinkjer og Omegn, LO i Stjørdal og Meråker, LO Hitra
og Frøya, LO i Trondheim, LO Røros og Holtålen, LO Fosen, LO Indre Nordmøre, LO i
Kvinnherad, LO i Sunnhordland, LO Indre Hardanger, LO i Dalane, LO i Stavanger og
omegn, LO Sandnes og Gjesdal, LO Jæren, LO i Asker og Bærum, LO i Drammen og
Omegn, LO Vestoppland, LO i Oslo, LO i Moss, LO Fredrikstad og LO Halden.
LO forbund med sentrale tillitsvalgte / ansatte var representert: Fellesforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Jernbaneforbund (NJF).
Fagforbund og fagforeninger utenfor LO deltok: Utdanningsforbundet Vefsn,
Utdanningsforbundet Trøndelag, Utdanningsforbundet Bergen, Utdanningsforbundet
Viken, Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune, Norsk Sykepleierforbund Sømna,
Norsk Ortopedisk Forening / Legeforeningen, Norsk Journalistlag.
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Partier og organisasjoner som deltok: Industriaksjonen, Manifest Tankesmie, De Facto,
For velferdsstaten, Nei til EU, Nei til EU S-Trøndelag, Hordaland Nei til EU, Fellesutvalget
for Palestina, NKP sentralkomiteen, NKP Faglig utvalg, Agder og Telemark NKP, NKP
Østfold, Rødt, Rødt Narvik, Rødt Vestfold/Telemark, Trøndelag Rødt, Sosialistisk
Venstreparti, SV Alver, Arbeiderpartiet, Ranheim Arbeidersamfunn, Senterpartiet.
Kvinner og menn: 154 kvinner og 185 menn var påmeldt, en kvinneandel på 45,4 %.
Trondheimskonferansen 2021 satte derfor rekord i kvinneandel til stede.
Utenlandsk deltakelse / gjest: Ingen utenlandske gjester eller innledere deltok.
Aksjoner: Det ble ikke gjennomført aksjoner hverken i forkant eller under konferansen.
Redaksjonskomité: Konferansen behandlet i år ikke forslag til Trondheimsresolusjon fra
styret i LO i Trondheim. Heller ingen andre forslag ble behandlet. Det ble derfor ikke valgt
noen redaksjonskomité til årets konferanse.
Pressedekning: Pressemelding ble utsendt fra LO i Trondheim 26.01.21. Konferansen ble
dekket av Siv Sandvik, politisk redaktør Adresseavisen, Tormod Ytrehus, journalist i
Magasinet for fagorganiserte, medlemsbladet til Fellesforbundet (LO Media) og Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen. Konferansen ble bl.a. omtalt ved innlegg i Klassekampen 28.01.21 fra John-Peder Denstad – «Elleve krav til en rødgrønn regjering»,
kommentar i Adresseavisen 01.02.21 – Importsmitte og stengte grenser kan sette fyr på
EØS-debatten og artikkel i Fri fagbevegelse 31.01.21 – Trondheimskonferansen 2021: Her
er den radikale fagrørsla sine 11 krav til ei ny regjering.
Uttalelser: Konferansen behandlet ingen Trondheimsresolusjon 2021 eller andre
uttalelser.
Oppsummering, evaluering og videre oppfølging: Heidi Larsen, Arbeidsutvalget og
styret i LO i Trondheim og omegn oppsummerte, evaluerte og drøftet oppfølging av
konferansen i flere møter.
Følgende framkom AUs drøftelser 05.02.21, sak 25/21:
• Oppsummering av konferansen. Det er mange positive tilbakemeldinger om
gjennomføring av konferansen herunder tema og innledere. Videre at de politiske
partiene ble utfordra på konkret politikk.
• Konferansen veldig bra, skapte engasjement. Et viktig oppspill av valgkampen og
partiene forpliktet seg.
• Meget bra konferanse – viktig at partilederne deltok.
• Fryktelig mannstungt – tilbakemelding fra flere. Noen talere brukte for lang tid i
debatten.
• Hvis vi gjennomførte planlagt fysisk konferanse ville det vært likt antall kvinner og menn
som innledere.
• Konferansen en suksess, 14250 har vært innom på Facebook, 5700 spilte av
konferansen. Mange var aktive under konferansen ved å sende SMS til hverandre og
dele arrangementet.
• Det er forbedringspotensial og folk forventer strømming av konferansen neste år.
• Styret må drøfte om deler eller hele konferansen neste år skal strømmes hvis fysisk
gjennomføring.
• Vi kan ikke ha en hybridkonferanse, men selektiv strømming av deler, men hvor det da
ikke blir anledning for ikke fysisk deltakere til å delta i debatten.
• God debatt, gode innlegg – nok med ett minutt taletid.
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• Det var viktig at Heidi Larsen testa systemet før konferansen, både for styret LO i
Trondheim og for konferansedeltakere. Det økte også styrets kompetanse for å
arrangere webinarer.
• Petter Krigsvold og Børge Ånesen gjorde en veldig bra jobb.
• Vi må bruke systemet til flere webinar med aktuelle tema. Styret bør utfordres på dette.
LO Kommune Trondheim har drøftet flere initiativer.
AU i LO i Trondheim vedtok 05.02.21: Tas til foreløpig orientering. Styret behandler saken
på kommende styremøter. Videre innstiller AU på at styret gir AU fullmakt til å ta kontakt
med Scandic Lerkendal om Trondheimskonferansen 2022, 28. – 30. januar 2022, for å
inngå kontrakt basert på innholdet i årets avlyste kontrakt.
Skriftlig oppsummering fra Heidi Larsen 09.02.21 til styret.
• Trondheimskonferansen 2021 ble avholdt som en digital konferanse, med
webinarpakken til Zoom. Vi kjøpte inn et webkamera med nok vidvinkel til å få med
rommet og lerretet. Det ble skrudd fast på fotostativet, og vi brukte det høye bordet som
talerstol. Vi fikk lånt en veldig bra høyttalerløsning av Fellesforbundet Trondheim
Bygning, og den fungerte bra. LO i Trondheim bør vurdere å kjøpe inn høyttaler sjøl, for
det tar nok en stund før vi er ferdige med behovet for digitale møter.
• Vi hadde på forhånd påmelding via det vanlige påmeldingssystemet vi bruker ved
ordinære Trondheimskonferanser. For å sikre at folk meldte seg på ventet vi til den uka
konferansen skulle avholdes før vi bekjentgjorde at vi kom til å strømme den til
facebook også. Dette ble godt mottatt, og har ført til at per i dag 09.02.21 er det ca.
5800 personer som har spilt av videoen på facebook. Flere har gjort det etter
konferansen, for det ligger jo der i ettertid også. 82 personer delte sendingen, både i
ulike grupper og på sider, samt personlige profiler.
• Når det gjelder det tekniske så er lærdommen at det var viktig å teste så mye som vi
gjorde. Både for oss som arrangører, men vi tilbød også deltakerne å bli med på en «bli
kjent med Zoom» i to omganger dagen før konferansen. Det var ikke så veldig mange
som ble med på dagtid, men mange ble med på ettermiddag/kveld på fredag slik at de
kunne være litt tryggere på lørdag under konferansen.
• Under konferansen så håndterte Børge Ånesen og Petter Krigsvold det tekniske med
videoer, innleder og appellanter og talerliste. Det vi underveis oppdaget var et problem,
er at det er vanskelig å gi en innleder/appellant beskjed om at tida er ute. Da må en
bryte inn med mikrofon og si det høyt, eller kutte lyden til den enkelte. Vi må tenke
gjennom dette til neste gang vi bruker en sånn løsning, og avtale med innledere og
appellanter om hvordan vi håndterer dette.
• Børge og Petter satt i eget rom, og John-Peder og Heidi som ledet konferansen satt i
det store rommet sammen med de fra styret som var til stede. Det ble et problem med
for mye lyd fra rommet, knitring av papir førte blant annet til at SLs appell ble vanskelig
å høre, - den ble holdt fra talerstolen i konferanserommet. Dette ble bedre når vi fikk
tilbakemeldinger på SMS slik at vi fikk gitt beskjed om stillhet i rommet. Til neste gang
vi bruker webinarpakken på samme måte, så må vi tenke over plassering av
funksjoner. Kan det være smart at møteledelse og teknikere sitter sammen og resten
av styret et annet sted? Det negative med det er at vi mister den fellesskapsfølelsen
som Trondheimskonferansen gir, og som er så viktig. Vi hadde koblet opp PC på
skjerm også i de to små møterommene, men folk vil gjerne sitte sammen og det er jo
forståelig. Det var bare en journalist fra Fri Fagbevegelse som brukte det ene lille
rommet.
• I panelet var Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes og Ola Borten Moe.
Vi hadde invitert partilederne, men Trygve Slagsvold Vedum meldte forfall dagen før
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konferansen, og SP ga oppgaven til nestleder Ola Borten Moe. Partiledernes
innledninger fungerte strålende og alle holdt seg til tida. Det ble litt teknisk utfordrende
når vi ikke fikk lyd på Jonas Gahr Støre på første forsøk, men det ordnet seg til slutt.
• Gjennomføringen av debatten ble håndtert på den måten at de som meldte seg på
talerlista fikk endret status til innledere, og ble dermed synlige med lyd og bilde. Vi
forklarte dette på forhånd med at det er på samme måte som når en ber om ordet i et
møte, før en får ordet sitter en i salen og når en får ordet så er en i fokus for alle
møtedeltakerne. Det var satt av tid til ca. 40 innlegg fra salen, med ett minutts taletid.
Det ble færre som ba om ordet enn vi trodde på forhånd, og det sier nok litt om at
terskelen for å be om ordet på digitale møter er høyere enn på fysiske.
• Vi avsluttet med Internasjonalen som vanlig, klippet fra youtube – klipp fra tidligere
konferanser. Børge Ånesen hadde satt sammen flotte videoer til både åpning og
avslutning. Det er litt artig når folk som har vært på konferansen tidligere melder at de
sto på stuegolvet hjemme og sang Internasjonalen når videoen gikk.
• En kort oppsummering, vi greide det! Og greide det bra! Vi er ikke profesjonelle, så vi
skal aldri måle oss med NRK eller TV2. Men vi er i tet når det gjelder tekniske løsninger
og gjennomføring blant lokale LO organisasjoner.
• Denne oppsummeringa er laget slik at vi kan ta den fram neste gang vi skal
gjennomføre noe lignende, og jeg vil gjerne at de andre som deltok også kan komme
med kommentarer slik at de kan legges inn og dermed gjøre oss enda bedre neste
gang. Styret må også ta en vurdering på konferansen i 2022. Etter min mening vil det
være veldig uheldig med en hybridløsning hvor noen deltar i salen og noen hjemmefra.
Men en løsning med en vanlig Trondheimskonferansen hvor hele eller deler av
konferansen strømmes til facebook vil det nok være stor etterspørsel etter.
Vennlig hilsen Heidi Larsen
Følgende framkom i styrets drøftelser 16.02.21, sak 13/21:
• Gjennomgang av utsendte dokumenter og AU sin innstilling. Brev fra Skolenes
landsforbund vedrørende udemokratisk og usolidarisk forskjellsbehandling om
forhandlingsrett i Oslo kommune, sendes til konferansedeltakerne.
• Marit, Heidi Larsen sin oppsummering er god og er enig. All ære for en god konferanse,
men det var dårlig lyd fra studio. Når det gjelder fysisk og digital konferanse samtidig,
er jeg for at Trondheimskonferansen skal være fysisk.
• Astri, Trondheimskonferansen er et viktig og stort politisk verksted som må være fysisk.
Men strømme deler av konferansen for å påvirke flere.
• Marit, mulig forbedring – alle fikk ikke være med på testmøtene. Sende ut invitasjon til
testmøtet mye tidligere. Videre må det vurderes å stille klimakrav til hotellet.
• Roald, over all forventning både det tekniske og innhold. Partilederne stilte, meget bra.
Vi bør si oss fornøyd, essensen av Trondheimskonferansen.
• John-Peder, følge opp kravene, jfr. notat med oppsummering av partiledernes svar. De
er bedt om å oversende dette skriftlig til LO i Trondheim. Lage videoer, korte webinar,
samtaler på video. Det er viktig at vi deler på jobben.
• Karim, internasjonalt utvalg skal arrangere webinar om situasjonen i Indiabondeprotestene, og webinar mot diskriminering og for inkludering.
Styret i LO i Trondheim vedtok 16.02.21: Debatt tas til foreløpig orientering. AU sin
innstilling vedtatt, styret gir AU fullmakt til å ta kontakt med Scandic Lerkendal om
Trondheimskonferansen 2022, 28. – 30. januar 2022, for å inngå kontrakt basert på
innholdet i årets avlyste kontrakt.
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Foto: Ny fane LO i Trondheim og omegn – framsida. Fanekomiten bestod av Kristin
Foto: Ny fane LO i Trondheim og omegn – framsida. Fanekomiten bestod av Kristin
Bjørlykke, NTL Domkirkearbeiderne (leder), Marit Monsø Bosness, Fellesorganisasjonen
Bjørlykke, NTL Domkirkearbeiderne (leder), Marit Monsø Bosness, Fellesorganisasjonen
Trøndelag, Kjell Aune, NNN Trøndlag avd. 10 og Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet
Trøndelag, Kjell Aune, NNN Trøndlag avd. 10 og Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet
avd.
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ARBEIDSUTVALG OG STYREMØTER I 2021.
Arbeidsutvalg og styremøter 2021:
Arbeidsutvalget har avholdt 15 møter og behandlet 138 saker, styret har avholdt 12 møter
og behandlet 101 saker.
Styresamling/planleggingsmøte
Den årlige styresamlingen/planleggingsmøte ble avholdt som en del av det første
styremøtet etter årsmøtet. Først en presentasjonsrunde av styret og utvalgsledere samt
kort gjennomgang av LO i Trondheim og omegns formål og økonomi. Deretter ble det lagt
planer for styrets arbeid i perioden frem til årsmøtet i april 2022. Her ble også de etiske
retningslinjene for LO i Trondheim og omegn med utvalg gjennomgått.
Saker som er behandlet en eller flere ganger i styret og/eller arbeidsutvalget i løpet
av 2021 er listet opp, gruppert etter arbeidsoppgaver som LOs lokalorganisasjoner i
samsvar med LOs vedtekter skal jobbe med:
a) Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig
samordning av det faglige og politiske arbeidet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny fane LO i Trondheim og omegn – oppfølging av diskusjonen om utforming av fanen, basert
på fanekomiteens forslag og drøftelser i AU møte 18.12.20.
Ny fane LO i Trondheim og omegn – økonomisk ramme til fanekomiteen for bruk av ekstern
hjelp til layout.
Ny fane LO i Trondheim og omegn – forslag fra Oslo Flaggfabrikk AS.
Ny fane LO i Trondheim og omegn – Endelig vedtak basert på justerte forslag fra Oslo
Flaggfabrikk AS.
Stiftelsesdato LO i Trondheim, viktig med riktig dato på ny fane.
Aktivitetsplan LO i Trondheim og omegn 2021-2022 – arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling.
Aktivitetsplan LO i Trondheim og omegn 2021-2022 – oppfølging. Behandlet flere ganger.
Aktivitetsplan LO i Trondheim og omegn 2021-2022 – oppfølging – Invitasjon til seminar lørdag
6. november 2021 «Fra lovlydighet til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen mot
løsarbeid og for hele faste stillinger»
Oppfølging av arbeidsoppgaver LO i Trondheim, vedtatt i arbeidsplan og styremøte siden
årsmøtet 06.10.20.
Oppfølging av arbeidsoppgaver LO i Trondheim, vedtatt i styremøte 17.11.20, behandlet i flere
møter.
Oppfølging av arbeidsoppgaver LO i Trondheim, og fordeling av nye – direktesendinger på
facebook, webinarer, seminarer mm.
Oppfølging av LO i Trondheim og omegns årsmøte 27. april 2021 – arbeidsoppgaver og
ansvarsfordeling.
Wizz Air ut av Norge – Norsk lønn for flyarbeidere i Norge – høring om luftfart i Stortingets
transport- og kommunikasjonskomité 12.01.21 - oppfølging av kampanjen.
Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 12.01.21 om luftfart – LO i
Trondheim deltar.
Politisk streik 26. august 2021 med fanemarkering utenfor Stortinget og paneldebatt med
politikere – Forby bemanningsbransjen – deltakelse fra LO i Trondheim og omegn.
Utstasjonering av amerikanske bombefly på kampflybasen på Ørlandet - Støtte og deltakelse i
kampen som Ørlendinger har reist.
Aksjon mot baseavtale med USA. LO i Trondheim og omegn deltar.
Kort orientering om justering av intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon i Trondheim.
Oppfølging av intensjonsavtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon og LO i Trondheim. Her
deltok Sonja Tangen, Hege Rovik, Edvin Helland og Terje Hovde fra Fagforbundet Trondheim.
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Om koronasituasjonen, nærings- og arbeidsliv og sysselsetting i Trondheim – konkete forslag
til tiltak. Behandlet i flere møter.
Om koronasituasjonen, nærings- og arbeidsliv og sysselsetting i Trondheim.
Kontaktmøte mellom Trondheim kommune og partene i næringslivet fredag 30. april 2021 om
gjenåpning av næringslivet etter pandemien.
Dialogmøter mellom Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO,
Midtbyen Management og LO i Trondheim om muligheter og utfordringer i Midtbyen.
Kort orientering om skoleutvalgsmøte på Byåsen vgs. v/ Rigmor Bjerche.
Skoleutvalget på Byåsen vgs. - samarbeid med fagbevegelsen.
Skoleutvalget på Byåsen vgs - samarbeid med fagbevegelsen – videre oppfølging.
Hovedtariffoppgjøret 2020 – Fagforbundet og FO i streik i private omsorgsbedrifter i NHO.
Seier for heismontørene i kampen mot fagforeningsknusing i Schindler Heis AS.
UNIO streiken.
Streik i kultursektoren. Støtte fra LO i Trondheim og omegn.
Nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder for de såkalte «oljepionerene».
LO i Norge sin årskonferanse for LOs lokalorganisasjoner 3. juni 2021.
LOs lokalorganisasjoner i digitalt møte med LOs region kontor Trøndelag tirsdag 9. februar
2021 om den fagligpolitiske situasjonen inkludert valgkamp.
Stortingsvalget 2021 - søkbare midler hos LOs regionskontor i Trøndelag til faglig valgkamp.
Stortingsvalget 2021 – planer og ansvarsfordeling for valgkampaktiviteter i regi av LO i
Trondheim og omegn.
Stortingsvalget 2021 – planer, ansvarsfordeling og gjennomføring av valgkampaktiviteter i regi
av LO i Trondheim og omegn. Behandlet flere ganger.
Årets TV-aksjon – invitasjon til møte i Byaksjonkomiteen i Trondheim.
Årets TV-aksjon – Plan sitt arbeid mot barneekteskap – oppfølging av vedtak i styret i LO i
Trondheim og omegn.
Årets TV-aksjon – Byaksjonskomiteen i Trondheim og LO i Trondheim og omegns rolle.
Trondheimsmanifestet 2023 – oppstart av arbeidet.
Trondheimsmanifestet 2023, videre arbeid.
Trondheimsmanifestet 2019, hva er oppnådd?
Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan
(HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.
Prosjekt i Malvik kommune om partssamarbeid. Orientering om arbeidet og resultatet.
Årsmøte i Industriaksjonen torsdag 21. oktober 2021 i Folkets hus, Oslo. Deltakelse fra LO i
Trondheim og omegn.
Tilslutning uttalelse «Vannkrafta er vår».
Strømprisalliansen «Vannkrafta er vår – Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene» mobilisering for aksjon foran Stortinget 20.01.22 og landsomfattende fakkeltogmarkeringer
15.02.22.
Rogalandskonferansen 22. – 24. oktober 2021. Deltakelse fra LO i Trondheim og omegn.
Rogalandskonferansen 22. – 24. oktober 2021. Oppsummering av konferansen.
LOs regionkonferanse i Trøndelag 28. - 29. oktober 2021 på Quality Hotel Skifer. Program,
deltakelse fra LO i Trondheim og omegn og ansvarlig for innlegg.
LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka 13. – 14. desember 2021. Deltakelse fra LO i
Trondheim og omegn.
Valg av representanter til LO-kongressen 30.mai – 3. juni 2022.
LO Favør dag – forespørsel om å delta på bedriftsbesøk. LO i Trondheim og omegn deltar.
Kvinner på tvers 23. - 24. oktober 2021, Ingeniørenes hus, Oslo. Representant fra LO i
Trondheim og deltakelse.
Prosjektstilling Pensjon for alle – lån av kontorplass.
Prosjektstilling Pensjon for alle – kontorplass hos LO i Trondheim – kostnader.
Årsmøte Pensjon for alle.
LO i Trondheim og omegns resultatregnskap pr. 31.07.21.
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LO i Trondheim og omegns resultatregnskap pr. 30.11.21.
Utvalgenes fem minutter – orientering, sak på flere styremøter.
Ny leder for utvalg mot diskriminering og for inkludering.
Rutiner vedrørende gaver/oppmerksomhet.
Orientering om trusler mot et av styrets medlemmer.
Varsel mot tillitsvalgt i LO i Trondheim, behandlet i flere møter.
Varsel mot tillitsvalgt i LO i Trondheim – konklusjon og svar på varsel.
Orientering om Nidaros sak om Lise Lotte Strand.
Bevilgning til Foreningen fotballbaner til jenter og gutter i Kobanê og Raqqa.
Vedtatt uttalelse «Boikott fotball VM i Qatar.
Støtte til chilenske arbeidere og arbeidsrettigheter, som jobber for Statkraft i Chile.
Støtteuttalelse til streikende palestinske arbeidere.
Folkefest for inkludering – lørdag 17.07.2021, Tordenskioldsparken kl. 13.00-15.00
Arbeiderbevegelsens historielag Trøndelag, innkalling til årsmøte og flere organisasjoner må
bidra til historielaget.
Årsmøte i AØF.
Utviklingsgruppe for Sørum Gård. Deltakelse fra LO i Trondheim og omegn.

b) Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF.
•
•
•
•
•
•
•

Bokprosjektet om Trondheim faglige Samorganisasjon / LO i Trondheim sin historie,
bokkomité.
Orientering om arbeidet med bokprosjektet om LO i Trondheims historie.
Bokverk om LO i Trondheims historie – gjennomgang av kontrakt fra Pax Forlag AS.
Bokverk om LO i Trondheims historie – kontrakt LO i Trondheim og forfatter, kontrakt LO i
Trondheim og Pax Forlag AS, samt forslag til løsning for dekning av royalty til forfatter.
Bokverk om «Dynamitt i borehullene – Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 18702020» – mobilisering til boklansering 26.05.21, fastsettelse av pris for boka og organisering av
boksalg.
Bokverk om «Dynamitt i borehullene – Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 18702020» – organisering av boksalg.
Bokverk om «Dynamitt i borehullene – Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 18702020» – mobilisering til boklansering 26.05.21 på Litteraturhuset i Trondheim.

c) Delta i lokalt arbeids- og næringspolitikk arbeid, for å sikre full sysselsetting,
næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag – orientering/status i arbeidet. Behandlet i flere møter.
Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag – kompetansebygging i styret.
Årsmøte i Jordvern Trøndelag 20. oktober 2021.
Framtida til tomta og bygningene hvor Ladejarlen – Trondheim Maritime Skolesenter holdt til –
oppfølging av arbeidet med saken.
Møte i arbeidsgruppa for Ladejarlen 21.01.21 – orientering.
Framtida til tomta og bygningene hvor Ladejarlen – Trondheim Maritime Skolesenter holdt til –
oppfølging av arbeidet med saken.
Kongens gate 87, detaljregulering – Høring.
Osloveien 129, detaljregulering – Høring.
Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag, offentlig ettersyn og
høring.
Kommunedelplan Klett 2021-2033 - høring.
Høringssvar om logistikknutepunkt Trondheimsregionen.
Granåsvegen 1, 3 og 9 m.fl. detaljreguleringsplan for Granåsvegen 1, 3 og 9 med tilgrensende
samferdselsareal i Trondheim kommune – varsel om oppstart av planarbeid.
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Leirfossvegen 71, gnr/bnr 92/103, 92/104, 92/112 og 92/160, spørsmål om uttalelse til
formålsendring fra næring til bolig – Loe Rørprodukter AS ønsker å flytte for å bygge ny fabrikk
på en ny industritomt i Muruvik.
Temaplan for klimatilpasning i Trondheim – høring.
Temaplan for klimatilpasning i Trondheim – høring. Høringssvar tilsendt kommunen.
Kommuneplanens arealdel 2022-2034, igangsatt planarbeid og høring av forslag til
planprogram.

d) Lede fellesarrangementer for fagforeningene / avdelingene, arrangere 1. mai og
andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. mars 2021 – oppfølging av arbeidet, herunder parolemøte og søknad om økonomisk støtte
fra 8. marskomiteen.
8. mars komiteen møte 19.01.21 – orientering.
8. mars og evalueringsmøte.
Oppstartsmøte i 8. mars komiteen for markering av den internasjonale kvinnedagen i
Trondheim 2022. LO i Trondheim og omegn har flere representanter med i komiteen.
8. mars komiteen for markering av den internasjonale kvinnedagen i Trondheim 2022 – status i
planleggingen.
LO i Trondheims årsmøte tirsdag 27. april 2021 – prinsipielle avklaringer og forberedelser.
LO i Trondheims årsmøte tirsdag 27. april 2021 – forberedelser.
LO i Trondheims årsmøte tirsdag 27. april 2021 – forberedelser – styrets sluttord og innstilling
til vedtak om innkomne forslag.
LO i Trondheims årsmøte tirsdag 27. april 2021 – forberedelser og innstilling på valgkomité.
LO i Trondheim og omegns årsmøte tirsdag 26. april 2022 – avklaringer av ansvarsoppgaver
og forberedelser.
LO i Trondheim og omegns årsmøte tirsdag 26. april 2022 – avklaringer av ansvarsoppgaver
og forberedelser - dirigenter.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021
– status i planlegging av og mobilisering til videokonferanse.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021
– oppsummering, evaluering og videre oppfølging av konferansen.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» fredag 28. – søndag
30. januar 2022 – program og innledere.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» fredag 28. – søndag
30. januar 2022 – program og innledere samt kontrakt med Scandic Lerkendal.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 28. - 30. januar 2022 Oppgaver og ansvarsfordeling.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 28. - 30. januar 2022 –
Oppfølging av oppgaver og ansvarsfordeling samt forslag til Trondheimsresolusjonen 2022.
1. mai 2021 - status i planer for 1. mai aktiviteter 2021 - Oppfølging av arbeidsoppgaver LO i
Trondheim, vedtatt i styremøte 17.11.20.
1. mai 2021 - status i planer for 1. mai aktiviteter 2021 – alternativer og forslag på taler og
appellanter.
1. mai 2021 - status i planer for 1. mai aktiviteter 2021 – alternativer og forslag på talere,
appellanter og 1. mai paroler.
1. mai 2021 - status i planer for 1. mai aktiviteter 2021 – alternativer digitalt og fysisk og forslag
på talere, appellanter og 1. mai paroler.
1. mai 2021–oppfølging og ansvarsfordeling for planer om 1. mai aktiviteter 2021–digitalt og
fysisk
1. mai 2021 – foreløpig oppsummering, evaluering og forslag til forbedringer.
Status i mobilisering til og ansvar for 1. mai aktiviteter 2021 – digitalt og fysisk, samt
behandling av søknad om økonomisk støtte.
1. mai 2022 – hovedtaler og appellanter på folkemøtet i Trondheim.
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1.mai 2022 – status i gjennomføring av planer.
1. mai 2022 – Oppgaver og ansvarsfordeling.
1.mai 2022 – Oppgaver og ansvarsfordeling - møte i arbeidsgruppe LO i Trondheim og omegn
11.10.21.
Representantskapsmøte LO i Trondheim 23.03.21 – forberedelser.
LO i Trondheim og omegns representantskapsmøte tirsdag 14.09.21 - Hovedtariffoppgjøret
2022.
LO i Trondheim og omegns representantskapsmøte tirsdag 14.09.21 - forberedelser.
LO i Trondheim og omegns representantskapsmøte tirsdag 26.10.21 - forberedelser
Faglig konferanse 05.11.21 – LO i Stavanger og Omegn, LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn
og faglig utvalg i Nei til EU – forespørsel om medarrangør.
Likelønnsaksjon – aksjonsdag 15. november 2021. Utdeling av løpesedler Prinsen krysset.
Likelønnsaksjon – aksjonsdag 15. november 2021 - mobilisering.
Likelønnsaksjon – aksjonsdag 15. november 2021 – evaluering og videre arbeid med
aksjonen.

e) oppnevne / velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige
styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komitéer og utvalg som
de fagorganiserte lønnstakerne har interesse av å være representert i
•

•
•
•
•
•

Oppnevnelse av representanter til fylkets og lokale brukerutvalg i NAV i Trøndelag 01.01.22 –
01.01.24
Brukerutvalg NAV Malvik med vara.
Brukerutvalg NAV Trondheim med vara.
Brukerutvalg miljøpakken for transport.
Representanter strategiutvalg for næringsutvikling nedsatt av Trondheim kommune.
Oppnevning av representant til skoleutvalget på Byåsen VGS

Foto: Folkefest for inkludering i Tordenskioldparken lørdag 17. juli 2021, arrangert av AUF
Trondheim,
Norsk
LO i Trondheim og lørdag
omegn.17.
Oppstilling
20 fagforeningsFoto:
Folkefest
for Folkehjelp
inkluderingog
i Tordenskioldparken
juli 2021,av
arrangert
av AUF
faner på torget
med
ryggen vendt
mot
organisasjonen
Sian (Stans
islamiseringen
av
Trondheim,
Norsk
Folkehjelp
og LO
i Trondheim
og omegn.
Oppstilling
av 20 fagforeningsNorge).
bildet med
til venstre
John-Peder
leder av
LO (Stans
i Trondheim
og omegn,
faner
på Itorget
ryggen
vendt mot Denstad,
organisasjonen
Sian
islamiseringen
av
deretter IEystein
leder av Elektroarbeidernes
Fagforening
Trøndelag.
Fotograf:
Norge).
bildet tilGarberg,
venstre John-Peder
Denstad, leder av
LO i Trondheim
og omegn,
Heidi Larsen
deretter Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.
Fotograf: Heidi Larsen
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17. juli
juli 2021
2021 arrangert
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av AUF
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Foto:
Trondheim, Norsk
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bort fra
fra torget
torget da
da
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startet
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arrangement.
I
bildet
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høyre
Eystein
Garberg,
Elektroarbeidernes
Fagforening
Trøndelag,
Ørjan
Antonsen,
fra
høyre
Eystein
Garberg,
Elektroarbeidernes
Fagforening
Trøndelag,
Ørjan
Antonsen,
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening, Ståle Lund, Fellesforbundet avd 12,
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening, Ståle Lund, Fellesforbundet avd 12, Thor
Thor Guldahl, Statsbanenes Verkstedforening avd. 63 NJF, Thomas Gudbrandsen, NNN
Guldahl, Statsbanenes Verkstedforening avd. 63 NJF, Thomas Gudbrandsen, NNN TrøndeTrøndelag avd. 10, Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk
lag avd. 10, Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk TransportarbeiderTransportarbeiderforening, Helen B. Godhavn, HK Trøndelag, Ane Julie Folde,
forening,
Helen B.
Godhavn,
HKLenger
Trøndelag,
Ane Julie
Folde,
Fellesforbundet
avd. 250
HRR.
Fellesforbundet
avd.
250 HRR.
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og Sturla Søbstad,
NTL
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bak
skimtes
Lillian
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og
Sturla
Søbstad,
NTL
NTNU.
Fotograf:
Heidi
Larsen
NTNU. Fotograf: Heidi Larsen

