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TRONDHEIMSKONFERANSEN 
«Felles kamp 

for arbeid og faglige rettigheter» 
Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 
i regi av LO i Trondheim og omegn 27. – 29. januar 2023. Konferansen samlet 530 
tillitsvalgte fra hele landet. 
 

Strømkampen krever større engasjement fra hele fagbevegelsen. 
 

Trondheimskonferansen oppfordrer foreninger og klubber i offentlig sektor, 
sammen med de i privat sektor, til å engasjere seg gjennom lokal-LO-ene for å få 
lagt press på regjeringspartiene. Det oppfordres videre til tilslutte seg eller bevilge 
penger til Industriaksjonen som er spydspissen i denne kampen. 
 
Vi ser få bidrag i debatten om krisa som foregår, men heller at kampen blir overlatt 
til LO-forbund i privat sektor.  
Medlemmer i offentlig er i like stor grad rammet av priskrisa. Dette angår både 
fritida og jobbene våre. Høy strømpris skader privatøkonomien og går ut over 
kjøpekrafta til hele laget. Arbeidsplassene i offentlig sektor er truet av høye 
strømkostnader: Bygningsmasse må ha energi til oppvarming og drift. I en allerede 
presset kommuneøkonomi er det nærliggende å tenke seg at de høye strømprisene 
får konsekvenser for bemanning og dermed også kvaliteten på tjenestene. Dette kan 
føre til privatiseringspress, og utgjør derfor en trussel mot velferdsstaten.  
 
Forbund og foreninger innenfor det offentlige må også ta trusselen om industridød 
på alvor. Lave energipriser har vært norsk industris største fortrinn siden vannkrafta 
ble bygd ut. Denne industrien har vært en viktig bærebjelke i den norske 
velferdsstaten. Om kraftkrevende industri flagger ut som følge av høye strømpriser, 
mister vi ikke bare viktige arbeidsplasser, men en stor del av velferdsstatens 
finansiering faller også bort.  
 
Det snakkes mye om solidaritet med Europa i debatten om strømpriser. 
Beskyldninger om egoisme og proteksjonisme er et forsøk på å avlede debatten fra 
dens egentlige kjerne: Krav om politisk kontroll over krafta. Kravet handler like lite 
om proteksjonisme i dag, som styring over krafta gjorde før energiloven trådte i 
kraft i 1991.  
 
 


