
TRONDHEIMSKONFERANSEN
SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE 

RETTIGHETER
i Trondheim 25. – 27. januar 2013

NOVA Hotell Kurs og Konferanse - Folkets Hus
 
Hei
Nedenunder og vedlagt i word format følger invitasjon til Trondheimskonferansen 
2013. Vi ber dere også merke dere at det vil bli arrangert fire seminarer i forkant av 
Trondheimskonferansen, fredag formiddag 25. januar, se program og 
påmeldingsordninger nedenunder. Vær vennlig å videresende invitasjonen til 
fagforeninger / klubber.
 
Kameratslig hilsen
John-Peder Denstad
sekretær LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216
LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 - 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no
hjemmeside: http://www.loitrondheim.no
 

Påmelding Trondheimskonferansen
Påmeldingsfrist: Fredag 4. januar 2013 til 
www.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/  
Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på 
bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 
Sentrum, 7409 Trondheim.
Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på 
deltakere.
 
Deltakeravgift: Konferansepakke for lørdag og søndag inkluderer konferanse-
avgift, to kaffepauser hvorav en med kake og en med frukt, samt lunsj 
(kongresstallerken) med kaffe/te og dessertkake begge dager.
Kr. 1.750,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, 
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.
 
Konferansested
NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje - 
Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall 
deltakere er 550 stk.

”Åpen fagligpolitisk time”

http://www.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/
http://www.loitrondheim.no/


Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 7. januar 2013 til 
post@loitrondheim.no Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, 
kan tida avkortes. Ønsker om fagligpolitiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: 
Behov for standsplass i 4. etasje i vrimlearealet ved hotellresepsjonen meldes 
tilbake innen mandag 7. januar 2013 til post@loitrondheim.no . Maks antall 
plasser er 15 stk.
 
Alternativ mat: 
Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har 
cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no . 

TRONDHEIMSKONFERANSEN
SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE 

RETTIGHETER
i Trondheim 25. – 27. januar 2013

NOVA Hotell Kurs og Konferanse - Folkets Hus
Program

Fredag 25. januar
Kl. 15.30 Innsjekking / registrering 
Kl. 17.30 Åpning / velkommen
Kl. 17.35 Kulturinnslag v/ ……………………………...
Kl. 18.00 Åpning / konstituering v/ Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim og 

John-Peder Denstad, sekretær LO i Trondheim
Kl. 18.15 Innledning

EU / EØS OG FAGBEVEGELSENS KAMP FOR DEMOKRATI I SAM-
FUNNS- OG ARBEIDSLIV, FULL SYSSELSETTING, FAGLIGE 
RETTIGHETER OG VELFERDSSTATEN
 Prosjektet Alternativer til EØS
 EØS avtalens funksjon og virkemåte og aktuelle saker og problemstillinger 

knyttet til avtalen.
 EØS-avtalens virkninger på ulike samfunnsområder og innenfor ulike sektorer.
 Alternativer til dagens EØS avtale.
Innleder: - Jan Olav Andersen Leder av styringsgruppa i pro-

sjektet Alternativer til EØS / leder 
av forhandlingsavdelingen i EL & 
IT Forbundet

Kl. 19.00 Kaffe og hjemmelaget i 4. etasje
Kl. 19.30 Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum
Kl. 20.45 Avslutning
Kl. 21.00 Sosialt samvær i Olavs Pub, Cicignons plass (Lilletorget) – 

Avsluttes kl. 01.00

Lørdag 26. januar
Kl. 09.00 Allsang i plenumssal



Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen
Kl. 09.15 Innledning

EU / EØS OG FAGBEVEGELSENS KAMP FOR DEMOKRATI I SAM-
FUNNS- OG ARBEIDSLIV, FULL SYSSELSETTING, FAGLIGE 
RETTIGHETER OG VELFERDSSTATEN – LO KONGRESSENS 
VEIVALG
 Hvorfor må LO kongressen 2013 kreve overfor myndighetene at EØS avtalen 

erstattes med en handelsavtale med tollfrihet på alle industrivarer slik vi hadde 
fram til 1994?

Innleder: - Heidi Larsen Medlem i Faglig utvalg i Nei til EU

Kl. 09.45 Innledning

EU / EØS OG FAGBEVEGELSENS KAMP FOR DEMOKRATI I SAM-
FUNNS- OG ARBEIDSLIV, FULL SYSSELSETTING, FAGLIGE 
RETTIGHETER OG VELFERDSSTATEN – LO KONGRESSENS 
VEIVALG
 Hvorfor må LO kongressen 2013 kreve overfor myndighetene at EØS-avtalen 

reforhandles slik at arbeidslivsspørsmål tas ut av EØS-avtalens virkeområde?
Innleder: - Roy Pedersen Leder av LO i Oslo

Kl. 10.15 Kaffepause i 4. etasje
Kl. 10.45 Debatt i plenum: Tema: EU / EØS og fagbevegelsens kamp for full 

sysselsetting, faglige rettigheter og velferdsstaten – LO kongressens 
veivalg.