Foto: Folkefest for inkludering i Tordenskioldparken lørdag 17. juli 2021, arrangert av AUF
Trondheim, Norsk Folkehjelp og LO i Trondheim og omegn. Grillsjefer er Sonia Tangen,
Foto: Folkefest for inkludering i Tordenskioldparken lørdag 17. juli 2021, arrangert av AUF
leder av Fagforbundet Trondheim og Kristian Tangen, leder av LO Trøndelag. Helt til
Trondheim, Norsk Folkehjelp og LO i Trondheim og omegn. Grillsjefer er Sonia Tangen,
venstre
Johnsen, leder
av Fagforbundet
Larsen Helt til
leder avLine
Fagforbundet
Trondheim
og Kristian Malvik.
Tangen,Fotograf:
leder av Heidi
LO Trøndelag.
venstre Line Johnsen, leder av Fagforbundet Malvik. Fotograf: Heidi Larsen
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ÅRSMØTET 2021 LO I TRONDHEIM OG OMEGN.
TIRSDAG 27. APRIL 2021 Kl. 18.30 AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE
FOLKETS HUS.
Utsendt dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
- valg av dirigenter
- valg av sekretærer
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap for 2020 med revisors merknad
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2021
7. Valg
8. Avslutning
Til stede: 58 stk. hvorav 54 stemmeberettigede.
Erlend Malvik Andresen
Robert Valslag
Runar Bu Karlsen
Torstein Johansen
Borgar Granbom
Tarjei Fiske Fjalestad
Arnljot Worseth
John-Peder Denstad
John B. Løftamo
Nils E. Wanggaard
Tone Aunmo
Duda F. Lundereng
Anniken Lien van Marion
Sigbjørn Midtbø
Hege Rovik
Sonia Tangen
Tirill Søgård Trætli
Svein Olav Aarlott
Ketil Sivertsen
Tanja Elton
Line Johnsen
Kari Weidemeier Aydemir
Ingebjørg Nordbakke
Jørn Gisle Lerstad
Erling Weydahl
Roald Arentz
Svein Åge Samuelsen
Synøve Bergan
Steinar Hammer

Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge / styret LO i
Trondheim og omegn
Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Tele og IT ansattes fagforening Sør-Trøndelag
Fagforbundet avd. 8 Teknisk Fagforening Trondheim
Fagforb. avd. 8 Teknisk Fagforening Trondheim/styret LO i
Trondheim og omegn
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening avd. 047/styret
LO i Trondheim og omegn
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069 / styret LO i Trondheim og omegn
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim Brannkorps Forening avd. 126
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fellesforbundet avd. 12
Fellesforbundet avd. 12
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening /styret
LO i Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd.16 Midtnorsk Transportarbeiderforening / styret
LO i Trondheim og omgn
Fellesforbundet avd. 250 HRR
Fellesforbundet avd. 250 HRR
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Børge Ånesen
Ørjan Antonsen
Torbjørn Graneggen
Ingjald Gaare
Kenneth Olderøien
Mona Berger
Marit Monsø Bosness
Sylvi Dybvik
Runa Hjertø
Kristin Nygård
Trond E. Reitan
Malin Bjørnerås
Unn Kristin Ekle
Helen B. Godhavn
Einar Olsvik
Bjørn-Erik Hanssen
Trude Tevik Gulbrandsen
Ole Morten Ellefsen
Monica Oshaug
Kirsten Renaa
Rigmor Bjerche
Astrid T. Kjelsnes
Kristin Bjørlykke
Aleksander Høiland
Runa Nilsen
Sturla Søpstad
Synnøve Bakken
Gjester:
Heidi K. Larsen
Kristian Tangen

Fellesforbundet avd. 250 HRR/styret LO i Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
Fellesforbundet avd. 765 Trondheim
Fellesforbundet avd. 765 Trondheim / politisk utvalg LO i Trondheim
og omegn
Fellesforbundet avd. 765 Trondheim
FO Trøndelag, valgkomiteen
FO Trøndelag / styret i LO i Trondheim og omegn
FO Trøndelag
FO Trøndelag / styret LO i Trondheim og omegn
FO Trøndelag
FO Trøndelag
Trøndelag Handel og Kontor
Trøndelag Handel og Kontor
Trøndelag Handel og Kontor
Trondhjem Kjemiske Industriarbeider Forening avd. 22 IE
Norsk Dramatikerforbund, Trøndelagsavdelingen
Trondheim Fengselstjenestemannslag, NFF
Bilpersonalet Trøndelag, avd. 64 NJF
Bilpersonalet Trøndelag, avd. 64 NJF
Norsk Sjømannsforbund Sør-Trøndelag
Skolenes Landsforbund Forening Trondheim / styret LO i Trondheim
og omegn
Skolenes Landsforbund Forening Trondheim
NTL Domkirkearbeiderne for. 6
NTL NTNU
NTL NTNU
NTL NTNU
NTL SiT
Ansatt LO i Trondheim og omegn
LOs regionleder i Trøndelag

SAK 1. ÅPNING
Leder John-Peder Denstad ønsket velkommen til årsmøtet og spesielt til Kristin Bjørlykke
og Kristian Tangen. Det er spesielt godt å ønske velkommen til et fysisk årsmøte.
Kristin Bjørlykke presenterte forslag til ny fane og arbeidet av denne. Fanekomiteen har
bestått av Marit Monsø Bosness, Kjell Aune, Svein Åge Samuelsen og Kristin Bjørlykke.
Deretter fikk LO Trøndelags regionleder Kristian Tangen ordet som holdt en hilsningstale
til årsmøtet.
John-Peder Denstad takket for orientering og hilsningstale.

SAK 2. KONSTITUERING
- valg av dirigenter
- valg av sekretærer
Leder John-Peder Denstad viste til kunngjøringen av årsmøtet utsendt 07.01.21 via post
og e-post og melding via mobil i dag.
Ingen merknader til innkallingen, møtet er lovlig satt.
Videre gikk John-Peder Denstad gjennom dagsorden.
1. Åpning
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2. Konstituering
- valg av dirigenter
- valg av sekretærer
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap for 2020 med revisors merknad
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2021
7. Valg
8. Avslutning
Ingen merknader til dagsorden, dagsorden vedtatt.
Leder refererte forslag til forretningsorden med koronarestriksjoner:
FORRETNINGSORDEN.
1. Til å lede møtet velges 2 dirigenter.
2. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer.
3. Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-,
forslags- og stemmerett. Medlemmer av valgkomiteen har talerett under sak 8 valg.
4. Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett. Ansatt har talerett.
5. Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære årsmøtet.
6. Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak.
Med unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min.
andre gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om
ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis
ordet ikke mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
7. Under sakslistas punkt innkomne forslag, må forslag leveres skriftlig til dirigenten,
undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon
vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er satt. Nytt forslag som ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke
behandles.
8. Under sakslistas punkt valg, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med
forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer.
Både under det alminnelige ordskiftet og under de enkelte valg kan representantene
fremme forslag.
9. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av
representantene forlanger det, foregår avstemningen skriftlig. Under sak valg foregår
avstemmingen skriftlig dersom en representant forlanger det. Valg foregår skriftlig der
det foreligger mer enn et forslag på kandidat.
10. I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
11. Det nye styret får fullmakt til å underskrive protokollen.
NB: Dersom møtet blir digitalt, vil et revidert forslag bli fremlagt.
Koronarestriksjoner
• Rutiner for smittevern blir ivaretatt i årsmøtet. Alle blir henvist til og skal sitte på faste
tilviste plasser.
• Personer som er i karantene, skal ikke møte. Personer som har vært i utlandet siste 10
dager – uansett land – møter ikke. Om en har vært i nærheten av noen med covid 19
de siste 10 dager, møter man heller ikke.
• Personer som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke møte.
• Det tilrettelegges det for at alle personer som deltar i møtet spriter hender.
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• Ved ankomst leveres adgangstegn med navn, fagforening og telefonnummer. til LO i
Trondheims kasserer ved innsjekkingsbord.
• Felles berøringspunkter trenger hyppig vask og antibac er tilgjengelig. AU i LO i
Trondheim sørger for vask av berøringspunkter under møtets gjennomføring.
Vedtak: Det fremlagte forslag til forretningsorden med koronarestriksjoner
enstemmig vedtatt.
Valg av dirigenter og sekretærer.
Leder framla styrets forslag til dirigenter:
Sonja Tangen, Fagforbundet Trondheim og Torbjørn Graneggen, Fellesforbundet avd.
765.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Sonja Tangen og Torbjørn Graneggen enstemmig valgt.
Leder framla styrets forslag til sekretærer:
Line Johnsen Fagforbundet Malvik/styret LO i Trondheim og Svein Åge Samuelsen
Fellesforbundet Midtnorsk transportarbeiderforening/ styret LO i Trondheim
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Line Johnsen og Svein Åge Samuelsen enstemmig valgt.

SAK 3. ÅRSMELDING FOR 2020
Dirigenten refererte årsmeldingen kapittel for kapittel og åpnet for kommentarer for hvert
enkelt punkt.
John-Peder Denstad fikk ordet til kapittel Arbeidsutvalg og styremøter i 2020, punktet
pioneroljearbeiderne og yrkesskadereglene.
Heidi Larsen fikk ordet til punktet LO i Trondheim digitale verden.
Ingjald Gaare fikk ordet til beretning Politisk utvalg. Kristin Bjørlykke ble valgt som medlem
i politisk utvalg på årsmøte 6. oktober 2020.
Styrets sluttord ble deretter lest opp av dirigenten.
STYRETS SLUTTORD.
Styrets arbeid preges av kamp mot den mørkeblå regjeringa politikk, aktiv støtte til fagforeninger i
arbeidskonflikter og det tidløse arbeidet til tillitsvalgte; organisering, aktivisering, bygging av klubber og etablering av tariffavtaler. Vi støttet kampen for tariffavtale ved Nokian Dekk AS, i regi av
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening. Vi deltar i en landsomfattende
kampanje Wizzair ut av Norge – Norsk lønn for flyarbeidere i Norge. Vi støttet aktivt Heismontørenes Fagforening (HMF) i kampen mot fagforeningsknusing i Schindler Heis AS og for at
avskjediget hovedtillitsvalgt i HMF og oppsagt mellomleder i FLT skulle inntas i jobbene igjen. LO i
Trondheim organiserte og deltok på streikearrangementer med fane og appeller. Vi inviterte
streikeledelsen til møter og drøftet strategi og taktikk, vi støttet ved avisinnlegg og mobilisering
gjennom digitale plattformer. Vi organiserte og mobiliserte sammen med Fellesforbundet avd. 250
HRR til en aksjonsdag i respekt og støtte til de permitterte arbeiderne som var rammet av
nedstengte bedrifter på grunn av Covid-19 pandemien.
Vårt årsmøte 2020 vedtok strategier om fagbevegelsen og den økonomiske krisa – hvordan få
makt til forandring, som svar på 3 utfordringer. 1. utfordring: Den nyliberalistiske formen for
kapitalisme bidrar til økte forskjeller, arbeidsløshet, manglende framtidshåp og klarer ikke å løse
klimakrisa. Et demokratisk og sosialistisk perspektiv må utvikles. 7 tiltak ble vedtatt om at fagbevegelsen må være en pådriver for en ny politikk via et nytt flertall og en politisk allianse som er et
alternativ til høyrepolitikk. 2. utfordring: Nyliberalismen og høyrepolitikk skjerper arbeidskjøperorganisasjoner og arbeidskjøperes holdning til organisering og fagbevegelse. En mer offensiv
fagbevegelse med klare krav må utvikles. 8 tiltak ble vedtatt om at fagbevegelsen ikke kan sitte
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stille i båten når lov- og avtaleverk undergraves. Tariffoppgjør må ha som hovedretning rettferdig
fordeling og ikke å styrke eksportnæringenes konkurranseevne. Fagorganiserte må aktiviseres ved
å forsterke den politiske og faglige kampen. 3. utfordring: Nyliberalismen og høyrepolitikk endrer
styrkeforholdet mellom partene på grunnplanet. Lov- og avtaleverk, fagorganisering og
arbeiderkollektiv undergraves. Organisasjonsbygging som inkluderer aktivisering må bli en
hovedoppgave. 14 tiltak ble vedtatt om at mange tillitsvalgte i klubber og fagforeninger gjør en stor
innsats for sine medlemmer. Framover må det jobbes både med og for de fagorganiserte. Styring,
administrering og kontroll må erstattes med organisering, aktivisering og ledelse.
Covid-19 pandemien og arbeidsfolks arbeid og faglige rettigheter. LO i Trondheim har deltatt i
mange møter med administrasjonen og politisk ledelse i Trondheim kommune og
næringslivsorganisasjoner for å drøfte og avklare prioriteringer om offentlige økonomiske
kompensasjonsordninger og investeringer for å unngå permitteringer og arbeidsløshet. Vi har vært
synlige i media og overfor politiske myndigheter med krav for å sikre økonomien til permitterte og
arbeidsløse.
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 31. januar – 2. februar
2020 på Scandic Lerkendal, samlet 613 faglige tillitsvalgte. Konferansen er en institusjon som ikke
hadde vært mulig uten den store innsatsen fra ca. 35 tillitsvalgte i ulike fagforeninger i LO i
Trondheim. Styret i LO i Trondheim hadde syv hovedmål for konferansen: 1) Videreføre politiske
kamper med forbud mot bruk av bemanningsbyrå, for offentlig arbeidsformidling, ved å
gjennomføre bl.a. flere politiske streiker; 2) Likelønnsaksjonene fra 2018 må styrkes i den videre
likelønnskampen; 3) For å motvirke de siste åras maktforskyvning til fordel for kapitalistene, krever
vi at LOs ledelse organiserer og utvikler en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de
kommende tariffoppgjør; 4) Bidra til at rød-grønne partier styrker arbeidet med å utvikle en
nasjonal offensiv industripolitikk i møte med miljø- og klimaendringene; 5) Flere fagforeninger og
klubber må fatte prinsippvedtak om at de er villige til å gå ut i sympatistreik når andre slåss for
tariffavtaler; 6) Flere av LOs lokalorganisasjoner tilslutter seg det uformelle nettverket av LOlokalorganisasjoner, LO-NLO; 7) Utarbeide faglige krav til partiene som grunnlag for å mobilisere
for rødgrønt flertall ved Stortingsvalget i 2021.
LO i Trondheim er del av en Ut av EØS-kampanje i fagbevegelsen. I 2020 arrangerte vi sammen
med mange av LOs lokalorganisasjoner med flere en aksjon 09.03.20 mot konsesjon til utenlandskabelen NorthConnect. Aksjonen inneholdt seminar i Oslo og fanemarkering foran Stortinget. Vi
støttet en aksjon i regi av bygningsarbeiderforeningene i Oslo mot EFTA Surveillance Authority
(ESA) sitt angrep på de kommunale seriøsitetsbestemmelsene ved offentlige innkjøp, med
bakgrunn i at EU-domstolen har felt dom i den italienske Vitalisaken. Dette tok vi også opp i et
møte med formannskapet 01.09.20. Vi har deltatt i diskusjoner med jernbaneforbundene om
strategi og taktikk for en kampanje mot EUs jernbanepakke IV, og vi deltok også i en aksjon på
Trondheim sentralstasjon.
Trondheimsmanifestet 2019 består av 52 krav fra den faglige alliansen, LO Kommune Trondheim,
Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune og LO i
Trondheim. Vi har politisk flertall for 45 av kravene. De rødgrønne partiene, AP (17 mandater), SV
(8 mandater), MDG (7 mandater) og SP (5 mandater) har inngått en samarbeidsavtale. I tillegg har
Rødt 5 mandater i bystyret. Vårt arbeid følges kontinuerlig opp, spesielt overfor den rød-grønne
posisjonen, slik at kravene kan innfris i løpet av bystyreperioden.
LO i Trondheim har i 2020 jobbet med mange plan- og arealsaker.
• Vi deltar i brukerutvalget for Miljøpakke for transport i Trondheim.
• Vi tapte i første runde slaget om Nyhavna ved Bystyrets vedtak om kommunedelplan. Pensjonistpartiet,
SV og Rødt stemte for et forslag som samsvarte med våre ønsker. Sammen med alliansepartnere i
fagbevegelse, bedrifter og kulturarbeidere jobber vi for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren,
delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde
10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Grunnplanet mobiliseres for å legge
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press på sentrum-venstrepartiene slik at overnevnte delområder kan videreutvikles som industrihavn
med mange arbeidsplasser og stor verdiskaping og økt miljøvennlig sjøtransport.
LO i Trondheim og Ladejarlen ressursgruppe har v/debattinnlegg satt fokus på framtida til tomt og
bygninger hvor Ladejarlen–Trondheim Maritime Skolesenter holdt til. LO i Trondheim ønsker å bevare og
utvikle det eksisterende anlegget til offentlige formål, ved at for eks. Fagskolen kan flytte inn. Bystyret
vedtok 04.02.21 at det maritime skolesenteret på Ladehammeren verken skal rives eller utvikles til
boliger, men utredes med tanke på alternative formål. Saken følges opp.
I bystyrets sluttbehandling 30.09.20 av «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi»,
ble tilleggsforslag om byplangrep fremmet av Rødt, Ap, SV, Sp: «Effektiv og god framkommelighet for
næringstransport må vektlegges. Trondheim skal videreutvikle havnevirksomheten, inkludert
havnerelatert nærings- og persontransport i havneområdene på Ila pir, pir I og pir II.» Dette ble vedtatt
med 58 stemmer (17Ap, 14H, 8SV, 1MDG, 5Sp, 5Rødt, 3FrP, 3PP, 1KrF, 1Uavh) mot 9 stemmer
(6MDG, 3V). Samme tilleggsforslag ble fremmet av Rødt, Ap, SV og SP ved bystyrets sluttbehandling
09.12.20 av «Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050»,
«Nytt punkt 1.2.2 Effektiv og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges. Trondheim skal
videreutvikle havnevirksomheten, inkludert havnerelatert nærings- og persontransport i havneområdene
på Ila pir, pir I og pir II.» Forslaget ble vedtatt med 46 stemmer (17Ap, 8SV, 7MDG, 5Sp, 4Rødt, 3PP,
1KrF, 1Uavh) mot 21 stemmer (14H, 4FrP, 3V).
Sammen med tillitsvalgte i Statsbanenes verkstedforening laget vi en bystyreinterpellasjon «Jernbaneverkstedet på Marienborg har stor betydning for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim – arealet
på Marienborg må sikres for framtidas jernbanevedlikehold og for en miljøvennlig kollektivtrafikk». Vi fikk
flertall for at industriarealene på Marienborg skal sikres for framtidig drift av jernbaneverksted. Etter
interpellasjon fra Rødt og forslag fra Rødt, AP, SV, Høyre vedtok bystyret 28.05.20: 1. Trondheim
kommune vil arbeide aktivt for å sikre at dagens areal og lokaliteter på Marienborg i Trondheim, inklusiv
motorvognverkstedet, bevares i sin helhet til dagens og framtidas jernbaneformål, deriblant vedlikehold
og utvikling av jernbanemateriell for framtidas bybane (vedtatt mot 20 stemmer (7MDG, 5Sp, 4FrP, 3V,
1KrF) 2. Trondheim kommune vil arbeide aktivt for at verkstedets unike industrielle fagmiljø kan knyttes
tettere til andre forskning- og utviklingsmiljøer i Trondheim for å skape nye grønne arbeidsplasser
(vedtatt mot 4 stemmer (4FrP).
Vi har gitt høringsuttalelse til Gatebruksplan for Midtbyen, om følgende temaer: 1) Involvering og medvirkning, 2) varelevering og annen nødvendig næringstransport, 3) framkommelighet for utrykningskjøretøy; 4) sykkelfelt og kollektivtraseer, 5) privatbiltrafikk og kollektivknutepunkter, 6) drosjeholdeplasser, 7) elektriske sparkesykler, 8) normaldrift av vann og avløp, gater og parkanlegg, 9)
brøyting, 10) fortetting av gateløp og flere gågater medfører mer omfattende drift og 11) parkering. Vi
påpekte som meget kritikkverdig at fagbevegelsen ikke har blitt involvert av kommunen i fagrapportene
som lå til grunn for høringsforslaget. Å forebygge uønskede problemer og fremme gode løsninger på
gatebruken i Midtbyen, bør forutsette tett medvirkning fra verneombud og representanter i fagforeningene som organiserer yrkesgruppene som opererer i Midtbyen.
LO i Trondheim hadde ingen merknader til detaljregulering av Torgård, hvor hensikten med planen er å
regulere det drøyt 200 daa store området til plasskrevende industri- og lagerformål.
Nardovegen 10, igangsetting detaljregulering. Vår mening ble ikke tatt til følge da bystyret 30.09.20 med
50 stemmer (17Ap, 14H, 7MDG, 5Sp, 4FrP, 3V) mot 17 stemmer (8SV, 5R, 3PP, 1KrF) vedtok å
igangsette detaljregulering av området Nardovegen 10 med sikte på å endre formål i Kommuneplanens
arealdel 2012- 2024 fra næring til bolig og offentlig/privat tjenesteyting.
Vi har gitt høringsuttalelser og i enkelte tilfeller fått media-omtale om følgende saker: 1)
Kommuneplanmelding om byutvikling, Grønn strek for en trygg framtid; 2) Ny samfunnsplan 2020-2032
for Trondheim – forslag til planprogrammet; 3) Tempe og Valøya, områderegulering; 4) Kongens gate 87,
detaljregulering; 5) Osloveien 129, detaljregulering.

Hovedtariffoppgjøret 2020 – angrep fra høyresida i en koronatid. Vårt representantskapsmøte
vedtok foran hoved-tariffoppgjøret 2020: «Styrk og bruk streikemakten. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim
fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran
kommende tariffoppgjør. Representantskapsmøtet krever at ved kommende tariffoppgjør må
tariffavtalene styrkes slik at fagbevegelsen og de tillitsvalgte får reell innflytelse på egen
arbeidsplass og samfunnsutviklinga. Det må kreves kraftige lønnstillegg i størrelse 15 – 40000
kroner utover det som partene har forhandlet frem i de siste oppgjørene og at tilleggene for ubekvem arbeidstid bedres betydelig. Representantskapsmøtet krever at det individuelle og
«trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor avvikles og at lønnsdannelsen skjer
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ved kollektive og sentrale forhandlinger. Samtidig er nå tiden inne for å fremme krav om redusert
arbeidstid.»
Kommunalminister Nikolai Astrup sa 11. mai 2020 at lavere lønnsvekst skal gi besparelser i kommunene, som sammen med lavere prisvekst skal utgjøre over 9 milliarder kroner. Astrups uttalelser
er en hån mot kommuneansatte. 18. juni 2020 sa direktøren i Norsk Industri Stein Lier-Hansen at
vi trenger å forhandle lønna NED. Det er uakseptabelt. Vi møtte begge angrepene med media
utspill. Høyrekrefter har alltid brukt økonomisk krise og arbeidsløshet for å disiplinere arbeidsfolk
og fagorganiserte fra å stille krav om økt lønn og bedre arbeidsvilkår. Kapitalistenes utbytter de
siste åra er på ca. 1/3 i størrelse av statsbudsjettet. Arbeidsfolk skal ikke betale koronaregninga i
stedet for direktører og kapitaleiere.
NHO transport og Spekter imøtekom ikke bussarbeidernes felles krav til hoved-tariffoppgjøret 2020
fra Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet.
Forbundene fremmet felles krav, forhandlet felles, meklet felles og streiket felles mot NHO
Transport i privat sektor og Spekter i offentlig sektor. Bedriftseierne sviktet sine skriftlige forpliktelser om lønn mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det er ikke akseptabelt at
frontfagsmodellen skal hindre at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, ikke kan kompenseres. LO i Trondheim støttet denne streiken med uttalelser,
appeller og medieoppslag.
Det samme gjaldt støtte til vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi var ute i media og
oppfordret til bruk av sympatistreik. Noen fagforeninger i LO i Trondheim ba sine forbund
om å bli tatt ut i sympatistreik, men det ønsket ikke Arbeidsmandsforbundet. Vekternes streik
varte i 11 uker og én dag, og endte med høyere lønn, økte tillegg, formuleringer om fast
månedslønn, lønn på bevegelige helligdager, minst betalt for tre timers vakter, formuleringer om
ufrivillig deltid, bedre ordning for lærlinger og etablering av bransjeforum.
LOs 35. ordinære kongress 3.–7. mai 2021. Vi oversendte innen fristen 01.08.20 157 forslag til LOkongressen, fordelt på LOs egen organisasjon (10 forslag); Vedtekter (1 forslag); Den faglige og
politiske situasjonen (3 forslag); Handlingsprogrammet (138 forslag); Hovedavtalene (1 forslag) og
4 diverse forslag – uttalelser. Forslagene bygget i hovedsak på vedtak i våre representantskapsog årsmøter, og en grundig behandling hvor styret involverte politisk utvalg. Forut for Regionrådets
behandling av innkomne forslag som redaksjonskomité, var det særmøter mellom LO i Trondheim
og LOs regionkontor og mellom forbund og LOs regionkontor. Våre forslag ble i hovedsak ivaretatt,
noen med endringer som likevel ivaretok intensjonen. Ytterligere noen forslag ble gjenreist og
vedtatt på LOs regionkonferanse 14.10.20. Totalt ble 140 av 157 forslag fra LO i Trondheim
ivaretatt, herunder: LOs egen organisasjon (10 forslag vedtatt); Vedtekter (1 forslag vedtatt); Den
faglige og politiske situasjonen (2 forslag og 4 forslag - diverse forslag – uttalelser vedtatt);
Handlingsprogrammet (122 forslag vedtatt); Hovedavtalene (1 forslag vedtatt). Mange av disse ble
synliggjort i videoopptak med styremedlemmer/tillitsvalgte på vår facebookside. Pga. Covid-19 har
LOs sekretariat bestemt å utsette kongressen til 30. mai–3. juni 2022.
LO i Trondheim sto i spissen for en nettbasert 1. mai markering i 2020. Pga. koronasituasjonen ble
1. mai feiringen annerledes. Et alternativt virtuelt demonstrasjonstog ble utviklet etter initiativ av LO
i Trondheim, med Heidi Larsen i spiss, i samarbeid med 15 LO lokalorganisasjoner ut over resten
av landet. Folk kunne klikke seg inn og delta under paroler de støttet. Taler og appeller kunne
spilles av og arbeiderkultur kunne oppleves og spilles av, bl.a. korsang, musikkorps, film om arbeidsløshet, musikkinnslag mm. 16000 deltok på det nettbaserte arrangementet. Fanfare ved flaggheising på Folkets hus og bekransninger av bautaer ble gjennomført. Det kunne oppleves på
nettet. Våre alternative 1. mai arrangementer fikk bred dekning i aviser, nettsteder, radio og TV,
både før, under og etter 1. mai.
Rigmor Bjerche har deltatt i 8. marskomiteen på vegne av styret. Heidi Larsen har representert LO
i Trondheim i arbeidsgruppa for Kvinner på tvers!

ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
43

ÅRSMELDING 2021

Buss- og sykkelaksjoner. Vi har de seinere år hatt flere morraksjoner ved bussholdeplassene i
Prinsen-krysset for å dele ut informasjon og agitere for våre saker. Vi har også hatt sykkelaksjoner
i samarbeid med andre av LOs lokalorganisasjoner i Trøndelag, for å profilere fagbevegelsen og
konkrete saker, samt organisere ansatte i ulike virksomheter. På grunn av Covid-19 ble slike
aksjoner ikke gjennomført i 2020. Slike aksjoner blir godt mottatt, og styret vil ta initiativ til flere
slike aksjoner i 2021.
Nettverk av LOs lokalorganisasjoner (NLO). Etter LO-kongressens vedtak i 2017 om å svekke innflytelsen til LOs lokalorganisasjoner, tok LO i Trondheim og 5 andre lokalorganisasjoner initiativ til
å stifte NLO. Vi deltar i ledelsen. I 2020 har antallet lokalorganisasjoner som er tilsluttet økt fra 40
til 47. LO i Trondheim skulle arrangere nettverkssamling 27.–28. mai 2020, med temaene LOkongressen 2021 og forslag til denne, Stortingsvalget 2021, sosial Boligpolitikk, New Public
Management og kampen for faste ansettelser og mot bemanningsbransjen. Arrangementet ble
avlyst fordi flere lokal LOer var bekymret for å reise til Trondheim pga. Covid-19. Vi var til stede
med tre fra styret på NLO møte i Oslo 17.–18 september 2020 i regi av LO i Oslo. 25 stykker fra 10
lokal LOer deltok. Styret har vedtatt at LO i Trondheim tar ansvar for neste NLO samling, i
Trondheim før LO kongressen. Våre forslag til LO-kongressen ble før forslagsfristens utløp, sendt
ut via NLO. I digitale NLO-møter ble forslag samordnet.
Likelønnsaksjonen. Vi er med i ledelsen for Likelønnsaksjonen i Trondheim. Aktiviteten i aksjonen
har avtatt i løpet av 2020.
Allianser. Vi deltar strategisk i ledelsen av aksjoner og kampanjer. Det gjelder interimsstyret for
Stopp nye utenlandskabler - Aksjon for å bevare naturverdier og arbeidsplasser og for å
videreutvikle Norge som en industrinasjon. Vi er medlem av og har styreplass i Industriaksjonen. Vi
deltar i kontaktutvalget for en kritisk EØS-debatt, «Ut av EØS-aksjonen» i fagbevegelsen, og vår
ansatt ble i 2020 valgt til nestleder i Nei til EU. Vi er representert i arbeidsutvalget for
Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag. Vi er med i ledelsen for Klimavalgalliansen i Trondheim. Vi
deltar i styret for «Pensjon for alle». Vi har hatt drøftelser med NHO Trøndelag for å avklare felles
standpunkter i nærings- og arealsaker.
Historia til Trondheim faglige Samorganisasjon / LO i Trondheim. Samarbeidspartnere er forfatter
Bjørn-Erik Hanssen, fotograf Thor Nilsen, Pax Forlag AS, BK Trykkpartner og LO i Trondheim. Avtaler er klarlagt i 2020: 1) Forprosjekt: Avtale 04.12.17 med Bjørn-Erik Hanssen. LO i Trondheim
bidro med kr. 100.000,-; 2) Fotoredaksjon og bilder: Avtale 04.12.17 med Bjørn-Erik Hanssen,
kontrakt med Pax Forlag 11.11.20, avtale 17.12.20 med Bjørn-Erik Hanssen, og avtale 21.12.20
med Thor Nilsen; 3) Trykking: Kontrakt 11.11.20 med Pax Forlag. Boken skal trykkes i Norge, hos
BK Trykkpartner. LO i Trondheim gir Pax Forlag NOK 65.000,- i produksjonsstøtte. Tilbud 12.02.20
fra BK Trykkpartner v/ Georg Reppe; 4) Bokkjøp: Kontrakt 11.11.20 med Pax Forlag. LO i
Trondheim skal kjøpe 750 bøker á NOK 200,- = kr. 150.000,-; 5) Forfatterroyalty: E-post 09.11.20
fra Bjørn-Erik Hanssen, kontrakt med Pax Forlag 11.11.20 og avklaring 07.12.20 fra Pax Forlag
v/Svein Skarheim. LO i Trondheim dekker ¾ og Pax Forlag ¼ av kr. 52.000,-; 6) Honorar til ekstern
deltaker i bokkomiteen: Vedtak i AU i LO i Trondheim 18.12.20; 7) Bokdistribusjon: Kontrakt
11.11.20 med Pax Forlag. Tilbud 12.02.20 fra BK Trykkpartner v/ Georg Reppe. Bokkomiteen med
leder Ingjald Gaare, består av folk med historie- og pressefaglig og tillitsvalgt bakgrunn, og har i
2020 jobbet tett med forfatter. Boka vil bli ferdig i løpet av våren 2021.
Nasjonalt krigsseilerarkiv. LO i Trondheim samarbeider med Lillesand og Trondheim Sjømannsforeninger og stiftelsen Arkivet for innhenting av informasjon om krigsseilerne til Nasjonalt
krigsseilerarkiv – www.krigsseilerregisteret.no.
Styret har iverksatt årsmøtets vedtak om å opprette et utvalg som skal jobbe mot diskriminering og
for inkludering. Styret har også fulgt opp en henvendelse fra Trondheim kommune for å motvirke
rasisme i byen.
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Solidaritetssamarbeid med kubansk fagbevegelse CTC. På grunn av Covid-19 pandemien måtte vi
utsette vårt initiativ overfor LOs internasjonale avdeling, LO i Rana og Omegn og LO Ytre Helgeland for å videreutvikle vårt samarbeid med CTC med hovedfokus på kollektive forhandlinger,
arbeidervern og HMS. Vi har en tydelig stemme i kampen mot diskriminering og for inkludering og i
internasjonale spørsmål om krig og fred.

Styret LO i Trondheim, 24. mars 2021
Følgende hadde ordet:
Ingen ønsket ordet.
Vedtak: Årsmelding 2020 enstemmig godkjent.

SAK 4. REGNSKAP FOR 2020 MED REVISORS MERKNAD
Kasserer Arnljot Worseth refererte resultatregnskapet for år 2020 samt balanse pr.
31.12.2020 og revisjonsrapporten.
I tillegg ble regnskapsoversikten for 1. mai 2020 og resultatregnskapet for
Trondheimskonferansen 2020 fremlagt av Arnljot Worseth.
Dirigenten leste opp revisjonsrapporten.
Følgende hadde ordet:
Runar Bu Karlsen
Vedtak: Regnskapet med revisjonsberetning for 2020 enstemmig vedtatt.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG
Dirigenten redegjorde for innkomne forslag, hvem som er forslagsstiller og styrets
innstilling. Forslag 5.4 utgår og erstattes av forslag 5.5.
Forslag 5.1
Forslagsstiller: Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF).
Bussdepot Malvik.
Årsmøtet i LO i Trondheim aksepterer ikke at Trøndelag Fylkeskommune velger Malvik
kommune som ny plassering av nytt bussdepot.
Årsmøtet krever også at det foretas en skikkelig utredning om muligheten for å fortsatt
bruke Sorgenfri, med busser i garasjen, der eventuelle andre lokaler bygges oppå / over.
Begrunnelse:
Det har lenge vært kjent at sterke krefter jobber for at dagens bussedepot på Sorgenfri i Trondheim
Kommune skal legges ned og utvikles til annet formål.
Før det nye anbudet i Stor-Trondheim i 2019 startet, var det fortsatt ikke avklart hva som skulle
skje med Sorgenfri. Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune ble enige om å forlenge
avtalen om fortsatt drift av bussdepot Sorgenfri frem til 2024.
14.12.2020 ble det lagt ut på Doffin «Alminnelig kunngjøring av konkurranse» der Trøndelag
Fylkeskommune ønsker tilbud på tomter til nytt bussdepot i området Trondheim Øst og Malvik
Kommune.
Malvik Kommune har tidligere aldri vært nevnt som tiltenkt sted å ha nytt bussdepot på.
Busselskapet Tide Buss vant i 2019 anbudspakken med bussdepot på Sorgenfri. Mange valgte
derfor Tide Buss gjennom virksomhetsoverdragelse for sin beliggenhet på Sorgenfri. Det kunne
ligge i kortene at Sorgenfri i perioden fra 2019 til 2029 skulle legges ned og flyttes, men da til
Trondheim Øst som har vært i planen for nytt bussdepot i Trondheim. Malvik kommune har ikke
vært nevnt tidligere.
Å legge nytt bussdepot til Malvik Kommune er ikke i tråd med miljøhensyn, med mye tomkjøring
med busser fra depot til startholdeplass. Det er heller ikke i tråd med valgene til våre medlemmer
og kollegaer som valgte Tide Buss på bakgrunn av beliggenheten til dagens bussedepot.
Vi vil også peke på de store protestene angående bruk av matjord i Malvik Kommune når ny
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travbane ble planlagt. Det må også tas med i regnestykket ved planlegging av nytt bussdepot.

Styrets innstilling: Styret innstiller på at forslaget vedtas.
Forslag 5.2
Forslagsstiller: SL-forening Trondheim
Valgkomiteen.
Det er uheldig at personer som gjennom sine politiske verv er part for arbeidsgiver i
kommunen (sitter i administrasjonsutvalget) eller på annen måte representerer
arbeidsgiversiden i partssamarbeidet i privat- eller offentlig virksomhet skal kunne velges
inn i valgkomiteen for LO i Trondheim. Vi fremmer derfor forslag om at årsmøtet for LO i
Trondheim 2021 vedtar følgende intensjon:
Personer som velges inn i valgkomiteen for LO i Trondheim skal ikke ha politiske verv eller
annet som gjør at de representerer arbeidsgiversiden i partssamarbeidet i offentlig eller
privat virksomhet. I Trondheim kommune innebærer det å sitte i administrasjonsutvalget.
Styrets innstilling: Styret innstiller på at forslaget ikke vedtas. Styret forstår intensjonen i
forslaget, og mener at dette kan være en debatt i fagforeningene i LO i Trondheim.
Forslag 5.3
Forslagsstiller: Styret LO i Trondheim
Navneendring LO i Trondheim.
Styret innstiller overfor årsmøtet at LO i Trondheim skifter navn til LO i Trondheim og
omegn.
Begrunnelse:
LO i Trondheims virkeområde omfatter kommunene Malvik og Trondheim. Alle fagforeninger
tilsluttet et LO forbund, innenfor LO i Trondheims virkeområde, står som medlemmer. Dagens navn
samsvarer ikke med vårt virkeområde. Styret i LO i Trondheim har derfor vedtatt å innstille overfor
årsmøtet at LO i Trondheim skifter navn til LO i Trondheim og omegn. Dette skal behandles på
årsmøtet 27. april d.å.
Styret har vært i kontakt med LOs organisasjonsavdeling, som har meldt tilbake at det er ikke
nødvendig å søke Youngstorget om endringen og at den følger § 21 i vedtektene våre i forhold til
navn: § 21. LOs lokalorganisasjoner LOs lokalorganisasjoner er samarbeidsorganer for alle LOtilknyttede fagforeninger i lokalorganisasjonens virkeområde og skal organiseres etter de vedtekter
som gjelder til enhver tid. LOs lokalorganisasjon benevnes LO i / på (stedsnavnet).
LOs organisasjonsavdeling har meldt tilbake at strengt tatt bør slike endringer vedtas av et
årsmøte. En av grunnene er at navnendringer som skal gjøres i Brønnøysundregisteret, og
muligens på bankkontoer med mer, har behov for årsmøteprotokoll på endringen.
Styret i LO i Trondheim vedtok 27.10.20 å nedsette en fanekomite som består av Kristin Bjørlykke
(NTL), Marit Monsø Bosness (FO), Kjell Aune (NNN) og Svein Åge Samuelsen (Fellesforbundet).
Ny fane vil få navn i henhold til det vedtak årsmøtet gjør vedrørende styrets innstilling til
navneendring.

Forslag 5.4
Forslagsstiller:
Styret LO i Trondheim
Støtte til Indian Resistance Network
Styret vedtok 24.03.21: Styret gir fullmakt til at det lages en uttalelse som støtter
bondeopprøret i India i samarbeid med Internasjonalt utvalg. Styret får tilsendt forslaget pr.
e-post for kommentarer før ferdigstillelse og utsendelse til representantskapet.
Forslaget ettersendes.
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LO i Trondheim internasjonale utvalg arrangerte 24.03.21 i samarbeid med Indian
Resistance Network et internasjonalt webinar om bondeopprøret i India. Det kom frem i
webinaret et ønske om at LO i Trondheim lager en uttalelse som støtter bøndene i India.
Karim Essahli holdt følgende åpningstale under webinaret 24.03.21:
Welcome to our webinar.
Congratulations to the farmers and workers of India and the people supporting them. You
will be remembered for having organized the biggest strike in the world ever.
On behalf of LO in Trondheim, Norway, we wish to express our solidarity with the farmers
and workers fighting against the neo-liberal reforms carried out, and adopt in September
2020 by government of Mr. Neranda Modi, his Hindu-nationalistic party (BJP) and the rich
elite surrounding him. These reforms will affect the lives and incomes of a population
estimated at 2 to 3 hundred million people. Since the 8th of october 2020, the farmers’
protests have been joined by industrial trade unions, civil rights movements, women's
movements and civil society organizations (500 local organizations joined the protests).
The protesters have been met with police violence, restrictions on the freedom of
movement and the freedom of speech, arrests of activists, and accusations of traitorship.
This in addition to BJP’s crackdown on minorities, religious as well as other minorities
since they came to power in India.
Just as in other parts of the world, the peoples of India are witnessing an aggressive and
predatory neo-liberal policy with its corollaries: deregulation of the market, privatization of
national and international resources, and the abdication of national states.
To fight against the destructive forces of a globalized capitalism we have to globalize the
fight against its utmost incarnation: predatory neoliberalism. We have to join forces,
workers and farmers, together with democratic forces of the civil society, and build alliance
and solidarity with each other, across national frontiers.
Together we are stronger.
Good Luck
Karim Essahli
LO i Trondheim
International committee
Forslag 5.5
Forslagsstiller: Styret LO i Trondheim
Uttalelse om bondeopprøret i India.
Årsmøtet i LO i Trondheim vil uttrykke vår solidaritet med, og støtte til indiske bønder og
deres støttespillere i deres motstand mot de ensidige forslag til reform av jordbruket i
India. Vi oppfordrer den norske regjeringen til å presse President Narenda Modi og hans
regjering til å prioritere forhandling fremfor ensidighet, undertrykkelse og
mistenkeliggjøring av motstanden mot reformene.
Siden november 2020 har bøndene i India protestert mot reformene av jordbrukssektoren.
Sommeren 2020 kom President Narenda Modi med tre nye lovendringer som gikk
gjennom i parlamentet uten nevneverdig diskusjon og uten å involvere bøndenes
interesseorganisasjoner. Gjennomføringen av reformene er innstilt i 18 måneder, men
bøndene kjemper for at disse trekkes tilbake i sin helhet. Bøndene mener at lovene er
første skritt i retning utfasing av myndighetenes subsidier til jordbruket samt regulering av
markedet for en del jordbruksvarer som har vært gjeldende siden 1960 tallet. Det er grunn
til å betrakte reformene som en ytterligere liberalisering av sektoren. Dette har potensiale
for å påvirke livene til to tredeler av den indiske befolkningen i negativ retning.
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Over halvparten, ca. 800 millioner mennesker lever av jordbruksrelatert økonomi. Over
halvparten av indiske arbeidere jobber i jordbruket eller jordbruksrelatert aktivitet.
Regjeringen til Narenda Modi har så vidt vi vet ikke involvert bøndenes organisasjoner
verken i forberedelsene eller i utforming av reformforslagene.
Bøndenes opprør, med støtte fra arbeiderbevegelsen har gjennomført en av verdenshistoriens største streikeaksjoner. Myndighetene responderte med undertrykkelse, veisperring,
målrettet nedstenging av internett, og vilkårlige arrestasjoner av aktivister og journalister.
Vi krever at den norske regjeringen bruker de mulighetene vi har, gjennom handel og
investeringer i India, til å presse frem respekt og involvering av forhandlingspartnerne og
deres organisasjoner. Samt oppfordre til dialog fremfor undertrykkelse.
Følgende hadde ordet:
Ketil Sivertsen som foreslo at forslag 5.1 deles i to ved avstemming, slik at det stemmes
for hvert avsnitt.
John-Peder Denstad
Ketil Sivertsen 2. gang.
Dirigenten refererte innkomne forslag og tok de enkelte uttalelsene opp til votering.
Forslag 5.1
Vedtak:
Del 1. Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall.
Del 2. Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 5.2
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme.
Forslag 5.3
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 5.5
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 6. BUDSJETT 2021
Kasserer Arnljot Worseth gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2021.
Følgende hadde ordet:
Synøve Bergan
Arnljot Worseth
Runar Bu Karlsen
Svein Åge Samuelsen.
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2021 enstemmig vedtatt.

SAK 7. VALG
Valgkomiteens leder Torstein Johansen redegjorde for komiteens arbeid og leste opp
valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021.
STYRET
Leder:
John-Peder Denstad
Fagforbundet
for 2 år
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1. nestleder/sekretær: Svein Åge Samuelsen Fellesforbundet
ikke på valg
2. nestleder: Runa Hjertø
Fellesorganisasjonen
for 2 år
Kasserer:
Arnljot Worseth
Fagforbundet
ikke på valg
Styremedlem (AU): Anniken Lien van Marion Fagforbundet
for 1 år
Styremedlem:
Hege Rovik
Fagforbundet
ikke på valg
Styremedlem:
Rigmor Bjerche
Skolenes Landsforbund
for 2 år
Styremedlem:
Unn Kristin Ekle
Handel & Kontor
for 2 år
Styremedlem:
Roald Arentz
Fellesforbundet
ikke på valg
Styremedlem:
Børge Ånesen
Fellesforbundet
ikke på valg
Styremedlem:
Alida Domaas
Industri Energi
for 1 år
1. varamed.: Synnøve Bakken
Norsk Tjenestemannslag
for 1 år
2. varamed.: Elin Johanne Husby Aarvik NNN
for 1 år
3. varamed.: Ørjan Antonsen
Fellesforbundet
for 1 år
4. varamed.: Line Johnsen
Fagforbundet
for 1 år
5. varamed.: Robert Valslag
Norsk Arbeidsmandsforbund
for 1 år
6. varamed.: Sara Shafighi
Fagforbundet
for 1 år
7. varamed.: Einar Olsvik
Industri Energi
for 1 år
LEDER, 2. NESTLEDER OG STYREMEDLEMMER PÅ VALG SKAL VELGES FOR EN
PERIODE PÅ 2 ÅR. VARAMEDLEMMER SKAL VELGES FOR EN PERIODE PÅ 1 ÅR.
LO TRØNDELAG - REGIONKONFERANSE
Representant: John-Peder Denstad
Fagforbundet
Vararepr.:
Roald Arentz
Fellesforbundet
Representant: Runa Hjertø
Fellesorganisasjonen
Vararepr.:
Anniken Lien van Marion Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

REVISORER
Revisor:
Terje Hovde
Revisor:
Trine Lise Aakre
Vara revisor: Orhan Kreso

for 2 år
ikke på valg
for 1 år

Fagforbundet
Fellesforbundet
Norsk Tjenestemannslag

LO I TRONDHEIMs UNGDOMSUTVALG
Leder
Alida Domaas
Industri Energi
Medlem
Knut Bolsø
Norsk Arbeidsmandsforbund
Medlem
Vegard Brandtzæg
Fagforbundet
Medlem
Marte Sigerseth
Fellesorganisasjonen
Medlem
Jan Erik Aukan
Fagforbundet
Medlem
Julie Berg Wisløff
Fagforbundet
Medlem
Aleksander Høiland
Norsk Tjenestemannslag
Medlem
Gjermund Gorseth
Fagforbundet
Medlem
Knut Olsen
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

POLITISK UTVALG LO I TRONDHEIM
Leder:
Astrid Kjelsnes
Skolenes Landsforbund
for 1 år
Medlem
Ingjald Gaare
Fellesforbundet
for 1 år
Medlem
Torstein Johansen
EL og IT Forbundet
for 1 år
Medlem
Svein Olav Aarlott
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Kjell Stuland Johansen
Norsk Lokomotivmannsforbund for 1 år
Medlem
Trude Tevik Gulbrandsen Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund for 1 år
Medlem
Kristin Bjørlykke
Norsk Tjenestemannslag
for 1 år
Medlem
Silje Salomonsen
Fagforbundet
for 1 år
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Tarjei Fjalestad
Fagforbundet
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen Fellesorganisasjonen
Trond Reitan
Fellesorganisasjonen
Helen Godhavn
Handel & Kontor
Einar Olsvik
Industri Energi
Sylvi Dybvik
Fellesorganisasjonen

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

INTERNASJONALT UTVALG LO I TRONDHEIM
Leder:
Karim Essahli
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Knut Johnsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
for 1 år
Medlem
Felicia McGill
Norsk Arbeidsmandsforbund
for 1 år
Medlem
Mohammed A. M. Yahya Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Sara Shafigi
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Bjørg Neset
Fellesorganisasjonen
for 1 år
Medlem
John Peder Denstad
Fagforbundet
for 1 år
Årsmøtet 2010 vedtok, «En representant fra Ungdomsutvalget tiltrer Internasjonalt
Utvalg.»
SAMFERDSELSUTVALG LO I TRONDHEIM
Medlem
Niels E. Wanggaard
Fagforbundet
Medlem
Monica Oshaug
Norsk Jernbaneforbund
Medlem
Sverre Kringtrø
Norsk Jernbaneforbund
Medlem
Torbjørn Støre
Norsk Jernbaneforbund
Medlem
Mai Britt Sunnset
Norsk Arbeidsmandssforbund
Medlem
Gjermund Gorset
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

UTVALG MOT DISKRIMINERING OG FOR INKLUDERING
Leder
Sonja Tangen
Fagforbundet
Medlem
Karim Essahli
Fagforbundet
Medlem
Synnøve Bakken
Norsk Tjenestemannslag
Medlem
Line Johnsen
Fagforbundet
Medlem
Kjartan Strømme
Fagforbundet
Medlem
Fanny Marisol Røskaft
Fagforbundet
Medlem
Medhenye Tkestie
Fagforbundet
Medlem
Lise Gunn Eskeland
Fellesorganisasjonen

for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år

Valgkomiteen har bestått av:
Leder:
Torstein Johansen
EL og IT Forbundet
Medlem:
Ane Julie Folde
Fellesforbundet
Medlem:
Kim Andre Johansen
Fellesforbundet
Medlem:
Grete Ramsland
Fagforbundet
Medlem:
Svein Olav Aarlott
Fagforbundet
Medlem:
Niels E. Wanggaard
Fagforbundet
Medlem:
Mona Berger
Fellesorganisasjonen
1. varamedlem
Tina Marita Rønning Fellesforbundet
2. varamedlem
Sturla Søpstad
Norsk Tjenestemannslag
Johnny Sletvold trakk seg av personlige årsaker før komiteen startet sitt arbeid.
Følgende hadde ordet:
Svein Åge Samuelsen som fremmet styrets forslag til ny valgkomite:
Leder
Ane Julie Folde
Fellesforbundet
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Medlem
Grethe Ramsland
Medlem
Svein Olav Aarlott
Medlem
Niels E. Wanggaard
Medlem
Mona Berger
Medlem
Tina Marita Rønning
Medlem
Sturla Søpstad
Varamedlem:
Kirsten Renaa
Knut Erik Elnæs

Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesforbundet
NTL
NSF
Fagforbundet

Erling Weydahl som fremmet følgende forslag. Luis Felipe Cabrera tiltrer internasjonalt
utvalg.
Roald Arentz som fremmet følgende forslag. Rigmor Bjerche som vara for John-Peder
Denstad LO Trøndelag regionkonferanse.
Sonja Tangen
Tarjei Fjalestad som fremmet følgende forslag. Vegard Brandtzæg velges ikke inn i
ungdomsutvalget.
John-Peder Denstad som fremmet følgende forslag. Ole Christian Bye erstatter Jan Erik
Aukan i ungdomsutvalget.
Mona Berger
Torstein Johansen
Deretter åpnet dirigenten opp for valg.
Vedtak:
STYREMEDLEMMER MED VARA:
John-Peder Denstad enstemmig valgt som leder
Runa Hjertø enstemmig valgt som 2. nestleder
Anniken Lien van Marion enstemmig valgt som styremedlem
Rigmor Bjerche enstemmig valgt som styremedlem
Unn Kristin Ekle enstemmig valgt som styremedlem
Alida Domaas enstemmig valgt som styremedlem
Varemedlemmer:
1. vara
Synnøve Bakken enstemmig valgt
2. vara
Elin Johanne Husby Aavik enstemmig valgt
3. vara
Ørjan Antonsen enstemmig valgt
4. vara
Line Johnsen enstemmig valgt
5. vara
Robert Valslag enstemmig valgt
6. vara
Sara Shafigi enstemmig valgt
7. vara
Einar Olsvik enstemmig valgt

2 år.
2 år.
1 år.
2 år.
2 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.

REPRESENTANTER LO TRØNDELAG – REGIONKONFERANSE
John-Peder Denstad enstemmig valgt som representant.
Rigmor Bjerche enstemmig valgt som vara.
Runa Hjertø enstemmig valgt som representant.
Anniken Lien van Marion enstemmig valgt som vara.
Alle valgt for et år.
REVISORER:
Terje Hovde enstemmig valgt for 2 år.
Trine Lise Aakre ikke på valg.
Orhan Kreso enstemmig valgt som vara for 1 år.
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Alida Domaas enstemmig valgt som leder av ungdomsutvalget 1 år.
Deretter ble følgende valgt som medlemmer i utvalget:
Knut Bolsø
Marthe Sigerseth
Aleksander Høiland
Gjermund Gorseth
Knut Olsen
Ole Christian Bye.
Alle valgt for 1 år.
Astrid Kjelsnes enstemmig valgt som leder av politisk utvalg for 1 år.
Luis Felipe Nunez Cabrera enstemmig valgt.
Valgkomiteens forslag på resterende representanter til politisk utvalg enstemmig
valgt. Alle valgt for 1 år.
Karim Essahli enstemmig valgt som leder av internasjonalt utvalg for 1 år.
Valgkomiteens forslag på resterende representanter til internasjonalt utvalg ble
enstemmig valgt. Alle valgt for 1 år.
Styrets innstilling til medlemmer i samferdselsutvalg enstemmig valgt. Alle velges
for 1 år. Utvalget får fullmakt til å velge leder.
Sonja Tangen enstemmig valgt som leder av utvalg mot diskriminering og for
inkludering for 1 år. Valgkomiteens forslag på resterende representanter til
internasjonalt utvalg ble enstemmig valgt. Alle valgt for 1 år.
Ane Julie Folde enstemmig valgt som leder for valgkomiteen.
Medlem Grethe Ramsland enstemmig valgt.
Medlem Svein Olav Aarlott enstemmig valgt.
Medlem Niels E. Wanggaard enstemmig valgt.
Medlem Mona Berger enstemmig valgt.
Medlem Tina Marita Rønning enstemmig valgt.
Medlem Sturla Søpstad enstemmig valgt.
Varamedlem:
1. vara Kirstin Renaa enstemmig valgt.
2. vara Knut Erik Elnæs enstemmig valgt.

SAK 8.

AVSLUTNING

Dirigentene takket for tillitten og for samarbeidet med salen og ga ordet til leder JohnPeder Denstad.
Denstad takket dirigentene og sekretærene for godt gjennomført jobb og for tillitten
årsmøte har gitt styret og utvalg. Videre takket Denstad alle de som nå har gått ut av
styret.
John-Peder Denstad takket også for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. Vi skal bygge dette
sammen til å bli en enda sterkere enhet og vinne valget til høsten.
Møtet hevet kl. 20.55.
Referenter:
------------------------Line Johnsen

-----------------------------Svein Åge Samuelsen
ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
52

ÅRSMELDING 2021

REPRESENTANTSKAPSMØTER LO I TRONDHEIM OG OMEGN
Nedenunder følger protokoller fra representantskapsmøter holdt i 2021.

REPRESENTANTSKAPSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN.
TIRSDAG 23. mars 2021 KL. 18.30
AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS - Inngang A fra
Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata
Dagsorden:
SAK 1.
1. MAI 2021 – Hovedparoler.
SAK 2.
Navneendring og ny fane for LO i Trondheim og omegn.
SAK 3.
I en krisetid foran stortingsvalget 2021 – mobilisering for flertall for
venstresidas partier.
SAK 4.
Eventuelt.
Følgende innkalling var utsendt til representantskapets medlemmer og fagforeningene
08.03.21.
SAK 1. 1. MAI 2021 – Hovedparoler.
I brev av 07.01.21 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å
fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen mandag 1. mars 2021. Forslagene fra
fagforeningene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 2.
mars d.å.
Forslag er mottatt fra følgende fagforeninger: Fagforbundet Teknisk Fagforening
Trondheim (3 forslag), Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes For. (BSF) (3 forslag),
Fagforbundet Trondheim (1 forslag).
Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunnlag av følgende kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

Følge opp seinere års linje om å begrense antall hovedparoler.
Styret innstilling bør ivareta innkomne paroleforslag fra fagforeningene.
Paroler som er fremmet de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.
Fokuset bør legges på store, viktige og samlende saker for fagbevegelsen.
Konkrete lokale / regionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobilisere og
samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1. mai 2021:
PAROLE FOR DAGEN
1.
For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge
HOVEDPAROLER
2.
Rødgrønt flertall – NY KURS!
3.
Bekjemp diskriminering og rasisme
4.
Likelønn og hele faste stillinger nå!
5.
Forby bemanningsbransjen – Ut av EØS
6.
Offentlig tjenester i egenregi!
7.
Nyhavna med klimavennlig sjøtransport
Status i planer for 1. mai arrangementer 2021 – fysisk og digitalt: Representantskapet
blir orientert om styrets planer for 1. mai aktiviteter i Trondheim og Malvik.
Representantskapet utfordres til å komme med ideer til aktiviteter.
SAK 2.

Navneendring og ny fane for LO i Trondheim og omegn.

Kristin Bjørlykke vil orientere om arbeidet i fanekomiteen med å lage forslag til ny fane,
og representantskapet inviteres til å komme med synspunkter i den pågående prosessen.
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LO i Trondheims virkeområde omfatter kommunene Malvik og Trondheim. Alle
fagforeninger tilsluttet et LO forbund, innenfor LO i Trondheims virkeområde, står som
medlemmer. Vårt navn samsvarer ikke med vårt virkeområde. Styret i LO i Trondheim har
derfor vedtatt å innstille overfor årsmøtet at LO i Trondheim skifter navn til LO i Trondheim
og omegn. Dette skal behandles på årsmøtet 27. april d.å.
Styret i LO i Trondheim vedtok 27.10.20 å nedsette en fanekomite som består av
Kristin Bjørlykke (NTL), Marit Monsø Bosness (FO), Kjell Aune (NNN) og Svein Åge
Samuelsen (Fellesforbundet).
Styret ble 19.01.21 orientert om fremdriften i fanekomiteens arbeid. Styret vedtok:
Tas til foreløpig orientering. Fanekomiteen jobber videre med forslag til ny fane og tar med
innspill fremkommet i møte og får fullmakt til å bruke ekstern hjelp til layout i samråd med
AU.
SAK 3.

I en krisetid foran stortingsvalget 2021 – mobilisering for flertall for
venstresidas partier.
Temaet sto på dagsorden under årets Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og
faglige rettigheter», hvor partilederne i AP, SV, SP og Rødt ble utfordret til å svare ut de 11
konkrete kravene i vedtak fra regionkonferansen i LO Trøndelag 14.10.21, angående
Stortingsvalget 2021:
Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida – Stortingsvalget
2021.
11 krav for en rødgrønn politikk:
1) Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling.
2) Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri.
3) Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes,
prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet.
4) Deler av Statens Pensjonsfond utland må, gjennom fondsavsetninger, brukes til målrettet
investering i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som
bidrar til både lokale og globale klimaløsninger.
5) Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må
reverseres.
6) Ta tilbake tapte rettigheter og styrk Arbeidsmiljøloven, herunder kollektiv styring av arbeidstida
med sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid, og
fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser.
7) Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører,
konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske
foretak til folkevalgt forvaltningsstyring.
8) Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og levealdersjustering for uføre må
opphøre.
9) Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd
og faglige rettigheter.
10) Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur.
11) Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.

John-Peder Denstad innleder til debatt om hvordan LO i Trondheim og fagforeningene
bør mobilisere for faglig valgkamp som bidrar til ny kurs, m/ venstresidas partier i flertall.
SAK 4.

Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.
Fagforeningene er i brev av 8. mars d.å. orientert om møtet.
Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.
Med kameratslig hilsen
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-------------------------------John-Peder Denstad

------------------------------Svein Åge Samuelsen

leder
Tlf. 995 14 216

1. nestleder / sekretær
Tlf. 917 41 820

Vedlegg: - Adgangstegn
Kopi: - LOs regionkontor i Trøndelag

FORRETNINGSORDEN.
1. Styreleder leder møtet.
2. Styrets sekretær fører protokoll.
3. Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-, forslags- og
stemmerett.
4. Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett
5. Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære representantskapsmøtet.
6. Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak. Med
unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min. andre gang.
Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ordet ikke mer enn en gang og
høyst ett minutt til hver sak.
7. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet
på den organisasjon vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er
satt. Nytt forslag som ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke
behandles.
8. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av representantene
forlanger det, foregår avstemningen skriftlig.
9. I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
10. Styret får fullmakt til å godkjenne protokollen.

Representantskapsmøtet 23.03.21 ble avlyst på grunn av at minnestund ble
avholdt for LOs leder Hans-Christian Gabrielsen samme ettermiddag/kveld.
Styrets innstilling ble 1. mai parolene i Trondheim 2020.
PROTOKOLL ÅPENT REPRESENTANTSKAPSMØTE OG
VALGKAMPMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN
TIRSDAG 31. AUGUST 2021 KL. 18.30
AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS - Inngang A fra
Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata
Dagsorden:
SAK 1.
Orientering fra Mikael Gullikstad om mulig streik i kultursektoren.
SAK 2.
Stortingsvalget – mobilisering for rødgrønt flertall – NY KURS.
SAK 3.
Eventuelt.
Til stede:

26 stk. Antall stemmeberettigede 23 stk.

Tarjei Fjalestad
Rainer Svartrapmo
Arnljot Worseth

Fagforbundet avd. 008 Teknisk Fagforening Trondheim
Fagforbundet avd. 008 Teknisk Fagforening Trondheim
Fagforbundet avd. 008 Teknisk Fagforening Trondheim / styret LO i
Trondheim og omegn
John-Peder Denstad Fagforb. Buss- og Sporveisarb. For. avd. 047 / styret LO i Trondheim og
omegn
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Vegard Tillerflaten
Finn Børge Dalen
Svein Olav Aarlott
Tanja Elton
Rita Lervik
Kari W. Aydemir
Mikael Gullikstad
Roald Arentz
Svein Å. Samuelsen
Trond D. Kimo
Lise Gunn Eskeland
Runa Hjertø
Kristin Nygård
Arnhild H. Skaanes
Erik Walør Heggem
Dag Atle Midttømme
Arne Byrkjeflot
Ida Bakken
Rigmor Bjerche

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fagforbundet Teater og Scene
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening / styret LO i
Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforbund / styret LO i
Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Fellesorganisasjonen Trøndelag / styret LO i Trondheim og omegn
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Trøndelag Handel og Kontor avd. 001
Trøndelag Handel og Kontor avd. 001
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening avd. 22 IE
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, Trondheim
Fengselstjenestemannslag
Skolenes Landsforbund, forening Trondheim / styret LO i Trondheim og
omegn

Innledere:
Anniken Lien van Marion, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim
Ingvild Bjordal, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning, NTNU
Vegard Tillerflaten, nestleder Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Fagforening

Utsendt møteinnkalling:
SAK 1. Stortingsvalget – mobilisering for rødgrønt flertall – NY KURS.
Fokus på frihetsbegrepet og høyresidas underminering av velferdsstaten v/ og
markedsstyrte offentlig sektor
Innledninger (inntil 30 minutter hver):
Ingvild Bjordal, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning, NTNU
«Fra fellesskole til konkurranseskole. Markedsretting i grunnskolen-sentrale virkemidler og
lokale forhandlinger»
Privatisering og konkurranse-tenkning/new public management/ markedstenkning i
offentlig sektor generelt.
Anniken Lien van Marion, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim
Situasjonen til deltidsarbeidende i helsevesenet og hvordan de sosialiseres inn i dårligere
arbeidsvilkår.
Hvordan deltid fører til at ansatte ikke sier fra om kritikkverdige forhold og hvordan det
foringer både ansattes arbeidshverdag, omdømmet til yrket og tjenesten og dermed
tjenesten vi yter.
Ansatte i helse og velferd og kampen mot bemanningsbransjen og løsarbeid.
Vegard Tillerflaten, nestleder Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Fagforening
Fokus på fordeler m/drift i offentlig egenregi og kampen mot anbud/konkurranseutsetting
av infrastruktur.
Møteledere: Runa Hjertø og John-Peder Denstad fra LO i Trondheim og omegn.
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Etter hver innledning blir det avsatt 10 minutter til korte spørsmål / kommentarer. Til slutt i
møtet avsettes 40 minutter til debatt.
SAK 2.

Eventuelt.

John-Peder Denstad ønsket velkommen til åpent møte, spesielt til inviterte innledere, i
forbindelse med årets viktige valg. Her i Trondheim har vi tradisjon for å stille politiske krav
som også er vedtatt på regionkonferansen Trøndelag. Denstad leste opp vedtatt uttalelse
om valget 2021 og vedtatte krav til de politiske partiene.
Videre ble det orientert om ny sak 1. Orientering fra Mikael Gullikstad om mulig streik i
kultursektoren.
SAK 1.
Orientering fra Mikael Gullikstad om mulig streik i kultursektoren.
Nestleder ved Fagforbundet Teater og Scene Mikael Gullikstad orienterte om mekling med
Spekter da partene ikke kom til enighet ved årets tariffoppgjør. Vårt krav er kjønnsnøytral
og livsvarig pensjonsordning innen kultursektoren. Vi har en midlertidig innskuddsordning
som ble avtalt i 2016 og som partene var enige om skulle erstattes med en bedre ordning.
Vi krever en hydrid ordning som er kjønnsnøytral og livsvarig, men Spekter sier nei. Jeg
tror det blir streik. Første streikeuttak er i Oslo og Rogaland. Hvis Trondheim blir tatt ut i
streik vil vi arrangere en fanemarkering 10. september utenfor teateret her i Trondheim
med kunstneriske innslag og appeller. Vi ber om at flest mulig fagforeninger deltar med
faner for å støtte oss.
Vedtak: Tas til orientering.
SAK 2.
Stortingsvalget – mobilisering for rødgrønt flertall – NY KURS.
Runa Hjertø presenterte Ingvild Bjordal, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning,
NTNU som har skrevet boka «Fra fellesskole til konkurranseskole. Markedsretting i
grunnskolen-sentrale virkemidler og lokale forhandlinger»
Ingvild Bjordal innledet fra boka, markedsretting i grunnskolen, sentrale virkemidler og
lokale erfaringer. Vi har intervjuet foreldre, lærere og andre. Tilbud og etterspørsel i
offentlig sektor/skolen som i det private markedet. Det er en sterk tro om konkurranse er
en drivende kraft.
Viktig for oss, skolen som en sosialt integrerende arena? Allerede på 1800 tallet hadde
skolen en sosial dimensjon. Viktige elementer, resurs dimensjon, kulturell dimensjon og
ulikhets dimensjon.
Vi har studert Oslo skolen, stykkprisfinansiering har gode intensjoner, men fungerer det.
Fritt skolevalg, gir det mindre segregering og styrker det forbrukermakta. Bruk av statistikk
– omdømme brukes av foreldre, media osv. Og vi ser skoler som mister elever og dermed
inntekter og stillinger. Ved skolestart ser vi at ved noen skoler møter ikke en tredjedel av
elevene opp. De har fått plass på naboskolen, elevene blir skolenes viktigste kapital. Er
det pedagogisk forsvarlig – inntak av elever?
Oslo skolen mer ensretta, fellesprøver osv. Dette skaper flere privatskoler i Norge.
Runa Hjertø takket for spennende innledning og forskning.
Følgende hadde ordet:
John-Peder Denstad
Arne Byrkjeflot
Rigmor Bjerche
Finn Børge Dalen
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Ingvild Bjordal til sluttinnlegg. Opplæringsloven er nå ute på høring. Forslaget åpner for at
elevene kan organiseres etter faglig nivå. Dette tar bort bestemmelsen at en ikke kan
organisere etter etnisitet.
Anniken Lien van Marion: Jeg jobber i en kvinnedominert sektor og der det er mest
deltidsansatte. Trondheim kommune burde ansette i hele stillinger, men det må politisk
vilje til. Deltidsansatte jakter vakter, deltidsansatte har ikke samme rettigheter som
heltidsansatte.
Vi har ikke nok «hender» sies det, men det betyr at det ikke er nok folk/ansatte til å gjøre
jobben på en god etisk måte. Nattvakter må velge om de skal være til stede hos døende
eller gå nattrunden for å sjekke de andre pasientene.
Vi får fler og fler arbeidsoppgaver, og det kuttes økonomisk, det kuttes på ansatte. Når
skal dette slutte?
Deltidsansatte kurses på egen fritid fordi de vet at ledelsen må være fornøyd med deg. Du
presses, tar ekstra vakter, sier ikke fra hvis noe ikke fungerer. Den største årsaken til
sykefravær er at det ikke er samsvar med det du skal yte og det du ikke får til.
Deltidsansatte underbyr hverandre for å få en månedslønn å leve av.
Unntaket har blitt normalen angående bemanning, innleide på små timers kontrakter. Vi
må snakke om deltidsansatte på lik linje som bemanningsbransjen.
Følgende hadde ordet:
Roald Arentz
Arne Byrkjeflot
Tanja Elton
John-Peder Denstad
Rigmor Bjerche
Anniken Lien van Marion til sluttinnlegg.
Vegard Tillerflaten: Jobbet i Vy buss siden 2013 der jeg er klubbleder. Jeg skal snakke
om buss/kollektivtrafikken, egne erfaringer og for å få buss tilbake til egenregi.
Vi har skift på 11 timer og 57 minutter med 4 timers pause midt på dagen. Det er det
heleide fylkeskommunale aksjeselskapet AtB som legger rammene for driften i
busselskapene. Fylkeskommunens opprettelse av bestillerselskapet /
«auksjonsselskapet» AtB er pulverisering av ansvar og menneskelige skift. Skiftordninger
kan ikke drøftes med AtB men AtB legger rammene i kraft av kjøretider for de ulike
busslinjene. Det står i anbudspapirene.
I 2015 kom det en rapport fra De Facto som Fagforbundet hadde bestilt, det handler om å
tjene mest mulig penger, tyne mest mulig av de ansatte. For hvert anbud så taper vi litt og
litt, dette skaper mye usikkerhet. Det er 8 milliarder på anbud, vi ville fått igjen mye mer
hvis drift i egenregi.
Vi må ha kampanje mot anbudsutsetting mot politikerne i fylkeskommunen. Innland fylke
skal utrede om egenregi når kontraktene går ut.
Ved egenregi samles alt i en enhet, bedre tilbud til passasjerene, bedre arbeidsforhold for
ansatte, bedre kollektivtrafikk. Legg AtB under fylkeskommunen med sjåfører, vedlikehold
osv. og vi unngår den byråkratiske mølla. Tillitsvalgte direkte kontakt med de som lager
rutetilbudet. Få tillitt fremfor kontroll og overvåking.
Bedriftene ser fremover kun til anbudet opphører, ikke langsiktig planlegging med
investeringer i nytt materiell, etterutdanning med mer.
Neste anbud som går er Gråkallbanen, der har fagforeninga allerede starta jobben.
Følgende hadde ordet:
Roald Arentz
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John-Peder Denstad
Svein Åge Samuelsen
Vegard Tillerflaten til sluttinnlegg.
Vedtak: Tas til orientering.
SAK 3.
Eventuelt.
Ingen saker.
Runa Hjertø takket for oppmøte gode innledninger, en engasjerende debatt og ønsket alle
vel hjem.
Møteslutt 2045.
Referent
Svein Åge Samuelsen

Foto: Stortingsvalget
Stortingsvalget 2021.
2021. Mobilisering
Mobilisering for
for venstresidas
venstresidas partier.
partier. Edvin
Edvin Helland,
Helland, nestleder
nestleder ii
Foto:
Fagforbundet Trondheim utenfor Folkets hus. Fotograf: John-Peder Denstad
Fagforbundet Trondheim utenfor Folkets hus. Fotograf: John-Peder Denstad
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Foto:
Foto: Stortingsvalget
Stortingsvalget 2021. Mobilisering for venstresidas partier. Erling Weydahl,
organisasjonsarbeider
organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 12 (til venstre) og Svein Åge Samuelsen, 1.
nestleder
/ sekretær
i LO
i Trondheim
ogog
omegn,
påpå
besøk
hos
klubbleder
ved
Nardo
Bil
1.
nestleder
/ sekretær
i LO
i Trondheim
omegn,
besøk
hos
klubbleder
ved
Nardo
AS.AS.
Fotograf:
Ukjent
Bil
Fotograf:
Ukjent

Foto:
Foto: Stortingsvalget
Stortingsvalget 2021.
2021. Mobilisering
Mobilisering for
for venstresidas
venstresidas partier.
partier. Erling
Erling Weydahl,
Weydahl,
organisasjonsarbeider
organisasjonsarbeider ii Fellesforbundet
Fellesforbundet avd.
avd. 12
12 og
og Svein
Svein Åge
Åge Samuelsen,
Samuelsen, 1.
1. nestleder
nestleder /
/sekretær
sekretæri iLO
LOi iTrondheim
Trondheimog
ogomegn,
omegn,på
påbesøk
besøkhos
hosklubbleder
klubblederAtle
AtleYttereng,
Yttereng,Skipnes
Skipnes
Kommunikasjon
Kommunikasjon AS.
AS. Fotograf:
Fotograf: Erling
Erling Weydahl
Weydahl
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PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE LO I TRONDHEIM OG
OMEGN
TIRSDAG 14. SEPTEMBER 2021 KL. 18.30
AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS - Inngang A fra
Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata
Dagsorden:
SAK 1.
SAK 2.
SAK 3.
SAK 4.
SAK 5.

TV-aksjonen 2021.
Hovedtariffoppgjøret 2022. Krav og gjennomføring.
Stortingsvalget 2021.
Brakkeaksjonen i Trøndelag.
Eventuelt.

Til stede:

37 stk. Antall stemmeberettigede 35 stk.

Robert Cameron
Eystein Garberg
Runar Bu Karlsen
Tarjei Fjalestad
Roger Mogseth
Arnljot Worseth
John-Peder Denstad
Niels E. Wanggaard
Tone Aunmo
Heidi Klokkervold
Anniken van Marion
Svein Olav Aarlott
Line Johnsen
Ingebjørg Nordbakke
Mikael Gullikstad
Erling Weydahl
John H. Aursøy
Svein Å. Samuelsen
Trond Kimo
Sylvi Dybvik
Kristin Nygård
Nils Karlsholm
Helen B. Godhavn
Dag Atle Midttømme
Arne Byrkjeflot
Alida Domaas
Robert Valslag
Torbjørn Støre
Arne Sørensen
Kjell Aune
Elin J. H. Aarvik
Ida J. B. Bodvar
Anne C. Offergaard
Synnøve Bakken
Rigmor Bjerche

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008 / styret LO i
Trondheim og omegn
Fagforb. Buss- og Sporveisarbeidernes For. avd. 047 / styret LO i Trondheim
og omegn
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes For. avd. 047
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069 / styret LO i Trondheim og omegn
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fagforbundet Teater og Scene
Fellesforbundet avd. 12
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening / styret LO i
Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Trøndelag Handel og Kontor
Trøndelag Handel og Kontor
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE / styret LO i
Trondheim og omegn
Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge
Statsbanenes Verkstedsforening avd. 63 NJF
Lokomotivpersonalets Forening Trondheim
NNN avd. 10 Trøndelag
NNN avd. 10 Trøndelag
NTL Domkirkearbeiderne
NTL Domkirkearbeiderne
NTL SiT
Skolenes Landsforbund forening Trondheim / styret LO i Trondheim og
omegn
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Gjester:
Monica Mollan Hansen
Mona Berger

TV aksjonen
Varaordfører

Utsendt møteinnkalling:
SAK 1. TV-aksjonen 2021.
Orientering ved Fylkesaksjonsleder for TV- aksjonen Trøndelag, Monica Mollan Hansen.
10 minutter presentasjon.
Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Fylkesaksjonsleder for TVaksjonen Trøndelag, Monica Mollan Hansen orienterer oss om årets aksjon og mulighetene for å
bidra. LO i Trondheim og omegn deltar i aksjonen og inviterer til felles søndagstur den 24. oktober
hvor vi sammen bidrar som bøssebærere og møtes for en matbit i folkets hus i forbindelse med
aksjonen.

SAK 2. Hovedtariffoppgjøret 2022. Krav og gjennomføring.
Krav og gjennomføring med bakgrunn i oppsummering av hovedtariffoppgjøret 2020 og
mellomoppgjøret 2021. Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på
tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer
fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter
framover.
LO i Trondheim representantskapets vedtak 02.10.18: «Arbeid og kapital - Årets lønnsoppgjør er
ikke en seier for fagorganiserte. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for
kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim fagforeningene til å organisere og
utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.»
Hovedinnlegg:
John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn.
Overordnet perspektiv på hovedtariffoppgjøret 2022, med fokus på frontfagsmodellen og det
atypiske arbeidslivet (Inntil 15 min.)
Innledere (forberedte innlegg inntil 5 min. hver)
ü Svein Å. Samuelsen, styremedlem Pensjon for alle
ü Rigmor Bjerche, leder SL forening Trondheim
ü Hege Rovik, opplæringsansvarlig Fagforbundet Trondheim
ü Mikael Gullikstad, nestleder Fagforbundet Teater og Scene
ü Erling Weydahl, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 12
ü Kjell Aune, leder NNN avd. 10 Trøndelag
ü Arne Byrkjeflot, leder Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE
ü Helen Bergan Godhavn, organisasjonsarbeider Trøndelag Handel og kontor avd. 1
ü Ørjan Antonsen, leder Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
ü Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge
ü Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
ü Roald Arentz, leder Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening
ü John-Peder Denstad, sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)
ü Torbjørn Støre, leder NJF avd. 63 Statsbanenes Verkstedforening Trondheim
ü Synnøve Bakken, leder NTL SiT
Kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg. Forslag til uttalelse fra styret
ligger vedlagt.

SAK 3. Stortingsvalget 2021.
Kort oppsummering.

SAK 4. Brakkeaksjonen i Trøndelag.
Aksjonen starter fredag 17. september 2021.
Orientering ved Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
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SAK 5.

Eventuelt.

Konstituering av møtet.
Leder John-Peder Denstad ønsket velkommen til representantskapsmøte LO i Trondheim
og omegn og ønsket alle et godt møte.
Innkalling er utsendt som Veggavis i sommer, innkalling 9. september 2021 og via SMS i
går.
Innkalling godkjent, og møtet er lovlig satt.
Dagsorden gjennomgått. Styret foreslår til representantskapsmøtet at sak 3 tas ut av
dagsorden og ny sak 3 Streiken i kultursektoren vedtas.
Dagsorden vedtatt endret med ny sak 3 «Streiken i kultursektoren».
SAK 1.
TV-aksjonen 2021.
John-Peder Denstad ønsket velkommen til Monica Mollan Hansen som orienterte om årets
TV-aksjon. Det blir en fysisk aksjon i år. Pengene vil gå til Plan og kampen mot
barneekteskap, vi vil bidra til å redusere problemet. Koronapandemien har bidratt til økning
av disse ekteskapene, mange har ikke penger og må gifte bort jentebarna sine. I fem land
er det ca. 80 prosent under atten år som giftes bort.
TV-aksjonen har eksistert siden 1974, har vært en stor dugnad. I byaksjonkomiteen i
Trondheim deltar Runa Hjertø fra dere.
LO i Trondheim og omegn har meldt seg på TV-aksjonen som bøssebærere, man kan
også vipse til aksjonen.
Jeg oppfordrer alle til å bli med som bøssebærere. Takk for at jeg ble invitert til å fortelle
om aksjonen og det store problemet med barneekteskap.
SAK 2.
Hovedtariffoppgjøret 2022. Krav og gjennomføring.
John-Peder Denstad innledet på temaet
•

•

•

•

•

Den gamle karikaturen av en kapitalist, med stor mage, flosshatt og sigar, hører til i ei fjern
fortid. De var industrieiere som var knytta til fabrikken sin. Dette borgerskapet var på godt og
vondt en ledende og bestemmende kraft i samfunnsutviklinga. Sjøl husker jeg godt direktøren
ved ILA Jern AS, Egil Alnæs, en av Trondheims rikeste, da jeg jobba der fra 1979 til 1982.
Det store vendepunktet i utviklinga av velferdskapitalismen kom på slutten av 1970-tallet.
Den sammenhengende vekstperioden med Marshallhjelp og gjenoppbygging etter krigen var
over. Oljekrisa da OPEC-landene tok styring med oljeprisen, skapte nye og vanskeligere
forhold. Illusjonen om en krisefri kapitalisme var død. Nyliberalismen var borgerskapets svar på
utfordringene. Verden skulle gjøres om til ett stort marked der de sterkeste kapitalene kunne få
utfolde seg med færrest mulige politiske reguleringer.
Vi gikk inn i en periode med fri flyt-kapitalisme, globalisering. Sosialøkonomen Friedrich
Hayek med røtter i England og Østerrike og den amerikanske økonomen Milton Friedman var
de fremste ideologene. Statsminister Margareth Thatcher og president Ronald Reagan var de
politiske frontkjemperne i gjennomføringa. Men alle land og de fleste partier fulgte på, også de
sosialdemokratiske partiene, med Tony Blair i spissen. Her i landet skjedde markedsliberale
endringer innen blant annet bolig, pengepolitikk, statseide bedrifter og pensjon.
Vi fikk nedbygging av statens rolle med næringsnøytralitet som honnørord, børsnotering
og nedsalg av statsbedrifter, frie kapitalbevegelser og krymping av velferdsstaten. I Europa er
EU overordna de nasjonale demokratiene, og skritt for skritt er denne politikken gjennomført,
også via EØS.
Markedsliberalismen med fri flyt av kapital over landegrensene har løsrevet kapitalen fra
bindingene til den enkelte bedrift. Nå foregår investeringer ved gigantformuer og enorme fond,
som det norske Statens pensjonsfond utland – «oljefondet» - som 5. september 2021 hadde en
markedsverdi på hele 12.100 milliarder kroner. Disse fondene eier aksjene i bedrifter verden
rundt. Eiernes drivkraft er å plassere verdiene sine der de gir lavest risiko og størst mulig
ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
63

ÅRSMELDING 2021

•

•

•

•

•

•

•

avkastning. Moralske eller «samfunnsnyttige» retningslinjer betyr ikke mye for deres drift. Bare
når opinionen, folkemeningen, kan true fortjenesten må de en sjelden gang gjøre noen, og ofte
bare, kosmetiske grep.
Denne formen for kapitalisme fører til raske endringer i basisen i økonomien, i
organiseringa av produksjonen. Bedrifter kjøpes og selges, flyttes til lavkostland eller slaktes.
Nedbemanning og outsourcing skjer hvis det kan øke fortjenesten. Det fører til en
avdemokratisering i arbeids- og samfunnslivet. I Norge gjenspeiles dette i avviklinga av
ervervsloven og innføring av konkurranse- og anbudspolitikk i offentlig sektor.
Med «Just in time» skal produksjonskjeden være så stram som mulig. Linja fra råvare til
konsumenten i markedet må gjøres kort, slik at profitten kan realiseres og settes inn i ny
merverdiskapende virksomhet. Og om tilstrekkelig profitt ikke finnes i produksjonslivet, kan
investeringene like gjerne flyttes til eiendomsspekulasjon eller spekulasjon i såkalte finansielle
instrumenter.
«Just in time» – filosofien kan også overføres til arbeideren som en vare i et marked.
Fleksibilitet er nøkkelordet. Arbeidskrafta skal være til disposisjon når det er bruk for den.
Lagerføring av arbeidere i form av faste ansettelser og normalarbeidsdag bør begrenses. En
fast stab av dyktige fagarbeidere som kjerne og ellers en løsere tilknytta arbeidskraft som kan
skrues av og på etter behov er regelen i stadig større deler av arbeidslivet. Det tar mange
former. Deltidsansatte som «jakter vakter», som nærmest er en parallell til hvordan arbeidere
enkeltvis underbød hverandre i møte med bedriftseiere i kapitalismens tidlige fase. Såkalte
tilkallingsvikarer som sitter med mobilen sin og venter. Utleiebyråer som på kort varsel stiller
med et ønsket antall arbeidere. Enkeltmannsbedrifter og frilansere er andre former for løsere
tilknytning. De fleste av disse formene innebærer at oppdragsgiveren ikke har
arbeidsgiveransvar, med alle de fordeler det innebærer – og tilsvarende ulemper for
arbeideren. Sykepenger, forsikringsordninger, dagpenger ved arbeidsløshet, pensjon – alt dette
flyttes over på arbeiderens skuldre, om han/hun har økonomi til å bære det. Ellers må han eller
hun klare seg uten. Og oppsigelsesvern er sjølsagt også utenkelig; man er jo ikke ansatt.
Konsulentfirmaet Menon lagde en rapport med faktaopplysninger om det norske
arbeidslivet for tre år siden hvor de anslår at det er ca. 150.000 selvstendig næringsdrivende i
Norge og ca. 100 000 frilansere. Det er ca. 10 prosent av daværende 2,6 millioner sysselsatte.
Andelen innleide i bygningsbransjen har ikke endra seg vesentlig de siste årene, og ligger på et
stabilt høyt nivå. Et bilde på problemet er at egenbemanningen i de største
entreprenørbedriftene har sunket med mer enn 50 prosent i perioden fra 2005 til 2015. I
industrien har det vært en kraftig økning, innleide timeverk har økt 61 prosent fra 2017 til 2018.
Forutsetningene for å kunne gjennomføre en så arbeiderfiendtlig arbeidslivspolitikk er at
det for det første finnes en tilstrekkelig stor reservearmé av såkalt «fristilt arbeidskraft» –
arbeidsløse. Det har de fleste land i EU klart ved å ha en stabilt høy arbeidsløshet. Og i tillegg
økte tilgangen på arbeidskraft drastisk etter at østutvidelsen i 2004 åpna EUs arbeidsmarked
for millioner av østeuropeere. På denne måten nådde EU målet om nærmest ubegrensa tilgang
på arbeidere som av nød var villige til å godta lønns og arbeidsvilkår langt under de innarbeida
standardene – det vi kaller sosial dumping.
Dermed lå alt til rette for å gjennomføre den andre forutsetninga for den nye
arbeiderfiendtlige arbeidslivspolitikken: Å svekke eller helst tilintetgjøre fagbevegelsens
kampkraft og innflytelse. Og det har kapitalister og nyliberalistiske politiske krefter lyktes med i
skremmende stor grad. I de fleste landene i Europa er fagforeningene bare en skygge av seg
sjøl, organisasjonsprosenten har sunket drastisk. Norge er fortsatt et hederlig unntak, men
også her synker organisasjonsprosenten, og dermed også muligheten til å gjennomføre effektiv
kamp for forbedringer og mot forverringer.
Den økende innføringa av ny teknologi bør være en gylden mulighet til et bedre liv for alle.
Bort med en mengde slitsomme og ensformige jobber, samtidig med at produktiviteten økes
kraftig. Det burde gi alle muligheten til mer fritid og et bedre liv. Hva med å gjenreise en
sterkere tariffbevegelse bak kravet om redusert arbeidstid? Vi kan få flere ansatte i
omsorgssektoren, der den nye teknologien ikke kan erstatte helsearbeiderne, og også i andre
områder i arbeidslivet der det er behov for økt bemanning.
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Arbeidsløsheten er uakseptabel høy i Norge og andelen sysselsatte har gått ned. Før den
økonomiske krisa i 2009 var andelen sysselsatte personer (15 – 74 år) i prosent av
befolkningen 72 %. Tall fra SSB 5. mai 2021 viser at hele 141.000 (5,0 % av arbeidsstyrken)
var arbeidsløse, og andel sysselsatte personer er så lav som 67,2 % (2.699.000). Høyrekrefter
har til enhver tid brukt økonomisk krise og arbeidsløshet for å disiplinere arbeidsfolk og
fagorganiserte fra å stille krav om økt lønn og bedre arbeidsvilkår.
Den reelle arbeidsløsheten i Norge ligger et godt stykke over de 5 prosentene SSB
opererer med. Hvordan vil så utviklinga bli framover? For et par år siden ble det opplyst at om
lag 30.000 arbeidsplasser vil forsvinne bare i varehandelen. Og digitalisering og bruk av roboter
er fortsatt bare i en startfase, sies det. Vil dette føre til drastisk økning i arbeidsløsheten, vil det
la seg gjøre å skape nye sikre arbeidsplasser, eller vil stadig flere havne i atypiske jobber?
En trend som er tydelig, er at stadig flere «skaper sine egne jobber». Det er i dag som
nevnt ca. ti prosent av de sysselsatte som er sjølstendig næringsdrivende eller frilansere, og
det virker som det er en økende trend. Nesten daglig kan en lese artikler i Adressa om
gründere som har funnet opp nye apper eller starter egen butikk for fancy klær eller andre
kreative måter å starte for seg sjøl. Noen gjør det i håp om å gjøre suksess og tjene millioner
på kort tid, mens andre starter opp for å prøve å finne en mulighet til å få seg et levebrød utafor
et arbeidsmarked der de har problemer med å få innpass. Men dessverre får de fleste av de
såkalte innovasjonene ei kort levetid.
Arbeid innafor «plattformøkonomien» ligner på dette, bortsett fra at mye av dette arbeidet
gjerne drives av store organisasjoner som stikker av med største del av fortjenesta. Uber og
Foodora er typiske eksempler. Mange yngre arbeidssøkende tiltrekkes av dette arbeidslivet.
Flere blant de Foodora-streikende har høyere utdanning, men valgte den friere måten å jobbe
på, og hadde faktisk jobba der flere år.
Da den såkalte finanskrisa slo inn for fullt i 2008, mista hundretusener jobben. Hvor ble
det av dem? De færreste klarte å få seg nye tilsvarende jobber. De aller flest havna i det
uregulerte atypiske arbeidslivet, i selskap med «fristilte arbeidere» fra industrien og andre
sektorer. Resultatet er at i USA, og også i Storbritannia, befinner så mye som 40 prosent av
arbeidsstyrken seg i atypiske jobber - uten fast ansettelse. Tyskland innførte allerede i 2004
Hartz IV reformene, såkalte minijobs; det er jobber med så lav betaling at de må kombineres
med sosialstønad. For noen år siden ble det fastslått at mengden atypisk arbeid i Tyskland
ligger på 25 prosent. I Afrika og store deler av Asia og trolig også Latin-Amerika, er andelen av
atypisk arbeidskraft langt over halvparten av arbeiderne.
Kombinasjonen av fri flyt kapitalisme og ny teknologi har altså ikke ført til et bedre liv for
det store flertall, tvert imot. Polariseringa har økt, der de rikeste har blitt svært mye rikere, og
andelen fattige har økt. Om ikke vi klarer å organisere en enda sterkere motkraft, tyder alt på at
framtidas arbeidsliv vil bestå av en gruppe høykvalifisert arbeidskraft som er tett knytta til
videreutviklinga av den framgangsrike delen av næringslivet, og en svært stor andel av
arbeidslivet i den omtalte atypiske sektoren. «The Winner takes it all», som ABBA så treffende
uttrykte det.
Fordelinga av verdier mellom arbeid og kapital gjenspeiler maktforholda i samfunnet. Når
avkastninga på kapital er større enn den økonomiske veksten vil ulikheten øke og formuer
konsentreres. Det er mikro-versjonen av konklusjonen i økonomen Thomas Pikettys «Kapitalen
i det 21. århundre». I Norge har industriarbeidernes andel svingt rundt et stabilt nivå gjennom
flere tiår. I økonomien som helhet, er det annerledes. Gjennomsnittlig nivå på arbeidernes
andel av verdiskapinga var relativt stabil rundt 85 prosent i åra 1970- 1990, men har siden falt
til 75 prosent i 2018.
De økonomiske forskjellene har økt i Norge – både når en ser på lønn, samlet inntekt og
formue, jfr. LOs Samfunnsnotat nr. 4/19 Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet. Ulikhet
drives av markedskrefter. Godt hjulpet av EU-direktiver og – forordninger har Solbergregjeringa
og stortingsflertallet gjennomført det ene tiltaket etter det andre som begunstiger kapitalens
interesser. Men ulikhet kan motvirkes ved politikk og velfungerende institusjoner i
lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet. Når markedskreftene blir sterkere, må en aktivt
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kjempende fagbevegelse med streikekraft, de politiske tiltakene og den kollektive
lønnsdannelsen forsterkes, for at ikke ulikheten skal øke.
Fordeling av lønn. I perioden 2008-2018 har de ti prosent med høyest lønn hatt sterkere
reallønnsvekst enn gjennomsnittet for de åtte desilene i midten av lønnsfordelingene. De ti
prosent med lavest inntekt har nesten ikke har hatt noen reallønnsvekst, tilsvarende om lag
1000 kroner fra 2008 til 2018. I tiende desil har reallønnen økt med 107 000 kroner i samme
periode.
Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling! Kvinner ville i gjennomsnitt hatt 87,1 %
av menns lønn hvis alle jobba heltid i 2018. Deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i
større grad enn menn, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten. Ulikheten er mye større
enn 87,1 % om vi ser på faktisk utbetalt lønn. Likelønnskommisjonen 2006-2008 foreslo en
likelønnspott til lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Forslaget om 3
milliarder kroner vil være en god begynnelse.
LO og NHO la i mai 2021 fram en utredning med bistand fra Arbeids- og
sosialdepartementet, «Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor». Her
gjennomgås prinsippene for ny AFP-ordning. Dagens kvalifiseringskrav skal avvikles med en
overgangsordning. Opptjening, kvalifisering, gradert ytelse tas opp. Det samme gjelder behovet
for et solid bufferfond og dekning av finansieringsgapet. Forhandlinger om en ny AFP-ordning
vil nå skje på basis av utredningen.
Frontfagsmodellen har sørga for mindre lønnsforskjeller i Norge enn i de fleste andre
land, ved mer sammenpressa lønnsstruktur. Lavlønte tjener bedre ved samordning og
lavlønnstillegg, middelklassen noe mindre. Modellen er laga for at lønnsøkninga skal være ut
fra hva den konkurranseutsatte delen av næringslivet tåler. Men lokale forhandlinger i
industrien har gjort det mulig for sterke klubber å bryte med «ramma», med resultat at
minstelønna også ble løfta i bedrifter uten stor profitt. Forbundsvise tilpasningsforhandlinger
under samordna oppgjør har også gitt tillegg utenfor «ramma». Men modellen skal ikke hindre
at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som systematisk over tid har blitt
hengende etter i lønnsutviklinga. Nå skjer det ved at den brukes som argument mot rettferdige
lønnskrav fra kvinnedominerte yrker. Praktiseringa av modellen har heller ikke hindret at
kapitaleierne de seinere tiåra har økt sin andel av verdiskapinga på bekostning av arbeidernes
andel. Lønnsmottakere opplever jevnt over nedgang i reallønna mens den eksportretta
industrien har rekordoverskudd.
Det individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor ble innført
i 1991. Den gang utgjorde det 0,15 % av lønnsmassen. I dag utgjør det 50 % av lønnsmassen.
«Forhandlingene» skjer uten streikerett. Forhandlings- og lønnssystemet umuliggjør en
solidarisk lønnspolitikk.
Hvordan kan så vi i fagbevegelsen kjempe videre i den nasjonale og internasjonale
situasjonen vi står i? Første bud er å styrke vår egen kampkraft og kampvilje. Historia gjennom
mer enn hundre år med en organisert arbeiderklasse viser at det bare er når grunnplanet reiser
seg til kamp vi kan klare å slå tilbake framstøtene fra kapitaleierne. Vi må kort og godt bli
flinkere til å bruke streikekrafta vår, og vi må beholde initiativet så nært grunnplanet som mulig.
Vi må være raskt ute med solidarisk støttearbeid til de som tar opp kampen. Enhver seier, stor
eller liten, vil være en stimulans og en oppfordring til andre klubber, foreninger eller forbund om
å ikke å bøye av på sine områder. Gjennomslag avler mot, seiersstemning og aktivisme.
Det har vært flere positive eksempler også de siste åra på at det nytter å kjempe. Jeg skal
ikke her ramse opp alle eksemplene, men LO i Trondheim og omegn har drevet aktivt
støttearbeid for de fleste av disse kampene. Spesielt gledelig var seieren i Foodora-streiken,
som viser at forståelsen for nødvendigheten av å organisere seg til aktiv kamp også er i ferd
med å spre seg inn i området for atypisk arbeid. Og særlig på dette området vil det være store
utfordringer for oss i den organiserte fagbevegelsen. Vi må aldri bli en fagbevegelse bare for
dem som har relativt trygge jobber med tariffavtale og et organisasjonsapparat i ryggen.

Med disse ord fremmer jeg innstillingen fra styret i LO i Trondheim og omegn om hoved
tariffoppgjøret 2022:
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Styrk og bruk streikemakten. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for
kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim og omegn fagforeningene til å
organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran kommende
tariffoppgjør.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å stille følgende krav:
ü Sentrale tariffoppgjørs betydning må økes kraftig for å sikre fagorganiserte en større andel av
verdiskapningen, kompensasjon for prisstigningen samt sikre faglige rettigheter.
ü Lavlønte må ivaretas ved å innføre og styrke garantiordninger, høyne minstelønnssatser og
motarbeide individuell lønnsdannelse ved sentrale og lokale forhandlinger. Lovbestemt
minstelønn avvises.
ü Det kreves kronetillegg i stedet for prosenttillegg.
ü Det individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor avvikles, og
lønnsdannelsen skjer ved kollektive og sentrale forhandlinger.
ü Forsterk likelønnskampen blant annet ved bruk av likelønnspott i offentlig sektor som kommer i
tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.
ü Kortere arbeidstid 6 timersdag / 30 timers uke med full lønnskompensasjon må gradvis
innføres, som tariffkrav.
ü Faste ansettelser på heltid og forutsigbar arbeidstid og avtale om at innleie kun kan skje fra
virksomheter som ikke har til formål å drive utleie av arbeidsfolk.
ü Lettelser i adgangen til allmenngjøring og der partene gis rett til utvidet allmenngjøring.
Representantskapet krever at frontfagsmodellen ikke skal være til hinder for at det kan gis
kompensasjon til grupper eller sektorer som systematisk over tid har blitt hengende etter i
lønnsutviklingen. Frontfagsmodellen kan bare overleve om den sikrer:
ü At arbeidstakere beholder sin del av skapte verdier.
ü At kvinnelønn økes gradvis til 100 % av mannslønn.
ü At den omfatter alle grupper av lønnsmottakere.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å mobilisere for følgende aktiviteter:
ü Forberede opinionen og fagorganiserte på at streik i tariffoppgjør er nødvendig for å sikre
rettferdig fordeling og informere om viktige resultater av tariffkamp.
ü Bevisstgjøre fagorganiserte til selv å kunne bestemme omfang og varighet av sympatistreiker.
Rettferdig pensjon og AFP. Det viser seg fortsatt at pensjonsreformen og senere endringer har gitt
en total pensjon som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens unge, uføretrygdede, de som
mister jobben i en AFP-bedrift før fylte 62 år og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Videre har
offentlig pensjon blitt endret for å tilpasses pensjon i privat sektor.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å stille følgende krav:
ü LO kongressens vedtak om at alle skal oppnå 2/3 av lønn i pensjon må innfris.
ü Ingen skal ha redusert AFP nivå i ny ordning, full opptjeningstid for ny AFP er 20 år og at de
som uforskyldt mister jobben beholder sin oppsparte AFP uansett.
ü Slitertillegget - fra privat sektor – blir innført i offentlig sektor og betinget AFP - fra offentlig
sektor – blir innført i privat sektor.
ü Staten og arbeidskjøper bidrar til å styrke pensjonsnivået og AFP ordningen økonomisk. Det er
en selvfølge at vi harmoniserer oppover og at ekstra kostnader dekkes av stat og
arbeidskjøperne.
ü Uføre skal ikke levealder justeres, og de må får pensjonsopptjening til 67 år.
ü AFP må kunne kombineres med uføretrygd.
ü Den lovpålagte innbetalingen til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves til 4 %, og gjelder fra
første krone, fra 13 år og alt arbeid uansett stillingsandel.
ü Pensjonene til alderspensjonister skal ikke underreguleres, men følge generell lønnstigning.
ü For å kunne oppnå målet om rettferdige pensjoner til alle må Folketrygden styrkes, og
levealdersjusteringa må reverseres.

Svein Åge Samuelsen:
•

Utredningen om Reformert AFP er resultatet av lønnsoppgjøret i 2018, men mange spørsmål
er fremdeles uavklart. Den endelige utformingen av Reformert AFP vil tidligst kunne avtales i
lønnsoppgjøret i 2022.
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I 2018 hadde vi tidenes mulighet til å forbedre AFP og pensjon generelt. Samordna oppgjør og
stor streikevilje, men nei. Det ble avtalt at partene skulle bli enige om ny AFP uten streikerett og
det skulle ikke koste stat og arbeidsgiversida ei krone meir.
Vi har etterlyst og spurt LO ledelsen, hva skjer med reformert AFP? Svaret var, vi trenger hjelp
fra en ny regjering som kan bidra økonomisk, nå er den her.
Det er derfor viktig at våre synspunkter og krav til en Reformert AFP uformes i forbindelse med
tariffkravene for 2022.
Forslaget til Reformert AFP innebærer store endringer, som vil omfordele ytelsene og øke
kostnadene til AFP.
Reformert AFP vil være en tilleggspensjon for alle som har hatt en ansettelse i en tariffbundet
bedrift.
Mange som starter sin yrkeskarriere med noen år i en privat bedrift, for senere å gå over til helt
andre bransjer og sektorer, vil i Reformert AFP få en andel av midlene som innbetales. Siden
Reformert AFP kun forutsetter ikke-uførhet ved 62 år, vil Reformert AFP for mange oppfattes
som mer forutsigbar enn dagens ordning.
Modellen for Reformert AFP som LO/NHO har utredet, innebærer at alle som ikke er
uføretrygdet i en alder av 62 år, vil få utbetalt en AFP-pensjon etter hvor mange år du har
arbeidet i en AFP-bedrift.
Kravet til å være ansatt i en AFP-bedrift ved slutten av arbeidslivet oppheves. Dette betyr at
alle som har vært ansatt i en AFP-bedrift vil ha rett på en AFP-pensjon.
Hvor stor denne pensjonen vil være avhenger av hvor mange år du har vært ansatt i en AFPbedrift. Med denne modellen vil AFP nærme seg opptjeningsmodellen i dagens
innskuddspensjon.
Og så er det store spørsmålet – hvor mange år trenger en for å få full opptjening i reformert
AFP, det snakkes om 40 år, jeg mener vi må kreve at 20 års opptjening er nok for å få AFP lik
dagens nivå.
Folketrygdens formål var å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for
særlige utgifter ved blant annet alderdom. Folketrygden skulle også bidra til utjevning av inntekt
og levekår over den enkeltes livsløp. Det tidligere pensjonssystemet som vi hadde, kunne bidra
til å innfri Folketrygdens intensjoner. Pensjonsreformen som ble innført 01.01 2011 forsterker
forskjellene i inntekt og levekår når vi blir pensjonister.
Vi må kreve at de som uforskyldt mister jobben beholder all opptjening i AFP bedrifter uten at
andre får redusert sin AFP-pensjon i ny AFP-ordning.
Vi må kreve at både staten og arbeidsgiverne bidrar til å styrke både pensjonsnivået og AFP
ordningen økonomisk.
Vi må kreve at uføre ikke blir levealdersjustert og får pensjonsopptjening til 67 år. Vi mener
uføre i offentlig sektor må få videreført tjenestepensjon til 67 år slik det er i privat sektor.
Kreve at alderspensjonister sine pensjoner ikke blir underregulert, disse skal følge den
generelle lønnstigningen.
Kreve at folketrygden styrkes og levealdersjusteringa reverseres for å kunne oppnå målet om
2/3 av lønn i pensjon som LO kongressen har vedtatt.
Ikke minst kreve at slitertillegget i privat sektor styrkes og innføres i offentlig sektor og at
betinget tjenestepensjon («AFP»), 3 % sparing i offentlig sektor innføres i privat sektor.
Kreve at delvis uførhet kan kombineres med delvis AFP.
Med ny AFP vil kostnadene øke fordi alle år i en AFP-bedrift vil telle med og langt flere vil få
AFP.
Både stat og arbeidsgiversida må øke sine økonomiske bidrag.
Det her er krav som er tidligere vedtatt i LO i Trondheim og omegn, bruk dem når dere skal
arrangere tariffkonferanser og vedta krav til neste års tariffoppgjør.

Rigmor Bjerche:
•

Vi hadde et dårlig oppgjør i 2020, i år et mellomoppgjør med ramme 2,82 % m/ pott på 1 %
som skal forhandles lokalt. SL vil ikke ha lokale forhandlinger, SL er ikke et profesjonsforbund.
Det ble streik i Utdanningsforbundet, men ikke hos oss. Det er mange frustrerte medlemmer. I
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ettertid ser vi at det var rett å ikke streike. Neste års oppgjør er det viktige tema, likestilling og
likelønn og arbeidstidsforhandlinger.
SL Trøndelag fylkeslag mener fagbevegelsen må gjøre mer for å hindre akselererende
økonomisk og sosial ulikhet mellom arbeidsfolk. Skal vi møte klima- og miljøutfordringene, må
det skje på en måte som oppleves rettferdig. Vi må kreve kronetillegg i stedet for prosentvise
tillegg i alle lønnsforhandlinger framover. Vi må sikre styrket kjøpekraft for de med lavest
lønninger, sikre at kjøpekrafta beholdes for de som ligger litt oppe i lønnstabellene og vurdere å
fryse lønnsnivået for de som har de høyeste lønningene. Vi må si tydelig nei til alle former for
lokale forhandlinger i offentlig sektor. Vi må få på plass ordninger der mer fritid i stedet for
kroner blir en del av lønnsoppgjørene.
Flere undersøkelser viser at de som tjener best har størst karbonavtrykk. De har et høyere
forbruk av varer, reiser, drivstoff og elektrisitet. Samtidig setter de en standard som flere med
lavere lønninger prøver å leve opp til. Med de tydelige signalene i den siste rapporten fra FNs
klimapanel er det ingen grunn til å heie på økt forbruk. Skal forbruket reduseres og endres mot
sirkulærøkonomi, må det gjøres noe med økende lønnsforskjeller generelt og de høyeste
lønningene spesielt.
Prosentvise tillegg er en kraftig driver for økte forskjeller. Når lønnstilleggene er basert på prosent, vil en leder i offentlig sektor med 800.000 kr i årslønn få dobbelt så mye kroner i lønnstillegg sammenlignet med en ansatt som tjener 400.000 kr. Det er som kjent kronene vi betaler
alle utgifter med.

Tone Aunmo:
•

•

Fagforbundet Trondheim har 9500 medlemmer og er en stor fagforening med mange tariffavtaler. Det er sendt ut debatthefte om tariffoppgjøret og klubbstrukturen som vi har bygget opp gir
gode lokale diskusjoner om tariffoppgjøret og kravene. Vi skal avholde tariffkonferanse snart.
Felles krav pensjon, økt lønn – kronetillegg og sentrale forhandlinger, helgetillegg, kvelds- og
natt tillegg, heltid og vakt på vaktrom og planleggingstid for å gjøre jobben sin. Det sendes ut
innfor innen hvert tariffområde.

Nils Karlsholm:
•
•
•

I FO er de fleste medlemmene i offentlig sektor. FO, SL og Fagforbundet står samla når det
gjelder krav om sentrale kronetillegg og sentral lønnsdannelse. Mange arbeidsgivere ber
ansatte sende inn lokale lønnskrav direkte til dem og hopper over fagforeningene.
Viktige tema i tariffoppgjøret for oss er lønn, pensjon og arbeidstid. Vi har størst utfordring i
privat sektor i NHO området, tariffavtalen er en minimumsavtale.
Staten torpederer/angriper tariffavtalen i staten under høyreregjeringa. Vi må si tydelig fra til en
ny regjering at sånn skal det ikke være.

Mikael Gullikstad:
•

Vi er en landsomfattende fagforening i område 1 Spekter og vi har mange frilansere som vi sliter med å få fast ansatt. Det er dårlig grunnbemanning og mye innleie i kultursektoren. Og
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dette påvirker våre medlemmer som skal drive teater
og opera. Å revidere tariffavtalen sliter vi med, alle nye krav fra oss blir avvist fra vår
forhandlingsmotpart.

Erling Weydahl:
•
•
•
•

Vi har mange tariffområder i Fellesforbundet og våre lokale krav blir behandlet 24. september i
år. AFP er en stor sak, bemanningsbransjen blir også en stor sak. Innen verftsindustrien er
bemanningsbransjen og innleie et stort problem.
Vi har mange minstelønnsavtaler og i mange tariffavtaler er det store lønnsforskjeller mellom
kvinner og menn, forhandler hver enkelt på lønn.
Lokale forhandlinger er bestemt på forhand grunnet eierskap i Oslo eller utlandet.
Viktige tema neste år er, etterutdanning betalt, AFP, søkelys på innleie/bortsetting av arbeid,
seriøst arbeidsliv og høye kronetillegg.
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Kjell Aune:
•

•

Vi er 2100 yrkesaktive og 3000 pensjonister i fagforeninga og vi organiserer innen mange
bransjer, slakteri, kjøtt, fisk til små bakeri. Koronakrisen har påvirket bransjen på en positiv
måte. Bransjen har tjent på krisa, stengte grenser har gitt økt omsetting. Men det har ikke
gjenspeilet lønnsoppgjørene. Tine har gitt de ansatte en bonus grunnet økt salg.
Vi krever å opprettholde kjøpekrafta og øke fagarbeider tillegg. AFP vil være viktig. Arbeidstid
viktig tema fordi når bedriftene automatiseres krever de at maskinene skal brukes over lengre
tid hver dag. Derfor krav om å øke skifttilleggene.

Arne Byrkjeflot.
•

•
•

Vi organiserer innen vaskeri, renseri og plastproduksjon. Våre medlemmer får ikke
lavlønnstillegget grunnet noen tjener meget godt og lavlønnstillegget gjennomsnittberegnes.
Høye strømpriser påvirker, alle får da en reallønnsnedgang i år.
AFP meget viktig, vanskelig å skjønne hva de vil og hva resultatet vil bli. Kan bli mye verre enn
i dag. Hvem skal betale når flere skal få AFP, det blir jo de som har full AFP i dag. Tror det blir
gode overgangsordninger i år eller de neste fem åra.

Helen Godhavn:
•
•
•

Vi jobber med å sette kravene og vi har mange tariffavtaler. Grunnlaget for krav til
tariffoppgjøret er en spørreundersøkelse blant medlemmene.
Tema, lavtlønte, deltid og kvinner. AFP høyt på lista, sikre at ingen mister AFP seint i livet,
heltid også et høyt krav. Det skjer en digitalisering i varehandelen, må sikre kompetanseheving.
Vilkår om hjemmekontor, regulert arbeidstid og HMS i hjemmet. Lønn er øverst på
prioriteringslista og full lønn under sykdom.

Robert Valslag:
•
•

Vi har 3300 yrkesaktive medlemmer og ca. 20 overenskomster.
I starten av oktober arrangerer vi vår tariffkonferanse. Det er mange små tariffområder med lite
medlemmer. Fagforeninga ønsker og jobber med at klubbene skal ta større eierskap i
tariffkravene.

Eystein Garberg:
•

•

Vi er 2200 yrkesaktive medlemmer i fagforeninga og har kun en tariffavtale. Våre prioriteringer
til tariffoppgjøret er. 1. Daglig reisetid, dagens bestemmelse fjernes. 2. Bedriftene forskutterer
foreldrepenger og svangerskapspenger. Dette fordi hvis utbetalt fra NAV vil det ikke bli grunnlag for AFP. 3. Reisetid til utenbys anlegg. Her er tariffavtalen for dårlig, det er for billig å ha folk
på arbeidsreise.
Vi må følge nøye med på hva som skjer med reformert AFP. Det er nesten umulig å skjønne
hva som menes med det som er sendt ut angående reformert AFP. Det er garantert at
reformert AFP vil også komme i offentlig sektor.

John Henry Aursøy.
•

•
•

Vi har 11 tariffavtaler innen gods, buss, lastebil, langtransport og taxi. Det er noen områder
som er mer utfordrende enn andre, blant annet taxi.
Tema, alle tariffavtalene lønns og arbeidstidsordninger. Gods- og langtransportsjåførene er
mange lønnet med timing og med lav lønn. Her ønsker vi også flere kontroller langs veiene for
å sikre seriøsiteten i bransjen.
Bussutvalget ikke noe konkret, streik i fjor, men lønn ikke god nok. Lønnsøkning blir nok viktig
til neste år og ikke minst pensjon. Og arbeidstidsordninger. Taxi har kun provisjonslønn.
Lønnsvilkårene vil nok bli viktig her og tariffavtalen har ikke AFP.

John-Peder Denstad.
•

Vi er tre LO-forbund (Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund) og ett YSforbund (Yrkestrafikkforbundet) som fremmer samla krav, forhandler felles, mekler felles,
streiker felles og har felles uravstemning. Busstreik i 2020, men kom ikke opp «mer på linje
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med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn», som er et prinsipp i de to Bussbranseavtalene
(BBA) med henholdsvis NHO og Spekter. Vi vant folkeopinionen.
Styret i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening anbefalte å stemme nei i
hovedoppgjøret i 2020 fordi vi kom ikke opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn denne
gangen heller – vi mangler fortsatt nesten 30 000. Vi er pr. 01.10.20 på ca. 94 %. Vi har fått
samme lønnsøkning i 2020 som alle andre grupper – ca. 1,7 %, som er akkurat ramma - ikke
noe ekstra for å ta igjen det tapte. Vi har ikke fått noen opptrappingsplan for å komme opp til
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn innen rimelig tid. Vi fikk ingen løsning for 10 minutters
uforutsatte forsinkelser - vi må fortsatt jobbe inntil 10 minutter gratis hver dag. Vi fikk ingen
minimumstid til sikkerhetskontroll – (6 minutter) - vi må fortsatt møte opp på fritida vår for å
sjekke bussen. Vi fikk ingen ting på arbeidstid og skiftlengder - f.eks. kravet om at ingen del av
skift skal være kortere enn 3,5 t. Vi fikk ingen ting i praksis på forskuttering av sykelønn.
Resultatet i bussoppgjøret i 2020, meklingsresultatet 2 kroner ekstra i timen fra 1. april og ytterligere kroner 3,50 per time fra 1. oktober 2020. Fra samme dato fikk de med fagbrev ytterligere
en krone ekstra per time. Avtalte i 2020 en lønnsøkning på kroner 2,50 per time fra 1. april
2021, et reguleringstillegg for å demme opp for lønnsglidningen i industrien. Dette skal komme i
tillegg til resultatet i mellomoppgjøret 2021. For mekanikere, hjelpearbeidere og renholdere
økes minstelønna med kr. 8,50 per time fra 1. oktober 2020. Turbilsjåfører: Fra 01.10.20 økes
minstelønnssatsen m/kr. 13,50 per time. Turbilsjåfører m/fagbrev får enda kr. 1 til i timen
Ikke enighet i 2020 om endringer i arbeidstid og skiftordninger, eller hvor mye tid bussjåførene
skal ha av minimumstid til å foreta sikkerhetssjekk på bussene. Men enighet i 2020 om å sette
ned partssammensatt utvalg som skal se på utfordringene i bransjen og en videre utvikling av
bussbransjeavtalen.
Nesten 83 % av sjåførene avga stemme i 2020, det vil si i underkant av 10.000 medlemmer.
50,44 % sa ja til resultatet, mens 49,56 % sa nei, og mente at man måtte gå til ny streik for å få
et enda bedre tilbud. Det betyr at kun mellom 80 og 100 stemmer skilte ja- og nei-siden.
Det blir nok busstreik i tarifforhandlingene i 2022.

Torbjørn Støre.
•

Vi har våre medlemmer på Marienborg, Brattøra og Sentralstasjonen og vår tariffmotpart er
Spekter. Største problemet i vår bransje er jernbaneutesettinga, med flere aktører,
virksomhetsoverdragelser og endrede bestemmelser i tariffavtalene. Noen grupper henger
igjen lønnsmessig og ikke utbetalt tillegg på overtid og turnus siden 1.4. dette året.

Synnøve Bakken.
•

•
•

Studentersamskipnaden (SIT) er på Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og er en ideell organisasjon rettet mot studentene. SIT er under Virke, statlig tilknytning. Stort sett det samme som
frontfaget, lave prosent tillegg gir ikke bedring økonomisk for lavtlønte. Glidning og overheng gir
oss dårligere lønnstillegg, ikke reallønnsheving og vi blir hengende etter lønnsmessig.
Vi er for små i LO og blir ikke tatt hensyn til. Medlemmene er forbannet og melder seg ut av LO,
vi ser ikke noe av samholdet i LO
Vi krever reelle beregninger og høye kronetillegg.

John-Peder Denstad gikk kort igjennom styrets forslag til uttalelse.
Forslag til uttalelse fra styret i LO i Trondheim og omegn
Hoved-tariffoppgjøret 2022.
Styrk og bruk streikemakten. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for
kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim og omegn fagforeningene til å
organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran kommende
tariffoppgjør.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å stille følgende krav:
ü Sentrale tariffoppgjørs betydning må økes kraftig for å sikre fagorganiserte en større andel av
verdiskapningen, kompensasjon for prisstigningen samt sikre faglige rettigheter.
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ü Lavlønte må ivaretas ved å innføre og styrke garantiordninger, høyne minstelønnssatser og
motarbeide individuell lønnsdannelse ved sentrale og lokale forhandlinger. Lovbestemt
minstelønn avvises.
ü Det kreves kronetillegg i stedet for prosenttillegg.
ü Det individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor avvikles, og
lønnsdannelsen skjer ved kollektive og sentrale forhandlinger.
ü Forsterk likelønnskampen blant annet ved bruk av likelønnspott i offentlig sektor som kommer i
tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.
ü Kortere arbeidstid 6 timersdag / 30 timers uke med full lønnskompensasjon må gradvis
innføres, som tariffkrav.
ü Faste ansettelser på heltid og forutsigbar arbeidstid og avtale om at innleie kun kan skje fra
virksomheter som ikke har til formål å drive utleie av arbeidsfolk.
ü Lettelser i adgangen til allmenngjøring og der partene gis rett til utvidet allmenngjøring.
Representantskapet krever at frontfagsmodellen ikke skal være til hinder for at det kan gis
kompensasjon til grupper eller sektorer som systematisk over tid har blitt hengende etter i
lønnsutviklingen. Frontfagsmodellen kan bare overleve om den sikrer:
ü At arbeidstakere beholder sin del av skapte verdier.
ü At kvinnelønn økes gradvis til 100 % av mannslønn.
ü At den omfatter alle grupper av lønnsmottakere.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å mobilisere for følgende aktiviteter:
ü Forberede opinionen og fagorganiserte på at streik i tariffoppgjør er nødvendig for å sikre
rettferdig fordeling og informere om viktige resultater av tariffkamp.
ü Bevisstgjøre fagorganiserte til selv å kunne bestemme omfang og varighet av sympatistreiker.
Rettferdig pensjon og AFP. Det viser seg fortsatt at pensjonsreformen og senere endringer har gitt
en total pensjon som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens unge, uføretrygdede, de som
mister jobben i en AFP-bedrift før fylte 62 år og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Videre har
offentlig pensjon blitt endret for å tilpasses pensjon i privat sektor.
Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å stille følgende krav:
ü LO kongressens vedtak om at alle skal oppnå 2/3 av lønn i pensjon må innfris.
ü Ingen skal ha redusert AFP nivå i ny ordning, full opptjeningstid for ny AFP er 20 år og at de
som uforskyldt mister jobben beholder sin oppsparte AFP uansett.
ü Slitertillegget - fra privat sektor – blir innført i offentlig sektor og betinget AFP - fra offentlig
sektor – blir innført i privat sektor.
ü Staten og arbeidskjøper bidrar til å styrke pensjonsnivået og AFP ordningen økonomisk. Det er
en selvfølge at vi harmoniserer oppover og at ekstra kostnader dekkes av stat og
arbeidskjøperne.
ü Uføre skal ikke levealder justeres, og de må får pensjonsopptjening til 67 år.
ü AFP må kunne kombineres med uføretrygd.
ü Den lovpålagte innbetalingen til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves til 4 %, og gjelder fra
første krone, fra 13 år og alt arbeid uansett stillingsandel.
ü Pensjonene til alderspensjonister skal ikke underreguleres, men følge generell lønnstigning.
ü For å kunne oppnå målet om rettferdige pensjoner til alle må Folketrygden styrkes, og
levealdersjusteringa må reverseres.
De økonomiske forskjellene har økt i Norge – både når en ser på lønn, samlet inntekt og formue,
jfr. LOs Samfunnsnotat nr. 4/19 Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet. Ulikhet drives av
markedskrefter, og kan motvirkes ved politikk og velfungerende institusjoner i lønnsdannelsen og
arbeidsmarkedet. Når markedskreftene blir sterkere, må de politiske tiltakene og den kollektive
lønnsdannelsen også forsterkes, for at ikke ulikheten skal øke.
Fordelinga av verdier mellom arbeid og kapital gjenspeiler maktforholda i samfunnet. Når avkastninga på kapital er større enn den økonomiske veksten vil ulikheten øke og formuer konsentreres.
Det er mikro-versjonen av konklusjonen i økonomen Thomas Pikettys «Kapitalen i det 21. århundre». I Norge har industriarbeidernes andel svingt rundt et stabilt nivå gjennom flere tiår. I øko-
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nomien som helhet, er det annerledes. Gjennomsnittlig nivå på arbeidernes andel av verdiskapinga
var relativt stabil rundt 85 prosent i åra 1970- 1990, men har siden falt til 75 prosent i 2018.
Fordeling av lønn. I perioden 2008-2018 har de ti prosent med høyest lønn hatt sterkere
reallønnsvekst enn gjennomsnittet for de åtte desilene i midten av lønnsfordelingene. De ti prosent
med lavest inntekt har nesten ikke har hatt noen reallønnsvekst, tilsvarende om lag 1000 kroner fra
2008 til 2018. I tiende desil har reallønnen økt med 107 000 kroner i samme periode.
Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling! Kvinner ville i gjennomsnitt hatt 87,1 % av menns
lønn hvis alle jobba heltid i 2018. Deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i større grad enn
menn, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten. Ulikheten er mye større enn 87,1 % om vi
ser på faktisk utbetalt lønn. Likelønnskommisjonen 2006-2008 foreslo en likelønnspott til lønnsløft
for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Forslaget om 3 milliarder kroner vil være en
god begynnelse.
Frontfagsmodellen har sørga for mindre lønnsforskjeller i Norge enn i de fleste andre land, ved mer
sammenpressa lønnsstruktur. Lavlønte tjener bedre ved samordning og lavlønnstillegg, middelklassen noe mindre. Modellen er laga for at lønnsøkninga skal være ut fra hva den konkurranseutsatte delen av næringslivet tåler. Men lokale forhandlinger i industrien har gjort det mulig for sterke
klubber å bryte med «ramma», med resultat at minstelønna også ble løfta i bedrifter uten stor profitt. Forbundsvise tilpasningsforhandlinger under samordna oppgjør har også gitt tillegg utenfor
«ramma». Men modellen skal ikke hindre at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer
som systematisk over tid har blitt hengende etter i lønnsutviklinga. Nå skjer det ved at den brukes
som argument mot rettferdige lønnskrav fra kvinnedominerte yrker. Praktiseringa av modellen har
heller ikke hindret at kapitaleierne de seinere tiåra har økt sin andel av verdiskapinga på bekostning av arbeidernes andel. Lønnsmottakere opplever jevnt over nedgang i reallønna mens den
eksportretta industrien har rekordoverskudd.
Det individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor ble innført i 1991.
Den gang utgjorde det 0,15 % av lønnsmassen. I dag utgjør det 50 % av lønnsmassen. «Forhandlingene» skjer uten streikerett. Forhandlings- og lønnssystemet umuliggjør en solidarisk
lønnspolitikk.
Arbeidsløsheten er uakseptabel høy og andelen sysselsatte har gått ned. Før den økonomiske
krisa i 2009 var andelen sysselsatte personer (15 – 74 år) i prosent av befolkningen 72 %. Tall fra
SSB 5. mai 2021 viser at hele 141.000 (5,0 % av arbeidsstyrken) var arbeidsløse, og andel sysselsatte personer er så lav som 67,2 % (2.699.000). Høyrekrefter har til enhver tid brukt økonomisk
krise og arbeidsløshet for å disiplinere arbeidsfolk og fagorganiserte fra å stille krav om økt lønn og
bedre arbeidsvilkår.
Parallelt med høy arbeidsløshet og magre tider på lønnskontoene, har formuene på børsen vokst
til himmels. I alle årene etter oljeprisfallet i 2014, er det satt nye rekorder for hovedindeksen på
Oslo Børs. I 2017 ble tidenes største kapitalinnhenting notert, utbytteutbetalinger nådde opp til
andreplass i børsens historie og avkastningen var på hele 19,1 prosent. Oljekrisa ser ikke ut til å
ha etterlatt noen stor nedtur for kapitalister som lever av å motta utbytte. Tvert imot viser det seg at
kapitaleierne utnytter krisene til å flytte grensesteinene mellom arbeid og kapital til sin fordel. Både
utbyttene fra Oslo Børs, og SSBs statistikk over utbetalt utbytte til norske eiere, viser samme tendens. Med svake lønnsoppgjør de siste årene er det flere som har vært bekymret for at fordeling
mellom arbeid og kapital ville bli skjevere. Utbytterekorden er nok et tegn på at det er akkurat det
som skjer.
29. juni 2020 publiserte SSB at aksjonærene mottok et utbytte på 514 milliarder kroner i 2019, jfr.
statistikken Aksjer og kapitalutdelinger. Dette er ca. 1/3 i størrelse av det norske statsbudsjettet
som i 2019 var på 1854 milliarder kroner. Det er en nedgang på 7 % fra det rekordstore utbyttet i
2018. Mesteparten av utbytte gikk til foretak i ikke-finansiell sektor, som totalt mottok 264,6 milliarder kroner, ned 12 % fra 2018. Utdelt utbytte i foretak i finansiell sektor økte med 12 %, og endte
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arder kroner i 2019, en nedgang på 35,3 milliarder fra 2018, den største nedgangen målt i kroner,
etter næring. Størst oppgang i utdelt utbytte målt i kroner, etter næring, er i foretak innen omsetning og drift av fast eiendom som delte ut 64,3 milliarder kroner i utbytte i 2019, en økning på 9,4
milliarder fra 2018.
Høyre/KrF/V/Frp regjeringa ved daværende finansminister Siv Jensen skrøt ved fremleggelsen av
forslag til statsbudsjett for 2020 av at de har redusert skattene med 25,5 milliarder kroner siden
2013. De rikeste har fått de største skattekuttene. Antallet milliardærer har i samme perioden økt
fra 200 til 341, ifølge en oversikt fra bladet Kapital. Høyreregjeringa har siden 2013 fått gjennomført 43 milliarder kroner i skatte- og avgiftsøkninger og velferdskutt som rammer arbeidsfolk. Dette
har i stor grad blitt brukt til å finansiere skattekutt for de rikeste i landet. Forskningsinstituttet
Frischsenteret avga i 2020 en rapport til regjeringa som viste at kutt i formueskatten ikke bidrar til å
øke sysselsettingen.
Tariffoppgjør handler om hvordan verdier skapt av arbeidsfolk, skal fordeles mellom de som lever
av å jobbe og de som lever av å eie, mellom arbeid og kapital. Bak forhandlingene i hoved-tariffoppgjøret 2018 lå flere magre lønnsoppgjør, og nedgang i reallønna ved hovedoppgjøret i 2016.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) krympa gjennomsnittlig årslønn med 1.800 kroner fra 2014 til
2017, målt i faste priser.
Resultatet av hoved-tariffoppgjøret i 2018 ble en lønnsramme på 2,8 prosent. SSB publiserte
10.09.18 en endring på 3,4 prosent i totalindeksen for konsumprisindeksen (KPI) i perioden august
2017 til august 2018. KPI økte med 2,7 prosent fra 2017 til 2018. Det ga dårlig uttelling på reallønna. Med unntak av de siste årene må vi tilbake til 1990 for å finne dårligere. 2. oktober 2018
publiserte Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) «Økonomisk overblikk 3/18». Her fremgår det
at stemningen blant organisasjonens medlemsbedrifter er den beste siden finanskrisen rammet
landet i 2008.
Ved hoved-tariffoppgjøret i 2018 fikk vi i privat sektor inn slitertillegget og en bedring i AFP
vedtektene der grensa på 26 uker ved sykdom utvides med ytterligere 78 uker. Og bedre sikkerhet
for den enkelte til å beholde AFP hvis arbeidsforholdet opphører pga. konkurs eller at den ansatte
blir oppsagt pga. virksomheten / arbeidskjøpers forhold. Uten kostnad for arbeidskjøper, da
sluttvederlagsordningen skal dekke forbedringer i AFP ordninga. I ny AFP i offentlig sektor –
betinget AFP - ble det fremforhandla at det avsettes 3 % av lønna årlig som kompensasjon hvis
man mister AFP. Det er ikke kvalifikasjonskrav. Vi fikk også endringer i bestemmelsene om
dekning av reise, kost og losji, men ingen forbedringer i Obligatoriske tjenestepensjon (OTP). Etter
reallønnsnedgangen bak oss kunne hoved-tariffoppgjøret 2018 vært en historisk sjanse til å snu
utviklinga ved en streik i det samordna oppgjøret i privat sektor.
I mellomoppgjøret 2019 ble LO og NHO enige om generelt lønnstillegg på kr. 2,50 i timen, langt
mindre enn ramma for lønnsoppgjøret på 3,2 %. Det generelle tillegget utgjorde 0,75 % i
lønnsvekst, i tillegg kom lavlønnstillegg på kr. 2,- i timen. Det utgjorde 0,05 %. Lønnsglidninga ga
1,3 %, og overhenget var 1,1 %. Det ble til sammen 3,2 %. TBU anslo i NOU 2019-6 en KPI-vekst
på ca. 2,4 % i 2019.
Kommunalminister Nikolai Astrup sa 11. mai 2020 at lavere lønnsvekst skal gi besparelser i kommunene, som sammen med lavere prisvekst skal utgjøre over 9 milliarder kroner. Astrups uttalelser
er en hån mot kommuneansatte. 18. juni 2020 sa direktøren i Norsk Industri Stein Lier-Hansen at
vi trenger å forhandle lønna NED. Det er uakseptabelt. Kapitalistenes utbytter de siste åra er på
ca. 1/3 i størrelse av statsbudsjettet. Arbeidsfolk skal ikke betale koronaregninga i stedet for
direktører og kapitaleiere.
Bussarbeidere og vektere gikk på en forbilledlig måte til streik under hoved-tariffoppgjøret 2020
mot bedriftseiere som sviktet skriftlige forpliktelser om garantert lønnsutvikling i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Streikene viste betydningen av å innføre, ivareta og styrke lønnsgarantiordninger. I slike prinsipielle arbeiderkamper må bruk av sympatistreik fra søsterforbund i
større grad iverksettes.
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Ramma for hoved-tariffoppgjøret i 2020 var på 1,7 % og ramma for mellomoppgjøret i 2021 var på
2,7 %. Ifølge SSB er veksten i KPI totalindeksen på 2,9 % fra juni 2020 til juni 2021.
Fagforeningene må ruste seg for streikekamp i 2022.

Følgende hadde ordet:
Svein Olav Aarlott.
Uttalelsen ble tatt opp til votering.
Vedtak: Uttalelsen «Hoved-tariffoppgjøret 2022» enstemmig vedtatt.
SAK 3.
Streiken i kultursektoren.
Mikael Gullikstad takket for invitasjon og sa at det var godt å være her. Takk for at dere
deltok på fanemarkering sist fredag, det var 22 faner til stede. Vi er 435 personer som er i
streik og som er medlemmer i Fagforbundet, Creo og NTL.
Streiken gjelder pensjonsordning, vi krever en hybridordning som er kjønnsnøytral, gjelder
fra første krone og varer livet ut.
Vi skal vinne streiken, det er ikke fare for liv og helse. Ser nå streikebryteri, andre gjør
jobben til de streikende og det vurderes innleie.
Det blir tvungen mekling i oktober. Og nok en gang, tusen takk for støtten. Det varmer.
Følgende hadde ordet:
Eystein Garberg
Mikal Gullikstad
John-Peder Denstad ber representantskapsmøte om fullmakt til kontoret for å skrive en
støtteuttalelse fra representantskapsmøtet, og oppfordrer alle om å besøke de streikende
og gi støtte, samt at at vi har fagforeninger som kan iverksette tiltak for å slå tilbake
streikebryteri.
Vedtak: Fullmakt til kontoret for å skrive en støtteuttalelse vedtatt.
SAK 4.
Brakkeaksjonen i Trøndelag.
Eystein Garberg orienterte om brakkeaksjonen og bakgrunnen for denne. Byggebransjen
tilrettelegger ikke for at kvinner blir i bransjen. Vi krever og jobber for ordentlige garderobe
forhold, sanitærforhold og egen damegarderope. Mange kvinner slutter fordi forholdene på
anleggene ikke blir ivaretatt.
Det er tariffestet at det skal være dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang.
Bestemmelsen gjelder for nye anlegg/prosjekter fra 1. juli i år.
Følgende hadde ordet:
Ingen hadde ordet til saken.
Vedtak: Tas til orientering.
SAK 5.

Eventuelt.

John-Peder Denstad takket for oppmøtet og for et fint møte.
Ønsker alle vel hjem. Møtet er hevet.
Møteslutt 2115.

Referent Svein Åge Samuelsen
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PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE LO I TRONDHEIM OG
OMEGN
TIRSDAG 26. OKTOBER 2021 KL. 18.30
AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS - Inngang A fra
Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata
Dagsorden:
SAK 1.
Orientering fra streiken i kultursektoren ved Mikael Gullikstad.
SAK 2.
Etter kommunevalget 2019 – oppfølging og gjennomføring av
fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019.
SAK 3.
Eventuelt.
Til stede:

40 stk. Antall stemmeberettigede 32 stk.

Tarjei Fjalestad
Rainer Svartrapmo
Arnljot Worseth
John-Peder Denstad
Tone Aunmo
Mats Monsen
Hege Rovik
Anniken van Marion
Svein Olav Aarlott
Kari W. Aydemir
Mikael Gullikstad
Svein Å. Samuelsen
Steinar Hammer
Kenneth Olderøien
Runa Hjertø
Kristin Nygård
Trond E. Reitan
Leidulf Husjord
Unn Kristin Ekle
Helen B. Godhavn
Erik Walør Heggem
Dag Atle Midttømme
Arne Byrkjeflot
Alida Domaas
Bjørn-Erik Hanssen
Geir Sirås
Ole M. Ellevsen
Monica Oshaug
Arne Sørensen
Kirsten Renaa
Anne C. Offergaard
Synnøve Bakken
Rigmor Bjerche
Gjester:
Gry Camilla Tingstad
Mia Småvik Rørdal

Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008 / styret LO i
Trondheim og omegn
Fagforb. Buss- og Sporveisarbeidernes For. avd. 047 / styret LO i Trondheim
og omegn
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet Trondheim avd. 069 / styret LO i Trondheim og omegn
Fagforbundet Trondheim avd. 069 / styret LO i Trondheim og omegn
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fagforbundet Teater og Scene
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening / styret LO i
Trondheim og omegn
Fellesforbundet avd. 250 HRR
Fellesforbundet avd. 765
Fellesorganisasjonen Trøndelag / styret LO i Trondheim og omegn
Fellesorganisasjonen Trøndelag
Fellesorganisasjonen Trøndelag
FLT avd. 17 Trondheim
Trøndelag Handel og Kontor / styret LO i Trondheim og omegn
Trøndelag Handel og Kontor
Trøndelag Handel og Kontor
Trøndelag Handel og Kontor
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE / styret LO i
Trondheim og omegn
Norsk Dramatikerforbund Trøndelagsavdelingen
Statsbanenes Verkstedsforening avd. 63 NJF
Bilpersonalets Forening avd. 64 NJF
Bilpersonalets Forening avd. 64 NJF
Lokomotivpersonalets Forening Trondheim
Norsk Sjømannsforbund Region Midt-Norge
NTL Domkirkearbeiderne
NTL SiT
Skolenes Landsforbund forening Trondheim / styret LO i Trondheim og
omegn
Utdanningsforbundet Trondheim
Norsk Sykepleierforbund
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Vegard Frøseth Fenes
Ola Lund Renolen
Roald Arentz
Roar Aas
Silje Salomonsen
Claudia Lygre

Senterpartiet
Miljpartiet De Grønne
Rødt
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
NTL SiT

Utsendt møteinnkalling:
SAK 1. Etter kommunevalget 2019 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens
Trondheimsmanifest 2019.
Status i arbeidet med å få gjennomført den faglige alliansens krav overfor det politiske
flertallet i byen.
Forberede krav til Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan (HØP)
2022-2025 og budsjett 2022.
Status i arbeidet til byens politiske flertall m/å gjennomføre sine forpliktelser knytta
til fagbevegelsens krav. Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Fagforeningenes rolle i det
videre arbeidet med å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?
Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk
Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim og
omegn inneholder 52 krav med begrunnelser / undertekster innen 23 tematiske områder.
Kravene kom i utgangspunktet fra 20 fagforeninger. Med svarene fra partiene har vi
skriftlige løfter på at 45 av de 52 kravene skal gjennomføres i perioden 2019–2023.
Innledere: (inntil 7 minutter hver)
1)
Roar Aas, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
2)
Silje Salomonsen, gruppeleder SV, komiteleder for finans og organisasjon
3)
Ola Lund Renolen, kommunalråd og gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
4)
Vegard Frøseth Fenes, Senterpartiet, leder av arbeids- og sosialkomiteen
5)
Roald Arentz, gruppeleder Rødt, medlem av finans- og organisasjonskomiteen
6)
Gry Camilla Tingstad, leder av Utdanningsforbundet Trondheim
7)
Mia Småvik Rørdal/Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i
Trondheim kommune
8)
Tone Aunmo, leder av LO Kommune Trondheim
9)
John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn
Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.
Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og
omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende
Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens forslag til Handlings- og
økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.
SAK 2. Eventuelt.
Konstituering av møtet.
Leder John-Peder Denstad ønsket velkommen til representantskapsmøte LO i Trondheim
og hilste til fagforeningskamerater, politiske gjester og alliansepartnerne.
Innkalling er utsendt som veggavis uke 34 2020, innkalling 11. oktober 2021 og via SMS i
dag.
Innkalling godkjent, og møtet er lovlig satt.
Dagsorden gjennomgått, styret ber om at representantskapsmøtet tilslutning til at utsendt
dagsorden endres med ny sak 1, Orientering fra streiken i kultursektoren ved Mikael
Gullikstad.
Dagsorden vedtatt endret med ny sak 1.
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SAK 1. Orientering fra streiken i kultursektoren ved Mikael Gullikstad.
Mikael Gullikstad orienterte fra streiken i kultursektoren. Det var en lang og hard streik for
en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsavtale. I tariffoppgjøret 2016 avtale vi en midlertidig
pensjonsordning, en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) da det var få tilbydere på
hybridpensjon den gangen.
Det ble ikke oppnådd enighet ved årets tariffoppgjør da motparten ikke ville anerkjenne
protokollen fra 2016, men etter syv ukers streik ble vårt krav endelig innfridd. En ny hybrid
ordning skal være ferdig forhandlet innen 1. februar 2022. Det er ingen vinner ved årets
oppgjør, men prinsippene skal være ivaretatt.
Vi vil takke fagbevegelsen for stor støtte, dere har bidratt til engasjement og glød blant de
streikende. Vi kan også feire en vunnet sak i retten, en midlertidig ansatt har krav på fast
ansettelse. Full seier.
John-Peder Denstad takket de streikende for kampen de tok, stor respekt for innsatsen og
viljen til å bruke maktmiddel. Det er med på å bygge organisasjonen.
SAK 2.

Etter kommunevalget 2019 – oppfølging og gjennomføring av
fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019.
John-Peder Denstad innledet til punktet og gikk gjennom Trondheimsmodellen som
baseres på deltakelse, demokrati og folkestyre.
Roar Aas:
•
•
•
•

Manifestet ga oss 52 krav der 9 av kravene handler om budsjettet. Jeg er stolt av at vi i 2020
fikk inn 251 lærlinger i kommunen og i langt flere yrker enn i de tradisjonelle yrkene innen
helse.
Det er satt av penger til toppet bemanning som har betydning for arbeidsmiljø og sykefravær.
Viktig å føle opp disse prosjektene som vi har i 10 barnehager.
Medbestemmelse og trepartssamarbeid er viktig, vi har utvidet partssamarbeidet. Det er
etablert prøveprosjekt som går enda lenger i 3 barnehager og 3 sykehjem. Bruke og involvere
tillitsvalgte og verneombud for bredere innvirkning.
Innen bygg og anlegg innført HMS rigg, egen SHA avdeling i kommunen.

Silje Salomonsen:
•
•
•
•
•
•

Dette er en fin tid for status på de 52 krava. Koronakrisa har påvirket ansatte og arbeidsmiljøet,
det har vært en tøff periode.
Vi har brukt 2 år på å endre retningen, små skritt med mest utredninger. De neste 2 år brukes
for å gjennomføre.
Vi har en god beredskapsplan, robuste ordninger, mange gode tiltak i dette dokumentet på hver
enhet – styrke samarbeidet.
Arbeidslivspolitikken er viktig, vi skal ha hele og faste stillinger, dette er ikke godt nok enda.
Bolig politisk plan utarbeidet, dette er en veldig god plan for ny boligpolitikk.
Så vil jeg nevne, analysesenteret i egenregi, vi har styrka skolen i år.
Barnevernadministrasjonen er bedret noe, ikke strukturelle endringer, men pedagogiske behov.
Og som parti har vi gode møter med mange fagforeninger her i byen.

Ola Lund Renolen:
•

•

Hva er gjennomført, hva gjenstår. Og så vi jeg spørre hva om vi som partier blir tvunget til å
vekte krav? Vi er fire partier som skal bli enige om politikken. Noen krav er påbegynt, men
budsjettet avgjør om vi innfrir eller ikke. Jeg er ikke detaljert på de 52 krava, men vil se
fremover.
MDG mener at hvis vi ikke løser klimakrisa hjelper det ikke at sosialister styrer mange land, vi
vil få problemer med mat, vann og klimaflyktninger. Er spent på hva som skjer på klimamøtet i
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Glasgow. Lokalt vil vi bekjempe utenforskap, bruke penger på miljø, idrett og kultur. God
bemanning, viktig for å få gode ordninger/ytelser til befolkningen i kommunen. God velferd fra
stor økonomisk vekst. Nok arbeid for hele stillinger, men det vil være lite folk til å utføre
arbeidet. Det grønne skiftet vil bety store endringer i samfunnet og det som definerer
velferdsstaten.

Vegard Frøseth Fenes:
•
•

•
•
•
•
•

Jeg vil takke for samarbeidet med de tillitsvalgte.
Vil nevne en sak som vi har jobbet med i denne perioden, jordvern. Det er tilbakeført 800 dekar
tilbake til jordbruk og 1100 dekar som ikke skal andre formål. Det skal være attraktivt å være
bonde.
Helsesykepleiere, her skal bemanningsnormen opp. Arbeid- og sosialområde er viktig grunnet
endra sammensetning av folket. Flere med større behov.
Alternative opplæringsarenaer etablert og valgfag i ungdomsskolen med flere praktiske krav.
Søndagsåpne butikker ønskes ikke.
Gråkallbanen og fremtidig driftsform, kan drives i egenregi.
Studentvelferd er viktig å jobbe med. Kommunen bidrar i samarbeid med SIT, vi ønsker et
tettere samarbeid.

Roald Arentz:
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Som dere veit, er Rødt det eneste partiet i venstreopposisjon i Trondheim bystyre. Og som
dere forhåpentligvis også veit støtter Rødt samtlige 52 krav i Trondheimsmanifestet.
Vi kommer til å fremme et budsjettforslag om en drøy måned som får fem stemmer, og vi
legger manifestet til grunn som et av hovedpremissene for vår politikk og vårt budsjettarbeid.
Når jeg ser meg rundt i kommunal sektor ser jeg er urovekkende stort forbedringspotensial. Det
har vært (og er) foreldreopprør i skolen, kommunen vegrer å innføre bemanningsnormer i
barnehagen, ventetida for å spesialpedagogisk hjelp er flere måneder (opptil et år faktisk),
barnevernet er overarbeida og underfinansiert, bo- og aktivitetstilbudet er konstant på felgen
pga. underbudsjettering.
Samtidig klokker altså kommunen inn overskudd i 200-millionersklassen hvert eneste år, også
inneværende ser det ut til. Men kommunedirektøren vil spare, og kjører på med ekstraordinære
avdrag på gjeld, avsetninger til fond og hurtig avskrivning av investeringer. I de seks åra jeg har
sittet i bystyret har samla overskudd passert halvannen milliard.
Kamerater, vi trenger en ny måte å tenke kommune på. Vi må slutte å se på kommunen som
en bedrift, på innbyggerne som klagende utgiftsposter, på tjenestetilbudet som om det var ei
strømregning vi vil ha lavest mulig. Målet med å drive kommune er å ha et godt tilbud til
innbyggerne, ikke å akkumulere penger i bingen.
Og til det trenger vi hjelp av dere, kjære fagforeningskamerater. For hvordan kan det ha seg at
forbedringspotensialet i kommunen er så stort når måloppnåelsen i Trondheimsmanifestet er så
god? For å få til den tidlige innsatsen, for å skape det gode arbeidsmiljøet, den trygge oppveksten og den gode omsorgen Trondheims innbyggere fortjener må vi rett og slett bruke mer
penger på drifta. Ikke fordi det er et mål i seg sjøl, men fordi det er både nødvendig og mulig.
For posisjonen gjør egentlig bare kosmetiske forandringer på kommunedirektørens budsjett, og
aksepterer de trange rammene.
Men når man år etter år snakker om merforbruk i lovpålagte tjenester er det budsjettet det er
noe galt med, ikke tjenestene eller brukerne av dem. Og det er der vi trenger hjelp av dere. For
etter 18 år med rødgrønt styre synes jeg bare at dere har grunn til å være mellomfornøyde med
uttellinga, for av og til og stadig oftere synes jeg posisjonen ligner litt mer på et forretningsministerium enn på det rødere, grønnere og rausere styret vi ble lovt på valgnatta i 2019.
Og kravene i Trondheimsmanifestet skal jo komme fra medlemmer, klubber og foreninger. Det
skal være et trøkk nedenfra, som John-Peder liker å si. Og nå begynner snart arbeidet med
neste periodes manifest. Derfor, kamerater, jeg sier det allerede nå, still større og mer hårete
krav. Vær konkrete!
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•

•

For det viktigste kravet i manifestet fra 2019 er faktisk det første, som problematiserer en av
kommunens mange såkalte handlingsregler, regler som utgjør ei økonomisk tvangstrøye som
gjør døra mye lavere og porten mye smalere enn nødvendig. Still gjerne flere krav om
handlingsregler, for det økonomiske handlingsrommet fins, det er viljen til å bruke det som
mangler. Hvorfor skal vi ikke kunne bruke forutsigbare fondsinntekter til drift, det er jo en helt
meningsløs regel. Hvorfor skal vi skjære ned på bemanning når enhetene er sultefora fra før?
Hvorfor skal vi akseptere en milliard i året på vikarbruk når vi kan øke bemanninga i stedet?
Hva tror dere egentlig er hovedårsaken til at kommunen har høyt sykefravær?
Det er ikke helt uvanlig å mumle som svar at om Rødt fikk bestemme ville gjelda øke, og nivået
i pengebingen synke. Men å øke bemanninga og bruke mer penger på drift av oppvekst og
helse har også ei inntektsside i form av bedre arbeidsmiljø, bedre tjenestetilbud og bedre
livskvalitet for innbyggerne. Det er faktisk for seint med tidlig innsats når de vi skal hjelpe har
begynt å stjele biler og bli interessert i rusreform av personlige årsaker. Å forebygge
utenforskap er alltid bedre enn å reparere skadene. Hjelp oss å bli bedre, kamerater!

Gry Camilla Tingstad:
•
•
•
•

•

Takk Roald for innlegget ditt og takk Silje, våre medlemmer er slitne etter pandemien.
Min sektor har ikke merforbruk, men er underbemannet og underfinansiert. Det er en kamp mot
kommersielle aktører innen barnehagesektoren som ødelegger for de ideelle aktørene.
Vi har vunnet i retten, nedleggelse av en barnehage i Trondheim var lovlig. PBL forsvarer de
store aktørene, men Virke støttet Utdanningsforbundet.
Regjeringsplattformen lover godt for barnehagene. 20. oktober skal det være møte med
politikerne om det som skjer innen barnehagene. En ettåring skal være i barnehagen fra 0730
til 1630, det er helt andre rammer i dag enn det var for noen år siden da det var kjente voksne
og færre barn.
Det skal være kvalitet i barnehagetilbudet og våre nye landsmenn må få fullføre grunnskolen.

Mia Småvik Rørdal:
•

•
•

Krav nr. 15, nasjonal norm for helsesykepleiere i skolen ikke innfridd. Dette gjelder barn og
unge sin psykiske helse og det mangler 10 stillinger. Mange skoler mangler også
hensiktsmessige lokaler.
Krav nr. 14, forsvarlig tjeneste på nattvaktene ved sykehjemmene. Her har det blitt færre
ansatte på natt, det kuttes ned økonomisk. Mange sykehjemsavdelinger er tomme for ansatte
deler av natt. Oppleves utrygt for pasienter og de ansatte.
Sykehjemmet på Tiller redusert fra 4 til 3 ansatte. Krav 15, ingen syke og gamle skal dø alene.
Dette er umulig når bemanningen er så dårlig.

Tone Aunemo:
•
•

•
•
•

Jeg skal snakke om heltid, bemanning og arbeidsmiljø.
Krav nr. 4, gjelder økt bemanning og her skulle kommunen jobbe strategisk. En stor andel
jobber deltid, spesielt helsefagarbeidere. Det er flere med behov for tjenester og færre til å
utføre tjenestene. Vi trenger flere faste ansatte med heltid. Ingen kan leve med små
deltidsjobber. Det er en positiv utvikling på noen områder.
Krav nr. 12, øke bemanningen på likt nivå som andre store byer. Kvalitetsmeldingen viser at
Trondheim er altfor dårlig.
Krav nr. 45, styrke bedriftshelsetjenesten vår. Her har ting klappet sammen på enkelte enheter
etter pandemien.
Vi er på god vei på noen krav, på andre er det lang vei å gå.

John-Peder Denstad:

•
•
•

Vi har 12 krav innen industri og tekniske områder.
Krav nr. 34, Valøya. Kravet er ikke innfridd.
Krav nr. 30, byplanlegging NTNUs Campusutvikling. Mindre inngrep enn forventet som er
positivt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krav nr. 36, østsiden Lade/Leangen, videreutvikle med næringsformål. Det jobbes videre med.
Krav nr. 37, sikre arealtilgang videreutvikle Marienborg. Innfridd og følges opp.
Krav nr. 39, sikre næringstomta Ringnes/E.C.Dahls. Innfridd og følges opp.
Krav nr. 40, dyrke mat lokalt og verne dyrka mark. Innfridd?
Krav nr. 41, Gråkallbanen. Innfridd.
Krav nr. 43, involvere tilltitsvalgte/verneombud planprosesser i kollektivtrafikken. Innfridd og
følges opp.
Krav nr. 46, innføre HMSREG som standard. Innfridd.
Krav nr. 48, kurs og sertifisering ved skjenkebevilling. Innfridd.
Krav nr. 49, beholde skjenketid til 0200. Innfridd.
Krav nr. 50, jobbe mot søndagsåpning av butikker. Innfridd.

Følgende hadde ordet:
Astrid Kjelsnes
Synnøve Bakken
Tarjei Fiske Fjalestad
Ann Kristin Nygaard
Trond Reitan
Arne Byrkjeflot
Rainer Svartrapmo
Gry Camilla Tingstad
Anniken Lien van Marion
Bjørn Erik Hansen
Runa Hjertø
Erik Heggem.
Deretter fikk politikerne ordet til oppsummering:
Roald Arentz
Vegard Frøseth Fenes
Ola Lund Renolen
Silje Salomonsen
Roar Aas.
Vedtak: Innledninger og debatten tas til orientering.
SAK 3.
Eventuelt.
Ingen saker.
John-Peder Denstad takket for oppmøte til gjester og representanter og for gode
innledninger, kommentarer og debatt. Vi vil holde et eget seminar til neste år om
kommunens økonomiske handlingsregler.
Ønsker alle vel hjem. Møtet er hevet.
Møteslutt 2100.
Referent
Svein Åge Samuelsen
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DAGKONFERANSER / SEMINARER LO I TRONDHEIM OG
OMEGN.
Nedenunder følger referater fra dagkonferanser holdt iløpet av år 2021. Dagkonferansene
ble arrangert på grunnlag av vedtak på styrets planleggingskonferanse.

INFORMASJONSMØTE MED KOMMENTARER ETTER HVERT INNLEGG
OM BYGGA PÅ LADEHAMMEREN, TIDLIGERE TRONDHEIM MARITIME
SKOLESENTER
Digital Zoom-konferanse torsdag 6. mai 2021, kl. 18.30-20.00.
Arrangør: Ladejarlen ressursgruppe og LO i Trondheim og omegn.

Ladejarlen/Det maritime skolesenter er et anlegg med høy arkitektonisk og historisk
verdi. Ladejarlen ressursgruppe og LO i Trondheim og omegn ønsker å bevare og
utvikle det eksisterende anlegget til offentlige formål og byens beste.
Program
1)
Innledning v/Rigmor Bjerche, styremedlem LO Trondheim og omegn
2)
Bevissthet om bevaringsverdig arkitektur i Trondheim v/Trygve Lundemo,
kommentator i Adresseavisen
3)
Milepæler i arbeidet for Ladehammerbyggene. Status nå og arbeid videre framover
v/Geir K. Hansen, Ladejarlen ressursgruppe
4)
Ladehammerbyggene og den maritime identiteten til Trondheim by v/Kristin
Bjørlykke, LO i Trondheim og omegn
5)
Ladehammerbyggenes kvalitet, studentarbeid om dette v/Eileen Garmann Johnsen, førsteamanuensis institutt for arkitektur og teknologi NTNU
6)
Oppsummering og appell ved Geir K Hansen.
Det blir åpnet for korte innlegg og kommentarer etter hver innledning.
Antall deltakere: 25 stk.
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BOKLANSERING
Onsdag 26. mai 2021 kl. 19.00 – 21.00, Litteraturhuset i Trondheim,
Søndre gt.
Tema: Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons
historie 1870–2020.
Program
Inga Næss i samtale med forfatter Bjørn-Erik Hanssen.
Introduksjon ved John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

Dynamitt i borehullene forteller historien til Trondheim Samorganisasjon gjennom ni
gripende personlige beretninger fra 1870-årene og fram til i dag.
Kampen for solidaritet og rettferdighet har i flere tilfeller blitt en kamp på liv og død. Vi
følger unge og kampvillige aktivister som allerede i 1880-årene lot seg inspirere av de
revolusjonære pionerene i amerikansk fagbevegelse i deres kamp for 8-timersdagen og
senere av den russiske revolusjonen.
Historien til Trondheim Samorganisasjon har siden stiftelsen i 1910 vært preget av
kampen for å gjennomføre et eget faglig program. Dette er en praksis som er blitt holdt
levende helt opp til våre dager.
I 1918 vant de radikale ideene fra byen ved Nidelva fram på landsbasis både i
fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet. På 1930- og 40-tallet stod Samorganisasjonens
medlemmer i første rekke i kampen mot fascismen.
I dag har LO i Trondheim og omegn gjennom Trondheimskonferansen «Felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter» blitt en ledende kraft i den faglige opposisjonen rettet mot
høyresidas økonomiske liberalisme og angrepene på den norske velferdsstaten.
Arrangører: Litteraturhuset i Trondheim og LO i Trondheim og omegn.
Til stede: 50 stk (Covid-19 begrensning på antallet)

Foto: Bokverket Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie
Foto: Bokverket Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie
1870–2020. Georg Reppe, bk Trykkpartner og John-Peder Denstad, LO i Trondheim og
1870–2020. Georg Reppe, BK Trykkpartner og John-Peder Denstad, LO i Trondheim og
omegn, med nytrykte bøker. Fotograf: Heidi Larsen.
omegn, med nytrykte bøker. Fotograf: Heidi Larsen.
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ÅPENT MØTE OM DEN TREDJE BOLIGSEKTOR.
Mandag 6. september 2021 kl. 18.30-20.30
Augusta Aasen salen, Folkets hus 4. etasje, inngang A og B
Det har blitt stadig vanskeligere å skaffe seg en bolig til en overkommelig pris for store
grupper i samfunnet. Det gjelder både for eiemarkedet og utleiemarkedet. Dette har
aktualisert debatten om en tredje boligsektor, utenfor det kommersielle markedet.
LO i Trondheim og omegn har lenge engasjert seg i dette spørsmålet, og inviterer
interesserte til et åpent møte med disse innlederne:
ü Silje Salomonsen: Orientering om Trondheim kommunes boligpolitiske plan 2020,
som har et eget avsnitt om tredje boligsektor. 5 min.
ü Odd Anders With, Kirkens Bymisjon: Bymisjonens erfaringer med
boligbehovene/problemene i Trondheim. 20 min.
ü Karin Høyland, forsker i Sintef: Om tredje sektor og eksempler fra andre land. 20 min
Pause, 15. min
ü Harald Bjørlykke, Trondheim boligstiftelse: Boligstiftelsens arbeid og planer framover.
Muligheter og begrensninger. 20 min.
Forslag og diskusjon fra salen.
Oppsummering og avslutning.
For nærmere informasjon: Ingjald Gaare, tlf. 93201243
Arrangør: LO i Trondheim og omegn v/ politisk utvalg
Til stede: 25 stk.

FAGLIG HØSTKONFERANSE.
Er Hurdalserklæringen svar på utfordringene?
Hvor stort er handlingsrommet?
Fredag 5. november 2021 kl. 09.00 – 15.30 på Kulturhuset, Youngs gate
6, Oslo
Program
Er det handlingsrom i EØS-avtalen til et oppgjør med sosial dumping?
Kl. 09.00 Hva nå? Leder i nei til EU Roy Pedersen åpner konferansen og innleder om Nei
til EUs viktigste saker etter valget.
Kl. 09.15 Norgesmodellen og Bemanningsbransjen v/ Joachim Espe
Kl. 09.55-10.10 Pause
Kl. 10.10-11.00 Regulering av arbeidsinnvandring. Sveitsisk modell ved Roar Eilertsen.
Hva med norsk regulering? Boye Ullmann
kl. 11.00 – 11.30 debatt
kl. 11.30 – 12.15 LUNSJ
Hvordan elektrifisere landet og industrien? Skal våre naturressurser brukes til å bygge
landet eller være råvarer for EUs industri?
Kl. 12.15 Jan Haugen, tidligere leder i Industriaksjonen. Vi ønsker innleder fra Aker
leverandørindustrien
Kl. 13.00 Tove Berit Berg, tillitsvalgt NNN om verdiskaping og muligheter for produksjon
av bearbeida fisk i Norge
Kl. 13.30 Paneldebatt mellom representanter fra de fire rødgrønne partier.
Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra AP, Heming Olaussen fra SV og faglig leder
Markus Hansen fra Rødt og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra SP.
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Debatt.
SLUTT kl. 15.30
Påmelding fagforeninger 500 kr. pr. påmeldt. Enkeltpersoner 200 kr. Dårlig økonomi:
Gratis. Til konto 7874.42.00031, merk høstkonferanse.
Påmelding her eller link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceU8CUO9xCV7hntBn20B5ki1jei69gVmsP-BwDPjlojWV-g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Arrangører: LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn, LO i Stavanger og omegn og Faglig
utvalg i Nei til EU.
Antall deltakere: 50 stk.

SEMINAR FOR TILLTSVALGTE OG FAGORGANISERTE I
FAGFORENINGER OG KLUBBER, STYRET OG MEDLEMMER AV
UTVALGENE I LO I TRONDHEIM OG OMEGN.
Lørdag 6. november 2021, kl. 10.00 – 18.00
Augusta Aasen salen i 4. etasje i Folkets Hus i Trondheim, inngang A
eller B.
Tema: Fra lovlydighet til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen
mot løsarbeid og for hele, faste stillinger.
Bakgrunn for seminaret. Styret i LO i Trondheim og omegn har vedtatt i aktivitetsplan for
2021 – 2022 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon og arbeiderkollektivet og
kampen mot løsarbeid og for hele, faste stillinger». Seminaret arrangeres i samarbeid med
ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og omegn. Seminaret arrangeres med
bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne.
Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike
kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik,
sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon – i kampen mot
bemanningsbransjen og for hele og faste stillinger.
Seminarets innhold og innledere. Seminaret blir inndelt i følgende temaer:
Kl. 10.00 Åpning og presentasjon
Kl. 10.20 Harald Berntsen, historiker/forfatter (3 deler á 45 minutter, avbrutt av 2 pauser á 5
min.)
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ü Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet vi har i dag.
ü Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren
av modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen.
ü Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer.
ü Erfaringene med og betydningen av å bruke ulike faglige kampmidler, i historisk perspektiv og
frem til i dag.
ü Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør
gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere aksjonerer i dagens
arbeidsliv?
Kl. 12.45 Lunsj
Kl. 13.30 Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (1 time og 10
min. til spørsmål / kommentarer)
ü Kampen for tariffavtale. Hvordan lykkes i å føre en streik for tariffavtale frem til seier?
Erfaringer fra 36 dagers streik i 2016 for tariffavtale i KABA MøllerUndahl.
Kl. 14.40 Pause
Kl. 14.45 Siv Kjøllmoen, Rådgiver Forhandlingsenheten, Fagforbundet (30 min. og 10 min. til
spørsmål / kommentarer)
ü Perspektiv på kampen for hele faste stillinger i arbeidslivet.
Kl. 15.25 Pause
Kl. 15.30 Anniken van Marion, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Trondheim innen Helse og
velferd (20 min. og 10 min. til spørsmål / kommentarer)
ü Hva gjøres for å stanse bruk av løsarbeid i Trondheim kommune?
ü Hva er situasjonen i Trondheim kommune mhp. faste ansettelser?
ü Arbeidsmiljølovens § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid.
Erfaringer med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele faste stillinger?
ü Arbeidsmiljølovens § 14-9 Midlertidig ansettelse, sjette ledd. Erfaringer med anvendelse av
denne bestemmelsen for å oppnå hele faste stillinger?
ü Er toppa bemanning med alterneringsplikt for ansatte en god strategi i kampen for hele faste
stillinger?
ü Hvordan føre kampen for forbud av bemanningsbransjen videre?
Kl. 16.10 Astrid Kjelsnes, hovedtillitsvalgt SL Trondheim kommune (20 min. og 10 min. til
spørsmål / kommentarer)
ü Respekten for tariffavtaler. Tillitsvalgtes erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av
tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes.
Kl. 16.40 Pause
Kl. 16.45 Erlend Malvik Andresen, streikeleder for vekterne Norsk Arbeidsmandsforbund i
Trondheim under hovedtariffoppgjøret 2020 (20 min. og 10 min. til spørsmål / kommentarer)
ü Erfaringer med streikebryteri utført av Securitas sitt datterselskap PSS og permitteringer av
hovedtillitsvalgte.
ü NHOs rolle, den såkalte «norske modellen» og opphevelsen av lovforbudet mot
bemanningsbransjen fra og med år 2000 – sammenheng med erfaringer fra streiken i 2020?
ü Hvordan bør vekternes erfaringer fra streiken høsten 2020 følges opp?
ü Hva med økt bruk av sympatistreik?
Kl. 17.15 Debatt
Kl. 18.00 Slutt

Til hvert tema blir det åpnet for spørsmål og kommentarer.
Forberedelser til seminaret.
1) LO i Trondheim og omegn har anskaffet et nytrykk av boka «Tilbake til start?», en pamflett om
norsk arbeiderbevegelse 1907 – 2007. Noen fagforeninger har også anskaffet denne boka. De
som vil delta og som ikke har boka, melder tilbake til oss slik at dere kan låne denne. Noe av
innholdet i boka bør leses på forhånd av deltakerne. Harald Berntsen har foreslått som lesning
på forhånd i Tilbake til start?: Sidene 1-86, 130-134, 143-160 og 170-261.
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2) Artikkelen «Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe», av mangeårig tillitsvalgt
innen EL & IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening Terje Skog, anbefales lest og ligger
vedlagt.
3) Artikkelserien «Tvers gjennom lov til seier» av Harald Berntsen, anbefales lest og ligger
vedlagt.

Seminaret er gratis. Ta kontakt om du lurer på noe.
Påmelding til seminaret. Vi ber om påmelding innen fredag 15. oktober 2021 til
post@loitrondheim.no
Det vil bli servert kaffe / te, frukt og kjeks i pauser. Det vil også bli servert lunsj i form av
catering fra Gards kantine på bussdepoet Sandmoen.
Informasjon om seminaret.
ü Alida Domaas, leder av LO i Trondheim og omegns ungdomsutvalg (tlf. 958 16 381)
ü Astrid Kjelsnes, leder av politisk utvalg LO i Trondheim og omegn (tlf. 920 14 054)
ü Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)
ü John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)
Arrangør: LO i Trondheim og omegn.
Antall deltakere: 30 stk. fra 16 fagforeninger.

Foto: Avtakking 29.04.21 i Folkets hus av Øyvind Jenssen, mangeårig tillitsvalgt og
organisasjonsarbeider / faglig sekretær i Fellesforbundet. Tidligere og nåværende leder
av Fellesforbundet avd. 250 HRR, Synøve Bergan og Børge Ånesen, takker. Bak skimtes
Foto:
Avtakking
29.04.21 iavdelingsleder
Folkets hus avi Øyvind
Jenssen,Midt-Norge.
mangeårig tillitsvalgt og
Jan
Kristian
Hammernes,
Fellesforbundet
organisasjonsarbeider / faglig sekretær i Fellesforbundet. Tidligere og nåværende leder av
Fotograf: Heidi Larsen.
Fellesforbundet avd. 250 HRR, Synøve Bergan og Børge Ånesen, takker. Bak skimtes Jan
Kristian Hammernes, avdelingsleder i Fellesforbundet Midt-Norge. Fotograf: Heidi Larsen.
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BERETNING FRA UTVALGENE.
ÅRSBERETNING 2021 - LO I TRONDHEIM OG OMEGNS
INTERNASJONALT UTVALG.
Internasjonalt utvalg har bestått av 7 medlemmer, valgt på årsmøtet 27. april 2021:
Leder:
Karim Essahli
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Knut Johnsen
Norsk Arbeidsmandsforbund
for 1 år
Medlem
Felicia McGill
Norsk Arbeidsmandsforbund
for 1 år
Medlem
Mohammed A. M. Yahya
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Sara Shafighi
Fagforbundet
for 1 år
Medlem
Bjørg Neset
Fellesorganisasjonen
for 1 år
Medlem
John-Peder Denstad
Fagforbundet
for 1 år
Årsmøtet 2010 vedtok «En representant fra Ungdomsutvalget tiltrer Internasjonalt Utvalg.»

Organisering:
Pandemi året 2021 er preget av lavt aktivitetsnivå men utvalgsgruppa har hatt flere møter
enn året før. Dette gjelder spesielt høsten 2021 da vi hadde nye medlemmer i utvalget
som ble valgt ved årsmøte til LO i Trondheim og omegn. Samtidig har vi hatt eller deltatt i
aktivitet digitalt.
Aktiviteter:
• Forberedelse til Trondheimskonferansen 2021 med seminarer i forkant av konferansen.
Som kjent ble den fysiske konferansen avlyst med bakgrunn i Covid-pandemien, og
erstattet med et redusert digitalt opplegg.
• Utvalget hadde en uttalelse/videoopptak som ble publisert på hjemmesida til LO i
Trondheim og omegn. Tema var solidaritet med Palestina.
• Møte om Bondeopprøret i india i samarbeid med den indisk/internasjonal
aksjonsgruppa for støtte til protestbevegelsen i India fant sted fysisk på Folkets Hus.
• Møte Utvalget var aktivt deltakende i opprettelse av utvalg mot diskriminering og for
inkludering etter vedtak i styre i LO i Trondheim og omegn.
• 23.03.21: Møte i nyopprettede utvalg mot diskriminering og for inkludering. Vi inviterte
Claus Jervel, rådgiver for Fellesforbundet, og tidligere rådgiver/ansatt hos
Likestillingsombudet.
• 24.03.2021: Webinar om bondeopprøret i India. Tilgjengelig på www.loitrondheim.no.
Samarbeid:
Alliansebygging for boikott kampanjen mot VM i Qatar
Solidaritets innlegg om situasjonen i Colombia
Støtte til Aksjon mot baseavtalen med USA
Drøfting av gjenopptakelse av solidaritetsarbeid med kubansk fagbevegelse
Samarbeid med Palestina komiteen i Oslo
Media/formidling
Innlegg i Klassekampen om situasjon for gjestearbeidere i Qatar: boikottaksjonen
Uttalelse om Aksjonen mot base avtalen med USA
Uttalelse om situasjonen i Palestina
LO i Trondheim og omegn
Internasjonalt utvalg
Karim Essahli
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BERETNING FOR 2021 - POLITISK UTVALG LO I TRONDHEIM OG
OMEGN.
Beretning 1. januar til 27. april 2021.
Utvalget har i dette tidsrommet bestått av:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ingjald Gaare
Kjell Stuland Johansen
John-Peder Denstad
Arne Byrkjeflot
Torstein Johansen
Svein Olav Aarlott
Muhammed A. H. Yahya
Trude Tevik Gulbrandsen
Roald Arentz
Anniken Lien von Marion
Tarjei Fjalestad
Silje Salomonsen
Kristin Bjørlykke

Fellesforbundet
Norsk Lokomotivmannsforbund
Fagforbundet
Industri Energi
EL og IT Forbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund
Fellesforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Norsk Tjenestemannslag

I tillegg til de valgte medlemmene i utvalget har også nestleder i LO i Trondheim, Svein
Åge Salomonsen, deltatt på møtene.
Utvalget har i denne perioden hatt to digitale møter.
22. februar med hovedpunkt om betydninga av Brexit på norsk nærings- og arbeidsliv,
med spesiell oppmerksomhet om fiskerinæringa. Innleder var Arne Byrkjeflot. Utover dette
ble også koronapandemiens innflytele på norsk arbeidsliv diskutert.
12. april. Hovedtema var frontfagmodellen, innledning av Svein Olav Aarlott. Det ble
nedsatt et utvalg av Svein Olav Aarlott, Anniken Lien von Marion og Arne Byrkjeflot for å
lage et forslag til uttalelse basert på synspunktene som kom fram under diskusjonen.
Uttalelsen ble videresendt til styret i LO i Trondheim.
Møtet hadde også en diskusjon om den tredje boligsektor, i forbindelse med at styret
hadde oppfordra oss til å gjennomføre et møte om dette spørsmålet. Et utvalg bestående
av Silje Salomonsen, Svein Olav Aarlot og Ingjald Gaare fikk i oppdrag å legge videre
planer for et slikt møte.
Ingjald Gaare, leder
Politisk utvalg LO i Trondheim
Perioden 28. april til 31. desember 2021
Årsmøtet i LO i Trondheim og omegn valgte 27.04.21 representanter til politisk utvalg:
Leder:
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Astrid Kjelsnes
Skolenes Landsforbund
Ingjald Gaare
Fellesforbundet
Torstein Johansen
EL og IT Forbundet
Svein Olav Aarlott
Fagforbundet
Kjell Stuland Johansen
Norsk Lokomotivmannsforbund
Trude Tevik Gulbrandsen
Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund
Kristin Bjørlykke
Norsk Tjenestemannslag
Silje Salomonsen
Fagforbundet
Tarjei Fjalestad
Fagforbundet
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen Fellesorganisasjonen
Trond Reitan
Fellesorganisasjonen
Helen Godhavn
Handel & Kontor
Einar Olsvik
Industri Energi
Sylvi Dybvik
Fellesorganisasjonen
Luis Felipe Nunez Cabrera El og IT Forbundet
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Politisk utvalg har i 2021 hatt behandlet en uttalelse om frontfagsmodellen som er
oversendt til styret dette arbeidet var ledet av Svein Olav Aarlott.
Ingjald Gaare, Silje Salomonsen og Svein Olav Aarlott har hatt ansvar for å avholde et
møte om den tredje boligsektor som ble utsatt fra våren til 6. september på grunn av
pandemien. På møte deltok Silje Salomonsen (SV) hun orienterte om
Trondheim kommunes boligpolitiske plan 2020, som har et eget avsnitt om planer rundt
tredje boligsektor. Odd Anders With (Kirkens Bymisjon) om bymisjonens erfaringer med
bolig behovene og problemene i Trondheim. Karin Høyland forsker ved Sintef om
eksempler fra tredje sektor i andre land. Vidar Vollan deltok som akitekt på byplankontoret
og leder av forskningsprosjektet Bopilot i Trondheim kommune. Og Harald Bjørlykke deltok
på vegne av Trondheim boligstiftelse: Boligstiftelsens arbeid og planer framover.
Muligheter og begrensninger, som finnes i dagens regler/lovverk.
Utvalget har også fått jevnlig oppdatering på saken rundt Ladejarlen fra utvalgsmedlem
Kristin Bjørlykke. Dette har også blitt knyttet til diskusjon rundt Nyhavna og Ocean space
center i Trondheim.
Flere av utvalgetsmedlemmer har deltatt på LO i Trondheim og omegn sine
morgenaksjoner i forbindelse med valgkampen.
Utvalget har hatt møte med Mikael Gullikstad, klubbleder Trøndelag Teater for å høre om
bakgrunnen for kulturstreiken i høst for livslang og kjønnsnøytral pensjon..
Utvalget har vært representert i LO i Trondheim sin planlegging av 1. mai 2022, ved Astrid
Kjelsnes.
Utvalget var også representert på Rogalandskonferansen med Astrid Kjelsnes. Der vi blant
annet fikk fremmet utvalget arbeid med den tredje boligsektoren.
Utvalget har i perioden etter årsmøte hatt 5 møter.
Utvalget har laget oppdatert løpeseddelen om likelønn, og avholdt en morgenaksjon i
Prinsenkrysset mandag 14. november i forbindelse med likelønnsdagen. Det ble trykket
opp 5000 løpeseddeler som kan brukes også utenom selve aksjonsdagen. Ca 10 stykker
deltok på morgen aksjon.
Utvalget har også diskutert utformingen for Trondheimsmanifestet etter en orientering av
Svein Olav Aarlott.
Utvalgsleder Astrid Kjelsnes har i samarbeid med Karim Essahli, leder for internasjonalt
utvalg utarbeidet en uttalelse mot flere amerikanske baser i Norge, som ble fremmet til
styremøte 7. desember.
Astrid Kjelsnes, leder
Politisk utvalg, LO i Trondheim og omegn

ÅRSBERETNING 2021 - UNGDOMSUTVALGET I LO I TRONDHEIM OG
OMEGN.
Ungdomsutvalget fra 2021 – 2022 består av følgende
Leder
Medlem
Medlem

Alida Domaas
Knut Bolsø
Ole Christian Bye

Industri Energi
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fagforbundet
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Medlem
Medlem
Medlem

Aleksander Høiland
Gjermund Gorseth
Knut Olsen

Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet
Fagforbundet

for 1 år
for 1 år
for 1 år

Beretning for april – desember 2021.
Utvalget har vært preget av at valgkomiteen ikke hadde gjort et godt nok forarbeid til hvem
som skulle sitte i utvalget, og flere som ble valgt hadde liten interesse til å fortsette. Etter
årsmøtet har det vært forespurt om forbund har medlemmer som kunne være interessert i
å sitte i utvalget uten at dette har gitt utrykk for interesse. Dette har ført til at utvalget ikke
har gjennomført aktiviteter i 2021.
På tampen av året meldte Handel og kontor ifra om at Sondre Henriksen kunne tenke seg
å delta i utvalget.
Leder Alida Domaas, Aleksander Høiland (NTL) og Sondre Henriksen (HK) hadde et kort
møte før jul for å diskutere ungdomsformøte til Trondheimskonferansen 2022. Etter planen
skal dette bli gjennomført 28. januar kl.11-15.00 med innledning fra Magnus Marsdal i
Manifest om «Parterapi for klimaaktivister og oljearbeidere», panelsamtale om
fagbevegelsen og klima og innledning om 6-timers dagen med Lone Jørgensen fra NTL.
Ungdomsutvalget LO i Trondheim og omegn
v/leder Alida Domaas
Trondheim 04.01.22

ÅRSBERETNING 2021 – SAMFERDSELSUTVALGET I LO I TRONDHEIM
OG OMEGN.
Årsmøtet i LO i Trondheim og omegn valgte 27.04.21 følgende representanter til utvalget:
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Niels E. Wanggaard
Monica Oshaug
Sverre Kringtrø
Torbjørn Støre
Mai Britt Sunnset
Gjermund Gorset

Fagforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Arbeidsmandssforbund
Fagforbundet

Årsmøtet ga utvalget fullmakt til å velge leder.
Gjermund Gorset påtok seg i juni 2021 å lede utvalget, men det har i årsmøteperioden
ikke lyktes å få i gang aktivitet i utvalget.

ÅRSBERETNING 2021 – UTVALG MOT DISKRIMINERING OG FOR
INKLUDERING.
Leder
Sonja Tangen (*)
Medlem
Karim Essahli
Medlem
Synnøve Bakken
Medlem
Line Johnsen
Medlem
Kjartan Strømme
Medlem
Fanny Marisol Røskaft
Medlem
Medhenye Tkestie
Medlem
Lise Gunn Eskeland
(*) Fratrådte i august 2021

Fagforbundet
Fagforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
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Dette utvalget kom godt i gang etter sist årsmøte, med Sonia Tangen som leder. Da Sonia
fratrådte i august 2021, stoppet arbeidet i utvalget opp. Det har ikke lyktes styret å få en av
de andre til å påta seg å lede utvalget. Fagforeningene og valgkomiteen har en viktig
oppgave med å skaffe kandidater og leder slik at utvalgets aktivitet kommer i gang og
styrkes, jfr. årsmøtevedtak 6. oktober 2020: «…. Utvalgets sammensetning må gjenspeile
mangfoldet i medlemsmassen. Det er et mål for LO i Trondheim og fagforeningene å
utvikle en strategi for en bredere rekruttering til representative organer.»

VEGGAVISA 2021 – INFORMASJONSORGAN FOR LO I
TRONDHEIM
LO i Trondheims årsmøte i 1998 vedtok: «For å markere LO i Trondheim mer overfor medlemmer og
andre, bør LO i Trondheim gi ut et eget medlemsblad eller infoskriv. Skrivet må være lett gjenkjennelig, informere om hva LO jobber med og hva utvalgene engasjerer seg i. Vi har problemer med å få nødvendig
pressedekning i de dominerende media i Trondheim. Det budsjetteres med kr 10.000,- til å produsere et
medlems informasjonsskriv fra LO i Trondheim. Skrivet sendes alle medlemsforeninger regelmessig.»
Nedenunder gis det en oversikt over antall veggaviser utsendt iløpet av år 2021, hvilke uker veggavisene ble
sendt ut og deres innhold.

Nr.

Uke

Tema

1-2021

2/21

Stortinget må opprette respekt og støtte til arbeidsfolk! Stortinget samles
18. januar. Første oppgave for opposisjonen må være å opprette respekt og støtte
til permitterte pga. regjeringas smitteverninnstramminger. Våre krav er: 1) alle midlertidige forbedringer i dagpengeordningen må videreføres; 2) permitterte skal få
feriepenger på dagpenger; 3) permitterte studenter får rett til dagpenger; 4) krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise; 5) bedrifter som nyter godt av krisetiltakene skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte.

2-2021

3/21

3-2021

4/21

4-2021

6/21

Full støtte til streikende i Fagforbundet og FO i arbeidskamp i private
omsorgsbedrifter i NHO. Streiken startet 9. januar 2021. På landsbasis er nå
120 medlemmer i FO og Fagforbundet i streik. 8 av Fagforbundets medlemmer er i
streik i Trondheim, 6 fra Birralee International Kindergarten, 1 fra Trondheim mottakssenter Hero og 1 fra Kirkens SOS. Vi gir full støtte til kravet om likebehandling
og lik lønn for likt arbeid.
Mobilisering for venstresidas partier. Partilederne for AP, SV, SP og Rødt
innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige
rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utfordret på å gi sine svar på 11 konkrete
krav. Svarene vil forhåpentligvis gi en politisk plattform som forplikter partiene til å
innfri kravene. Da legges grunnlaget for grunnplanaktivisme for å mobilisere for
venstresidas partier.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever enda i mange år i påvente
av en gjennomkjøringsterminal. Fagbevegelsen lever godt med bystyrevedtak
4. februar 2021 om Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen etter forslag fra SV,
AP, MDG, SP og Rødt.

5-2021

6/21

Samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim og
LO i Trondheim. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim og LO i Trondheim har
inngått en intensjonsavtale om samarbeid bygd på utvalgte av FNs bærekraftmål.
Avtalen er klarert enstemmig i begge styrene. Bærekraftmålene som prioriteres er:
«Utrydde fattigdom», «Mindre ulikhet», «Anstendig arbeid» og «Samarbeid for å nå
målene». Avtalen er viktig for å forene stadig flere krefter for en samfunnsutvikling
som ivaretar likeverdstanken og at alle mennesker får erfare respekt, inkludering,
rettferdighet og omsorg.

6-2021

8/21

Til alle organisasjonene i LO i Trondheim! Nå trenger vi deg!
Valgkomiteen har startet arbeidet inn mot Årsmøtet i LO i Trondheim i 2021.
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7/2021

15/21

8/2021

16/21

9/2021

20/21

10/2021

34/21

11/2021

34/21

12/2021

36/21

13/2021

42/21

14/2021

48/21

Kompensasjonsordning for næringslivet i Trondheim. Trondheim kommune v/kommunedirektørens fagstab har bedt LO i Trondheim om å bekjentgjøre at
kommunen lyser ut midler til kompensasjon for næringslivet, med søknadsfrist 28.
april 2021. Stortinget vedtok 23.02.21 å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene. Trøndelag er tildelt 48 millioner kroner. 19 av disse skal fordeles til næringslivet i Trondheim. Trondheim kommune vil prioritere å støtte virksomheter innen
trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene.
1. mai 2021 – mobiliser! Fagforeningene bes om ta med faner på bekransningsarrangementene. 1. mai digital plattform www.samorg.no Her finnes paroler,
arbeiderkultur, appeller v/ tillitsvalgte i samfunnskritiske yrker, LO i Trondheim, Nei
til EU og toppkandidater AP, SV, SP, Rødt
Gode fagforeningskamerater! Fellesforbundet avd. 250 Hotell, Restaurant- og
Reiseliv har laget en ny nettside. På den siden kan dere nå enkelt finne frem til
fagforeningas tarifferte bedrifter ved å søke dem opp. Dere finner den siden
her: https://www.ff250.no/tariffavtalebedrifter
AKTIVITETER LO I TRONDHEIM 2021 – 2022. LO i Trondheim og omegn har
planlagt representantskapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk
av datoene.
Kompensasjonsordning for næringslivet i Trondheim. Trondheim
kommune v/formannskapet vedtok 25.08.21 ny ordning med kompensasjon til
næringslivet, med bakgrunn i vedtak i Stortinget. 34,7 millioner kroner skal i denne
runden deles ut etter søknad til bedrifter i Trondheim. LO i Trondheim og omegn er
bedt om å bidra til å bekjentgjøre dette. Søknadsfrist er 15. september 2021.
Støtt kulturansatte i streik for livslang og kjønnsnøytral pensjon. Vi
oppfordrer fagforeningene til å delta med fagforeningsfaner på en streikestøttemarkering i regi av Fagforbundet Teater og Scene kl. 13.00 fredag 10. september ved
personalinngangen til Trøndelag Teater på Leuthenhaven. Natt til 3. september ble
220 ansatte i kultursektoren tatt ut i streik ved Bergen Filharmoniske Orkester, Den
Nationale Scene, Den Norske Opera Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret
og Rogaland Teater. LO Stat og Spekter ble ikke enige om en pensjonsordning for
de ansatte i teatre, orkestre, opera og scener. Fra 8. september ble streiken trappet
opp ved at blant annet 15 fagorganiserte ved Trøndelag Teater la ned arbeidet.
Vis eiermakt i Trøndelag Teater. Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet
Trøndelag og LO i Trondheim og Omegn sendte nylig et brev til politikerne i
Formannskapet i Trondheim kommune med en oppfordring til å bruke eierskapet
Trøndelag Teater, slik at de streikende kulturarbeiderne kan vinne gjennom med
sitt krav om en livslang kjønnsnøytral pensjon.

Opprop om å reversere høyre-regjeringas lovendring som fjernet
plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Under ligger en link til
opprop om reversering av lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved oppnådd
særaldersgrense. Trykk på denne linken, og
signer: https://www.opprop.net/reverser_lovendringen_som_fjernet_plikten_til_a_fr
atre_ved_saraldersgrensa

LO I TRONDHEIM OG OMEGNs DIGITALE VERDEN - 2021
LO i Trondheim har hjemmeside http://loitrondheim.no, og vi er på facebook
https://www.facebook.com/LOiTrondheim/ og Flickr
https://www.flickr.com/photos/loitrondheim/ .
Hjemmesida brukes til å kunngjøre møter og arrangementer, legge ut politiske uttalelser
og høringsuttalelser, innkallinger og andre viktige saker. På hjemmesida informerer vi om
LO i Trondheim og omegn, styret – med kontaktinformasjon og Fritt Rettsråd blant annet,
og vi legger ut sakspapir til representantskapsmøter og andre møter og konferanser. Det
er jo flere og flere som velger å bruke sakspapirene elektronisk framfor på papir, også
under møter og konferanser.
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Facebook er det stedet vi er mest aktive, der deler vi fra hjemmesida, legger ut video og
lager arrangement for møter, kampanjer og demoer. Vi har nå 3215 følgere på facebook,
men det er plass til mange flere. Facebook er stedet vi legger ut ting som skjer fort, og vi
får raskt respons i form av kommentarer eller respons i form av delinger.
Vi har også god erfaring med å legge ut små videosnutter med budskap om ting vi ønsker
fokus på, og bruker da gjerne lokale tillitsvalgte. Noen av foreningene og tillitsvalgte er
veldig flinke til å like og å dele, mens andre godt kan gjøre en ekstra innsats neste gang.
Til 1. mai ble det organisert en byvandring med historiker Daniel Johansen med tittelen
«Byvandring i klassekampens fotspor», og denne ble filmet og redigert og ligger ute både
på facebook og på youtube.com. Dette har vært en stor suksess, og til tross for at videoen
er på over en time så har den nådd nesten 6 tusen personer.
Facebook og youtube er gratis kanaler for oss, i alle fall enda, og vi når mange derfor er
dette en prioritet i vår markedsføring for å skape et bedre samfunn.
Vi har vært i kontakt med Adresseavisen studio med tanke på etablering av ny
hjemmeside, og har hatt ett fysisk møte og flere på Teams. Sircon som vi bruker per i dag
har ikke tariffavtale. Når vi inngikk samarbeid med dem så hadde de en organisert i El&It,
men ikke tariffavtale vi fikk klarsignal fra El&It. Det er ikke vanlig med tariffavtale i den
bransjen. Korona har gjort at arbeidet med Adresseavisen studio ikke er fullført, men vi
jobber videre med saken. Adresseavisen studio har tariffavtale med Fellesforbundet.
Vi har valgt å betale for å ha et fotoalbum på Flickr. Vår filosofi er at de bildene vi tar
skal være tilgjengelige, både for oss, for tillitsvalgte som kan ha bruk for bilder, og for
ettertiden. Tidligere var en flinke til å sette bilder i album, men nå er bilder stort sett
oppbevart på pc og mobiltelefon, noe som betyr at tilgang til bilder lett kan forsvinne når
utstyr går i stykker eller når den tillitsvalgte som har bildene slutter som tillitsvalgt. Vi har
derfor laget dette Flickr – albumet som vi håper kan leve videre uavhengig av hvem som
er ansatt eller tillitsvalgte i LO i Trondheim og omegn. Vi håper bildene kan komme til
nytte, ikke bare for oss og de som skal skrive neste jubileumsberetning, men også for
andre som ønsker bilder. Vi stiller som krav at bildene ikke skal brukes til rasistiske og
nazistiske formål. Vi godtar at bildene brukes av kommersielle aktører, men da de må ta
kontakt med oss og vi vil da at de betaler en slant til Norsk Folkehjelps Solidaritetsarbeid.

Fotograf: Heidi Larsen
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FRITT RETTSRÅD 2021
Vårt tilbud til medlemmer av fagforeninger tilsluttet LO i Trondheim og omegn om fritt
rettsråd i spørsmål / problemstillinger av privat karakter baseres på en avtale LO i
Trondheim og omegn har med advokatkontoret ADNOR i Dronningens gate nr. 9.
Oppmøtet er som hovedregel torsdager fra kl. 16.00 til ca. kl. 17.30. I 2021 har oppfølging
av henvendelser i hovedsak blitt tatt pr. telefon på grunn av koronapandemien.
Fra starten 12. aug. 1987 og frem til utgangen av desember 2020 har 3.550 personer
benyttet seg av tjenesten FRITT RETTSRÅD. I perioden januar 2021 til utgangen av
desember 2021 har 33 fra 13 fagforeninger besøkt kontoret.
Personene som har oppsøkt ADNOR i perioden januar 2021 til utgangen av desember
2021 er medlemmer av fagforeninger tilsluttet følgende forbund
2 stk. tilhører 2 av fagforeningene i El & IT forbundet
11 stk. tilhører 4 av fagforeningene i Fagforbundet
14 stk. tilhører 6 av fagforeningene i Fellesforbundet
4 stk. tilhører 1 av fagforeningene i Handel og Kontor i Norge
2 stk. tilhører 1 av fagforeningene i Norsk Tjenestemannslag
I perioden febr. 1998 til utgangen av jan. 1999 var kontoret åpent 34 torsdag ettermiddager. I perioden febr. 1999 til utgangen av jan. 2000 var det åpent 30 ettermiddager. I perioden febr. 2000 til utgangen av jan. 2001 var det åpent 33 ettermiddager. I perioden febr.
2001 til utgangen av jan. 2002 var det åpent 32 ettermiddager. I perioden febr. 2002 til
utgangen av jan. 2003 var det åpent 34 ettermiddager. I 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
var kontoret åpent henholdsvis 34, 40, 33, 35, 30, 29, 30, 30, 31, 35, 33, 37, 34, 32, 30,
28, 34, 35 og 25 ettermiddager.
Følgende forbund med medlemmer i fagforeninger tilsluttet LO i Trondheim og omegn har
ikke benyttet seg av ordningen i år 2021:
Norsk Arbeidsmandsforbund
Creo

Fellesorganisasjonen
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Industri Energi
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norges Offisersforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Skolenes Landsforbund

For at alle medlemmer skal kunne ha anledning til å benytte ordningen, forutsettes det at
den er kjent på arbeidsplassene. Brev til fagforeningene blir utsendt en gang i året for å
minne om ordningen samt orientere om juridiske forhold som ordningen dekker. Det er
viktig at dette videresendes til klubbene slik at informasjonen om fritt rettsråd skal kunne
synliggjøres på arbeidsplassene. Informasjon om ordningen finnes også på vår
hjemmeside http://www.loitrondheim.no
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LOs REGIONKONFERANSE I TRØNDELAG.
I 2021 har det vært to møter i LOs Regionkonferanse Trøndelag.

4. MARS 2021 DIGITALT VIA TEAMS
På LOs Regionkonferanse i Trøndelag 4. mars 2021 deltok fra LO i Trondheim og omegn:
Rigmor Bjerche og John-Peder Denstad. Svein Åge Samuelsen deltok som
Regionrådsrepresentant for LOs lokalorganisasjoner.

28. – 29 OKTOBER 2021 PÅ QUALITY HOTEL SKIFER, OPPDAL
På LOs Regionkonferanse i Trøndelag 28. – 29. oktober 2021 deltok fra LO i Trondheim
og omegn: John-Peder Denstad. Svein Åge Samuelsen deltok som Regionrådsrepresentant for LOs lokalorganisasjoner. John-Peder Denstad foreslo inn i redaksjonskomiteen
Synnøve Bakken som erstatning for Runa Hjertø, som hadde forfall. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.

MEDLEMSFORENINGER 2021.
Oversikten nedenunder viser antall medlemmer som det skal betales kontingent for pr. 01.01.2022,
og antall representanter fagforeningene har i LO i Trondheims representantskap, samt fagforeningens navn og forbund den tilhører. Oversikten er oppdatert på grunnlag av rapporter fra 9
fagforeninger i 2021, og rapport fra LOs Lorgnett system. Totalt har antall yrkesaktive betalende
medlemmer i 2021 blitt redusert fra 30.502 til 30.296 i 97 fagforeninger. I tillegg kommer studenter
og lærlinger. Totalt er medlemstallet i overkant av 42.000 medlemmer.

Studenter og lærlinger: LOs Lorgnetts tall i desember 2021 viser at antallet har økt med 319 til
1.955 medlemmer siden desember 2020, i følgende fagforeninger: Fagforbundet Trondheim
Brannkorps for. (9), Fagforbundet Malvik (8), Fagforbundet St. Olavs Hospital (150), Fagforbundet
Trondheim (921), Fagforbundet Buss- og Sporveisarb. For. (1), Fagforbundet Teknisk Fagforening
Trondheim (3), Fagforbundet Post Midt-Norge (2), Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderfor. (4), Fellesforbundet avd.250 HRR (177), Fellesforbundet avd.762 Rørleggernes For. (36),
Fellesforbundet avd.765 (13), Fellesforbundet avd. 768 Trondheim Bygning (4), Fellesforbundet
avd.764 Malernes For. (6), FLT avd. 17 Trondheim (42), FO Trøndelag (217), Trøndelag Handel
og Kontor avd. 1 (351), Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge (5), Statsbanenes Verkstedforening NJF avd. 063 (6).

Rubrikk 1 angir antall betalende medlemmer
Rubrikk 2 angir antall representanter
Fagforbund/fagforeninger

1

2

946

2

1318
42
333
143

3
1
2
2

FAGFORBUNDET
Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 008
552
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening avd. 047 444
Fagforbundet Trondheim avd. 069
5286
Fagforbundet Teater og Scene
96

2
2
10
1

CREO – FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Creo Trøndelag
EL & IT-FORBUNDET
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Heismontørenes fagforening
Tele og IT-ansattes fagforening i Sør-Trøndelag
EL & IT Trøndelag Energiforening
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Fagforbundet Frisørenes Fagforening
Fagforbundet Trondheim Brannkorps forening avd. 126
Fagforbundet Trøndelag fylkeskommunale forening avd.169
Fagforbundet Psykisk Helsevern St. Olavs Hospital avd. 178
Fagforbundet Malvik avd. 360
Fagforbundet St. Olavs Hospital avd. 494
Fagforbundet Post Midt-Norge

59
175
279
1100
517
1033
365

1
1
2
3
2
2
2

FELLESFORBUNDET (FF)
Fellesforbundet avd. 12
Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeideres For.
Fellesforbundet avd. 250, hotell, restaurant og reiseliv (HRR)
Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
Fellesforbundet avd. 764 Malernes Forening
Fellesforbundet avd. 765
Fellesforbundet avd. 768 Trondheim Bygning
Fellesforbundet Trondheim Kai- og Losseforening

1224
822
1341
469
428
1392
612
31

3
2
3
2
2
3
2
1

FELLESORGANISASJONEN (FO)
Fellesorganisasjonen Trøndelag

1587

3

FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK (FLT)
FLT avd. 17 Trondheim
FLT avd. 83 Region Midt

507
29

2
1

HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)
Fiskerorg. Funksjonærforening, avd. 55
Trøndelag Handel og Kontor avd. 1
Vin- og Brennevinfunksjonærenes forening, avd. 56

31
2399
68

1
5
1

INDUSTRI ENERGI (IE)
Rockwoll Kjemiske Fagforening, avd. 98
Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22
Avd. 94 Nutec Midnor
Industri Energi Statoil avd. 119
Industri Energi Det Norske Oljeselskap avd. 463
Industri Energi Norske Shell AS avd. 141
Industri Energi SINTEF Petroleumsforskning avd. 314
Industri Energi Petrojarl ASA avd. 338

46
156
12
51
13
17
6
4

1
1
1
1
1
1
1
1

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND (NAF)
Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge

863

3

NORSK DRAMATIKERFORBUND
Norsk Dramatikerforbund, Trøndelagsavdelingen

?

1

NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND
Trondheim Fengselstjenestemannslag

100

1

NORSK JERNBANEFORBUND (NJF)
Bilpersonalets forening Møre/Trøndelag, avd. 064
For. Trafikk, Teknikk og Adm., Bane NOR Region Nord, avd. 06
Administrasjons- og ledelsespersonalets Fagforening, avd. 085
Statsbanenes Verkstedforening, avd. 063
Banepersonalets forening Trondheim, avd. 062
Elektropersonalets forening Trondheim, avd. 066
Konduktørforening Trondheim, avd. 065

140
80
20
118
30
59
80

1
1
1
1
1
1
1
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Cargonet Personalforening Nord, avd. 074
Klargjøringspersonalets Fagforening, avd. 077

28
35

1
1

NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND
Lokomotivpersonalets forening – Trondheim

91

1

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND (NNN)
NNN avd. 10 Trøndelag
1064
3
NORSK OFFISERSFORBUND
NOF Trøndelag

125

1

NORSK SJØMANNSFORBUND
Norsk Sjømannsforbund region Midt-Norge

379

2

8
7
22
52
28
30
35
2
10
56
13
9
13
6
3
3
5
3
7
7
41
3
43
261
33
1
30
35
1059
4
44
5
118
113
34
27
28
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NORSK TJENESTEMANNSLAG (NTL)
NTL Arbeidstilsynet Midt-Norge
NTL Arkivverket
NTL BUF familie- og beredskapshjem
NTL Direktoratet for Arbeidstilsynet
NTL Direktoratet for økonomistyring
NTL Domkirkearbeiderne
NTL Domstolene
NTL FN-Sambandet
NTL Forskningsinstitutter
NTL Forsvaret Trøndelag
NTL Fylkesmannsetaten
NTL Garantikassen for fiskere
NTL Helsedirektoratet
NTL Husbanken
NTL Innovasjon Norge
NTL Norsk institutt for kulturminneforskning
NTL Integrerings- og mangfoldsdep.
NTL Kunst- og kulturformidling
NTL Ledere
NTL Mattilsynet Midt
NTL Miljødirektoratet
NTL Museer
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging
NTL NAV Trøndelag
NTL Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
NTL Norges Handikapforbund
NTL Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
NTL NRK Tyholt
NTL NTNU
NTL NVE
NTL Politiet
NTL Samfunnssikkerhet og beredskap
NTL Sentralforvaltningen – direkte tilsluttet
NTL SINTEF
NTL Skatt
NTL Statens lånekasse for utdanning
NTL Statnett
NTL Statped
NTL Statsbygg Midt-Norge
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NTL Statsskog
NTL Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
NTL Tolletaten
NTL Utlendingsdirektoratet
NTL Veg

1
166
2
11
74

1
1
1
1
1

SKOLENES LANDSFORBUND (SL)
SL Forening Trondheim

315

2

30.296

146

Totalt

STYRETS SLUTTORD.
Styrets arbeid har i 2021 vært prega av kamp mot den mørkeblå regjeringas politikk,
mobilisering og gjennomslag for flertall for venstresidas partier ved Stortingsvalget
2021, aktiv støtte til fagforeninger i arbeidskonflikter og det tidløse arbeidet til
tillitsvalgte; organisering, aktivisering, bygging av klubber og etablering av tariffavtaler. Vi deltok i
en vellykka landsomfattende kampanje Wizzair ut av Norge–Norsk lønn for flyarbeidere i Norge.
Leder deltok i den forbindelse i høring om luftfart i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
12.01.21. Vi støtta på ulike måter Heismontørenes Fagforening (HMF) i kampen mot fagforeningsknusing i Schindler Heis AS og for at avskjediget hovedtillitsvalgt i HMF og oppsagt
mellomleder i FLT skulle inntas i jobbene igjen. Schindler Heis AS ga etter, med seier til HMF og
de to tillitsvalgte. Vi var representert i politisk streik 26.08.21 med fanemarkering utenfor Stortinget
og debatt med politikere om forbud av bemanningsbransjen.

Covid-19 pandemien, arbeidsfolks arbeid og faglige rettigheter. Vi har vært synlige i
media og overfor politiske myndigheter med krav for å sikre økonomien til permitterte og
arbeidsløse. Vi krevde på nyåret 2021: 1) alle midlertidige forbedringer i dagpengeordningen må
videreføres; 2) permitterte skal få feriepenger på dagpenger; 3) permitterte studenter får rett til
dagpenger; 4) krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise; 5) bedrifter som nyter godt av
krisetiltakene skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte. Vi har deltatt i mange møter med
administrasjonen og politisk ledelse i Trondheim kommune og næringslivsorganisasjoner om
koronasituasjonen. Vi har innhentet fakta og synspunkter fra fagforeningene som grunnlag for
drøftelser om forslag til tiltak for nærings- og arbeidsliv og sysselsetting i Trondheim, og
prioriteringer av kriterier for offentlige økonomiske kompensasjonsordninger for næringslivet og investeringer for å unngå permitteringer og arbeidsløshet. Vi har også vært med i drøftelser om
gjenåpning av næringslivet etter pandemien og om muligheter og utfordringer i Midtbyen.
Kulturarbeidere i streik for livslang og kjønnsnøytral pensjon. Vi støtta streiken med et
bredt spekter av aktiviteter, blant annet ved å utfordre Formannskapet i Trondheim kommune til å
bruke eierskapet Trøndelag Teater. Kimen til streiken ble sådd i den midlertidige avtalen fra 2016
med Spekter om at en varig pensjonsordning skal være kjønnsnøytral og livsvarig. Kulturarbeiderne i Fagforbundet, NTL og Creo vant etter syv uker i streik med steile fronter mellom partene,
gjennom med sitt krav om en livslang kjønnsnøytral pensjon.

Fagforbundet og FO i arbeidskamp i private omsorgsbedrifter i NHO. Streiken starta 9.
januar 2021. På landsbasis streika 120 medlemmer i FO og Fagforbundet. 8 av Fagforbundets
medlemmer var i streik i Trondheim, 6 fra Birralee International Kindergarten, 1 fra Trondheim mottakssenter Hero og 1 fra Kirkens SOS. Vi ga full støtte til kravet om likebehandling og lik lønn for
likt arbeid.

Hoved-tariffoppgjøret 2022. Vårt representantskap vedtok 14.09.21: Styrk og bruk
streikemakten. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim og omegn fagforeningene til å organisere og utvikle en
sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran kommende tariffoppgjør. Hele uttalelsen
fremgår i årsmeldingens sider 71-75.
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Kompensasjon til «pioneroljearbeiderne» og yrkesskaderegler som ivaretar
arbeidsfolk. Vi har gjennom 7 år bistått pioneroljearbeiderne som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, i deres kamp for oppreisning på line med nordsjødykkerne. Det var derfor et gjennombrudd da Stortinget 11. mai 2021 behandla innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen til Representantforslag 150 S (2020–2021) om nødvendige endringer i
yrkesskaderegelverket. Vedtaket om at pioneroljearbeiderne skal gis oppreisning er gledelig, bifalt
med 55 mot 30 stemmer til Høyre, Venstre og KrF: «Stortinget ber regjeringen snarest nedsette en
kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen
må sikre verifisering av omfang og skader samt en avgrensing av hva som skal omfattes av en
kompensasjonsordning. Kommisjonen sammensettes av uavhengige fageksperter samt representanter for berørte parter, herunder representanter for relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner som representerer de arbeidsmiljøskadde «oljepionerene», blant
annet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.). Som følge av at «oljepionerene» er rammet av
en urett langt tilbake i tid, haster det med å få avklart kompensasjonsordningen. Kommisjonen
forutsettes å være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av desember 2022.» Kommisjonen er
godt i gang. Vi har god kontakt med ALF–Offshore og deres kommisjonsrepresentant.
Stortinget vedtok også 11. mai i fjor å be regjeringen i samråd med arbeidslivets parter legge frem
forslag til nødvendig forenkling av yrkesskadereglene som er i tråd med utviklingen i samfunnet og
arbeidslivet, og som sikrer den enkelte arbeider. Stortinget ber også regjeringen gjennomgå og om
nødvendig oppdatere yrkessykdomslisten. AP / SP regjeringa har i Hurdalsplattformen slått fast at
«Regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.» Vi vil være pådriver
her for at arbeidsfolk som skades på jobb eller som utvikler yrkesrelatert sykdom, får det de har
krav på av trygdeytelser og erstatning fra forsikringsselskapene. Saken er fulgt opp overfor LOs
ledelse.

Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Vi vedtok å
tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19. Det ble
derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim på Scandic Lerkendal, men vi gjennomførte en digital
konferanse lørdag 30. januar kl. 11.00-14.30, se fyldig oppsummering av konferansen i
årsmeldingens sider 25-29.

Trondheimsmanifestet 2019 består av 52 krav fra LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune og LO i Trondheim og
omegn. Vi har politisk flertall for 45 av kravene. De rødgrønne partiene, AP (17 mandater), SV (8
mandater), MDG (7 mandater) og SP (5 mandater) har inngått samarbeidsavtale. I tillegg har Rødt
5 mandater i bystyret. Den faglige alliansen ga uttalelse til kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022. Uttalelsen ble sendt til og fulgt opp
overfor partiers gruppeledere. Arbeidet følges kontinuerlig opp, særlig overfor den rød-grønne
posisjonen, slik at krava kan innfris i bystyreperioden

Trondheimsmanifestet 2023. Arbeidet er startet opp ved at brev er sendt til fagforeningene
med oppfordring om å sende inn innen 30.05.22 konkrete krav som er viktig å stille til de politiske
partiene i Trondheim og Malvik før kommunevalget 2023.

LO i Trondheim er del av en Ut av EØS-kampanje i fagbevegelsen. LO i Stavanger og
Omegn, LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn og faglig utvalg i Nei til EU arrangerte en faglig
konferanse 5. november 2021 i Oslo med temaer Nytt flertall-hva nå? Er det handlingsrom i EØSavtalen til et oppgjør med sosial dumping? Hvordan elektrifisere landet og industrien? Skal våre
naturressurser brukes til å bygge landet eller være råvarer for EUs industri?

LO i Trondheim har i 2021 jobbet med mange plan- og arealsaker.
•
•

Vi deltar i brukerutvalget for Miljøpakke for transport i Trondheim.
Kommunedelplan Klett 2021-2033. LO i Trondheim og omegn uttalte i høringsuttalelse
05.02.21 til Trondheim kommune: «LO i Trondheim forventer at bystyret står ved tidligere
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•

•

•

•

•

vedtak om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører på «Trekanttomten» i det nye
Klettkrysset.»
Temaplan for klimatilpasning i Trondheim 2021-2025. Vi oversendte 17.09.21 uttalelse til
Trondheim kommune om: Hva betyr klimatilpasning; Kunnskap om klimaendringer; Føringer og
virkemidler i klimatilpasningsarbeidet; Trondheim kommune – ansvar og virkemidler;
Overordnet analyse for klimasårbarhet for Trondheim kommune; Handlingsplan for
klimatilpasning i Trondheim 2021-2023.
Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen. Vi utalte 12.01.21 til LOs regionkontor i Trøndelag: «Skal målene for mer gods fra vei til bane bli en realitet må alle endringer på jernbanen
resultere i tiltak som er betydelig bedre med tanke på driftseffektivitet og ressursbruk enn dagens løsninger for driftsforhold. Det må resultere i at de som velger å framføre sitt gods på bane
må få billigere og raskere transport som kommer fram når det skal. En sekketerminal på Heggstadmoen/Torgård vil vanskeliggjøre å øke overføringen av gods til bane, ved at godsøkninger
vil gå på bil på grunn av erfaringer så langt på Heggstadmoen. Å sikre økt driftseffektivitet og
tilstrekkelig driftssikkerhet, samt god stabilitet i et nytt logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen i forhold til dagens løsning er avgjørende. Alternativer til sekketerminalløsningene må utredes og kostnadsberegnes, herunder område nord for Melhus sentrum og område Søberg sør for
Melhus, moderniseringskonsept Brattøra med tilpasninger/utbedringer for en fortsatt delt løsning med Brattøra og Heggstadmoen og gjennomkjøringsterminal for Heggstadmoen. Disse alternativene er gjennomkjøringsterminaler som er mer effektive både på tid og andre ressurser
enn sekketerminaler. Vi viser for øvrig til Bystyrets vedtak 26.02.15 i Sak PS 20/15 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, punkt 12. «Trondheim kommune vil understreke behovet for å
beholde tilstrekkelig baneareal på Brattøra til å kunne håndtere framtidig persontrafikkvekst.
Det må også sikres tilstrekkelig areal for å håndtere omlasting fra båt til bane.» Vi uttalte etter
bystyrets vedtak 04.02.21: «Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever enda i mange år i påvente av en gjennomkjøringsterminal. Fagbevegelsen lever godt med bystyrevedtak 04.02.21
om Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen etter forslag fra SV, AP, MDG, SP og Rødt.»
LO i Trondheim og omegn og Ladejarlen ressursgruppe har satt fokus på framtida til tomt
og bygningene til Ladejarlen–Trondheim Maritime Skolesenter. Vi ønsker å bevare og utvikle
det eksisterende anlegget til offentlige formål. Bystyret vedtok 09.12.20 at det maritime skolesenteret på Ladehammeren verken skal rives eller utvikles til boliger, men utredes med tanke
på alternative formål. Vi har sammen med Ladejarlen ressursgruppe i 2021 arrangert informasjonsmøte med temaene: 1) Bevissthet om bevaringsverdig arkitektur i Trondheim; 2) Milepæler i arbeidet for Ladehammerbyggene. Status nå og arbeid videre framover; 3) Ladehammerbyggene og den maritime identiteten til Trondheim by; 4) Ladehammerbyggenes kvalitet,
studentarbeid om dette. Saken følges opp.
Nyhavna. Sammen med alliansepartnere jobber vi for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør
og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Grunnplanet
mobiliseres for å legge press på sentrum-venstrepartiene slik at overnevnte delområder kan
videreutvikles som industrihavn med mange arbeidsplasser og stor verdiskaping og økt
miljøvennlig sjøtransport.
Ivaretakelse av næringsvirksomhet - E. C. Dahls Bryggeri AS og Jarleveien 4. Etter møter
med fabrikkledelsen, klubbleder NNN og verneombud ved E. C. Dahls Bryggeri AS, fikk vi flertall for følgende tilleggsforslag og merknad da bystyret 16.06.21 behandla sak om valg av metrobusstrasé over Nyhavna: Tilleggsforslag 4. Metrobusstraseen skal ikke legge hindringer for
eksisterende næringsvirksomhet på E. C. Dahls Bryggeri AS og Jarleveien 4. Virksomhetenes
adkomst fra avkjørsel i Stiklestadvegen må sikres og bryggeriets behov for nødvendig uteområde og snuareal for trailertransport av tilsatsvarer og produkter skal ivaretas. Vedtatt med 59
stemmer (17Ap, 14H, 8SV, 5Sp, 4R, 3FrP, 3V, 3PP, 2 Uavh.) mot 8 stemmer (7MDG, 1KrF).
Merknad. Bystyret ber kommunedirektøren opprette en god dialog med E. C. Dahls Bryggeri
AS slik at bryggeriets behov for gode logistikkløsninger blir ivaretatt i de pågående planprosesser i Reinaområdet. MDG, FrP, V, PP, KrF sluttet seg til merknaden fra R, Ap, H, SV, Sp.
Leirfossvegen 71, omregulering fra næring til bolig - Loe Rørprodukter Nord AS.
Klubbleder Fellesforbundet Loe Rørprodukter Nord AS, daglig leder Fellesforbundet avd. 768
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Trondheim Bygning, regionleder Fellesforbundet Region Midt-Norge og leder LO i Trondheim
og omegn deltok i møte 02.03.21 med eier og bedriftsledere i Loe Rørprodukter og Loe Utvikling om planer, prosess og konsekvenser av å flytte fabrikken i Leirfossvegen 71 til ny fabrikk i
Muruvik, Malvik kommune, og omregulering og etterbruk av eiendommen i Leirfossvegen. LO i
Trondheim og omegn uttalte til Trondheim kommune at vi stilte oss positive til formålsendring
fra næring til bolig: «Bedriftens planer er forenlig med konklusjonen i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen om at «Det er også meget vesentlig at eksisterende næringsarealer ikke omdisponeres til andre formål uten at det finnes gode erstatningsareal.» I den aktuelle saken planlegges det å bygge en ny miljøvennlig betongvarefabrikk i verdensklasse, med
produksjon rettet inn mot vann- og avløpsbransjen, på et velegnet erstatningsareal i Muruvik
næringspark. Vi har stor forståelse for at virksomhetens behov for å videreutvikles medfører at
den må flyttes. Det skyldes svært begrensede framtidsutsikter for fabrikken i Leirfossen med
manglende uteområder, gammel bygningsmasse og delvis interessekonflikter rundt tilgrensende natur- og rekreasjonsområder. Trondheim kommune bør stille seg positiv til bedriftens
planer om etterbruk av eiendommen i Leirfossvegen, ved å innfri søknad om en omregulering
for dette området. Vi forventer også at Malvik kommune tilrettelegger på en god måte for bedriftens etablering i Muruvik næringspark.» Bygningsrådet vedtok 25.08.21: «Bygningsrådet vedtar at det kan igangsettes detaljregulering av Leirfossvegen 71, med det formål å omregulere
fra næringsformål til boligformål. Tomten grenser ikke opp til annet næringsareal. Omregulering
til boligformål vil derfor ikke påvirke omgjøring av annet næringsareal. Tomten er omslynget av
Nidelven og har svært gode naturkvaliteter. Det tilsier at den kan brukes som boligeiendom, slik
at flere får mulighet til å oppleve naturverdiene. Det forutsettes at omregulering ivaretar naturmangfoldet i og ved Nidelven, og Nidelvstien.» Vedtatt med 9 stemmer (3Ap, 2H, 1Sp, 1FrP,
1V, 1Uavh) mot 2 stemmer (1SV, 1MDG).
Granåsvegen 1, 3 og 9 m.fl. detaljreguleringsplan for Granåsvegen 1, 3 og 9 med tilgrensende samferdselsareal i Trondheim kommune. LO i Trondheim og omegn uttalte
20.04.21 til Norconsult AS, avdeling Plan og arkitektur vedrørende varsel om oppstart av
planarbeid: «LO i Trondheim har tidligere i møte med Trondheim kommune vedrørende strategi
for utvikling av næringsareal gitt vårt synspunkt på at det angjeldende området som omfatter
Granåsvegen 1, 3, 5, 7, 9, 13 og 15 er et fornuftig avgrenset næringsområde. Det er ikke
akseptabelt å åpne opp dette området for boligutbygging. Det er regulert nok områder for å
dekke behovet for boliger til etter år 2050.»
Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, detaljregulering. Vi uttalte
bl.a. i høringsuttalelse 21. mai 2021 til Byplankontoret: Vi mener arealet ikke må bli omregulert
fra næringsareal til formål som inkluderer boliger, i strid med kommuneplanens arealdel (KPA)
2012 – 2024 og gjeldende reguleringsplan. I det aktuelle området finnes en mengde ulike bedrifter innen mange ulike bransjer. Før kommunevalget 2019 stilte LO i Trondheim og omegn
og den faglige alliansen bak Trondheimsmanifestet 2019 følgende spørsmål til de politiske
partiene: «Vil ditt parti gå inn for at områdene på østsiden av Lade/Leangen – øst for forlengelsen av Bromstadvegen over til Lade Allé – blir videreutviklet med næringsformål for industri,
lagervirksomhet og lokalservice?» Med dagens sammensetning av bystyret er det politisk støtte
til og flertall for fagbevegelsens krav.
Vi har gitt høringsuttalelser og i enkelte tilfeller fått media-omtale om følgende saker: 1)
Kongens gate 87, detaljregulering; 2) Osloveien 129, detaljregulering; 3) Kommunedelplan for
Sluppen; 4) Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag, offentlig
ettersyn og høring; 5) Kommuneplanens arealdel 2022-2034, igangsatt planarbeid og høring av
forslag til planprogram.

LOs 35. ordinære kongress 30. mai – 3. juni 2022. LO i Trondheim og omegn mottok kopi
av brev av 14.12.21 fra LO Trøndelag til fagforeningene. Fagforeningene ble invitert til å sende inn
forslag innen 19. januar 2022 til Trondelag@lo.no på tre representanter med varaer fra tidligere
Sør-Trøndelag fylke og en representant med vara fra tidligere Nord-Trøndelag fylke. Styret i LO i
Trondheim og omegn vedtok at det er naturlig at lokalorganisasjonene i Trøndelag er representert
på LO kongressen, og vedtok å sende brev til fagforeningene med oppfordring om å nominere
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John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn, som kandidat, og Astrid Reistad, leder
LO på Røros og Holtålen, som vara.

Nettverk av LOs lokalorganisasjoner (NLO). Etter LO-kongressens vedtak i 2017 om å
svekke innflytelsen til LOs lokalorganisasjoner, tok LO i Trondheim og 5 andre lokalorganisasjoner
initiativ til å stifte NLO. Vi deltar i ledelsen. 47 av LOs lokalorganisasjoner er tilsluttet. Styret har
vedtatt at LO i Trondheim og omegn arrangerer LO-NLO nettverkskonferansen 2. – 3. mars 2022.

1. mai markeringer i 2021. Pga. koronasituasjonen ble 1. mai i 2021 feiret ved en kombinasjon
av fysiske og digitale arrangementer, se årsmeldingens sider 21-24.
8. mars komiteen og Kvinner på tvers. Rigmor Bjerche har deltatt i arbeidsutvalget i 8.
marskomiteen for markering av den internasjonale kvinnedagen i Trondheim 2021 på vegne av
styret. Heidi Larsen har representert LO i Trondheim i arbeidsgruppa for Kvinner på tvers!
Likelønnsaksjonen. Vi er med i ledelsen for aksjonen i Trondheim. Aktiviteten i aksjonen har
avtatt, men vi gjennomførte en morra-aksjon 15. nov. 2021 med utdeling av løpesedler i Prinsen
krysset.

Allianser. Vi deltar strategisk i ledelsen av aksjoner og kampanjer. Det gjelder interimsstyret for
Stopp nye utenlandskabler - for å bevare naturverdier og arbeidsplasser og for å videreutvikle
Norge som en industrinasjon. Vi er medlem Industriaksjonen og er representert i arbeidsutvalget.
Vi er tilslutta Strømprisalliansen «Vannkrafta er vår – Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene». Vi deltar i kontaktutvalget for en kritisk EØS-debatt, fagbevegelsens «Ut av EØS-aksjon», og
vår ansatt er nestleder i Nei til EU. Vi har lederen i Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag. Vi er
med i Klimavalgalliansen i Trondheim. Vi deltar i styret for «Pensjon for alle». Vi inngikk i 2021
samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim, bygd på FNs bærekraftmålene
«Utrydde fattigdom», «Mindre ulikhet», «Anstendig arbeid» og «Samarbeid for å nå målene».
Avtalen skal forene krefter for en samfunnsutvikling som ivaretar likeverdstanken og at alle får
erfare respekt, inkludering, rettferdighet og omsorg.

Historia til Trondheim faglige Samorganisasjon / LO i Trondheim. Boka ble ferdig våren
2021. Litteraturhuset Trondheim og LO i Trondheim og omegn arrangerte 26. mai 2021 på Litteraturhuset boklansering av Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie
1870–2020. Inga Næss samtalte med forfatter Bjørn-Erik Hanssen, etter en introduksjon ved JohnP. Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn. Kontrakt med Pax Forlag AS slår fast at LO i
Trondheim og omegn skal kjøpe 750 eksemplarer á NOK 200,-. Styret har satt utsalgspris for
bøkene til kr. 300,-. Flere fagforeninger har kjøpt bøker, men styret har oppfordra flere til å kjøpe
inn bøker som gave eller som studiebok.

Ny fane LO i Trondheim og omegn. Vi oppretta en fanekomité for ny fane, som besto av Kjell
Aune (NNN), Marit M. Bosness (FO), Kristin Bjørlykke (NTL) og Svein Å. Samuelsen (Fellesforbundet). Etter flere utkast og drøftelser i styret og representantskap, ble fanen levert av Oslo
Flaggfabrikk AS i 2021.

Nasjonalt krigsseilerarkiv. LO i Trondheim og omegn har samarbeidet med Lillesand og
Trondheim Sjømannsforeninger og stiftelsen Arkivet for innhenting av informasjon om krigsseilerne
til Nasjonalt krigsseilerarkiv – www.krigsseilerregisteret.no. Prosjektet ble avsluttet i 2021.

Internasjonal aktivitet. Pga. Covid-19 har vårt samarbeid med LO i Rana og Omegn og LO
Ytre Helgeland hatt lite fremgang for å videreutvikle samarbeidet med cubansk fagbevegelse CTC
med fokus på kollektive forhandlinger, arbeidervern og HMS. Vi er tydelig i kampen mot diskriminering og for inkludering og i internasjonale spørsmål om krig og fred. Vi deltar i aksjon mot baseavtale med USA, og vi uttalte oss til forsvarsdepartementet. Vi vil følge dette opp i debatten før
Stortingsbehandlingen i 2022.

Styret LO i Trondheim, 15. mars 2022
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SAK 4. REGNSKAP FOR 2020 MED REVISORS MERKNAD
RESULTATREGNSKAP 2021

ÅRSMØTE LO I TRONDHEIM OG OMEGN 26. APRIL 2022
104

ÅRSMELDING 2021

BALANSE-REGNSKAP PR. 31.12.2021
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REVISJONSPROTOKOLL.
Regnskap 2021
Regnskapet for 2021 er gjennomgått og funnet i orden.
Vi har tatt stikkprøver på en del bilag.
Skatt og arbeidsgiveravgift er kontrollert og innbetalt til rett tid.
Bankbeholdningen per 31.12.21 er kontrollert og funnet i orden.
Regnskapet per 31.12.21 anbefales godkjent.

Trondheim 7. mars 2022
------------------------------Trine-Lise Aakre /s/

----------------------Terje Hovde /s/

Revisjonsprotokollen vil bli framlagt overfor årsmøtet 26. april 2022.
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REGNSKAPSOVERSIKT 1. MAI 2021
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RESULTATREGNSKAP 30.01.2021
TRONDHEIMSKONFERANSEN
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REGNSKAPSOVERSIKT - SØKNADER OM ØKONOMISK
STØTTE – BEVILGNINGER I 2021
Styret har behandlet en del søknader om økonomisk støtte i 2021. Nedenunder listes opp
hvilke organisasjoner som har søkt, søknadens formål og styrets vedtak.

8. marskomiteen i Trondheim 2021: Søknad om
økonomisk støtte.
Norsk Folkehjelp 1. mai aksjonen «Stopp ulikheten,
rettferdig fordeling av vaksiner»
Arbeiderfestivalen i Hommelvik: Søknad om økonomisk støtte til Arbeiderfestivalen i Hommelvik
2021.
1. mai 2021 i Ila: Søknad fra Ila-dagskomiteen.
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kr. 4.000,kr. 2.000,kr. 4.000,kr. 3.000,-

ÅRSMELDING 2021

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG
Følgende forslag har innkommet til LO i Trondheim og omegns årsmøte 26. april 2022:
Forslagene med innstilling fra styret i LO i Trondheim og omegn ligger vedlagt
årsmeldingen.
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SAK 6. BUDSJETTFORSLAG 2022
Budsjettforslaget vedlegges denne årsmeldingen som et «innstikk».
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SAK 7. VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Valgkommiteens forslag vedlegges denne årsmeldingen som et «innstikk».
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