Kl. 11.45 Pause
Kl. 12.00 Innledning

KAMPEN FOR ARBEIDERVERNET
 ”Arbeidslinja” og arbeidervernet
 Folketrygdloven (FTL) som Arbeidervernloven del 2. 
 Hva med økonomisk trygghet til dem som markedet ikke vil ha?
 Hva med arbeidervernet i forhold til FTLs paragrafer om Informasjonsplikt (8-8), 

høvelig arbeid (8-4) og friskmelding til formidling (8-5)?
 Hva skjer med Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven?
 Utfordringer foran LO Kongressen 2013
Innleder: - Ebba Wergeland Spesialist i arbeidsmedisin

Kl. 12.30 Innledning

AVINDUSTRIALISERES NORGE? 
 Er EØS-avtalen nødvendig for eller en trussel mot norsk eksportindustri?
 Hvorfor lar ikke nedlegging av framtidsretta bedrifter som REC og salg av 

kjernebedrifter som ELKEM seg stanse?
 Bør oljeinvesteringene senkes for å bevare annen norsk industri?
 Utfordringer foran LO Kongressen 2013
Innleder: - Arne Byrkjeflot Leder av LO i Trondheim



Kl. 13.00 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og rom mot Cicignons 
plass)

Kl. 13.45 Innledning

HVORFOR ER STORTINGSVALGET HØSTEN 2013 ET 
RETNINGSVALG FOR NORSK FAGBEVEGELSE?
 Norge har Europas laveste ledighet og aldri før har flere vært i arbeid her til 

lands. Samtidig er det mange utfordringer blant annet som følge av økt 
arbeidsinnvandring. Hva er arbeiderbevegelsens svar på utfordringene?

 Hvordan har EØS-avtalen påvirket norsk arbeidsliv, sysselsetting og 
velstandsutvikling?

Innleder: - Raymond Johansen Partisekretær Arbeiderpartiet 

Kl. 14.15 Debatt i plenum: Tema: kampen for økt demokrati, full sysselsetting, 
arbeidervern og velferdsstat. Utfordringer foran LO kongressen 2013 og 
Stortingsvalget 2013.

Kl. 15.45 Pause med kaffe og kake i 4. etasje
Kl. 16.00 Gruppearbeid i 4. etasje: Tema: Forslag til hoveduttalelse.
Kl. 17.30 Frist for innlevering av forslag
Kl. 20.30 Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende 

musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00 

Søndag 27. januar
Kl. 09.00 Allsang i plenumssal
Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen
Kl. 09.15 Innledning

GJENINNFØR SOSIAL BOLIGPOLITIKK
 Sosial boligbevegelse – perspektiv i historisk sammenheng
 Hvilke utfordringer eksisterer i dagens boligmarked? 
 Hva må gjøres for at boligsektoren igjen blir en del av velferdsstatens virkefelt?
 Hvilke politiske virkemidler må til for å ta boligsektoren ut av markedet slik at 

folk får en reell rett til bolig?
 Utfordringer foran LO Kongressen 2013
Innleder: - Rigmor Hogstad Forbundsleder 

Fellesorganisasjonen

Kl. 09.45 Pause m/ kaffe og frukt i 4. etasje
Kl. 10.15 Debatt i plenum: Tema: Sosial boligpolitikk
Kl. 11.00 ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og 

aktuelle lokale kamper.
Innlegg v/ ………., ………….  Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., ………….  Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., ………….  Tema: …………………..

Kl. 12.00 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og frokostområdet)
Kl. 12.45 Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen
Kl. 14.00 Avslutning: Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim. 

Allsang: Internasjonalen



Konferansested
NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje - 
Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall 
deltakere er 550 stk.

Priser
Deltakeravgift: Konferansepakke for lørdag og søndag inkluderer deltakeravgift, to 
kaffepauser hvorav en med kake og en med frukt, samt lunsj (kongresstallerken) 
med kaffe/te og dessertkake begge dager.
Kr. 1.750,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, 
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Påmelding
Påmeldingsfrist: Fredag 4. januar 2013 på 
www.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/  Påmelding er gyldig når vi har 
registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 
Sentrum, 7409 Trondheim.
Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Overnattingsalternativer
Overnatting må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se oversikt under 
over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferansestedet:
NOVA Hotell, Cicignons plass - Tlf. 73 – 80 63 00 - telefax 73 – 50 20 42 – 
booking@nova-kk.no 
Følgende konferansetilbud gis på overnatting på NOVA Hotell Kurs og Konferanse:
Enkeltrom med frokost: kr. 750,- pr. døgn
Pr. dobbeltrom m/ frokost: kr. 950,- pr. døgn
NB! Ved bestilling på NOVA Hotell må det henvises til at overnattingen er knytta til 
konferansen “Trondheimskonferansen – Samling for felles kamp for arbeid og faglige 
rettigheter” for å få overnevnte priser.
Olavs Pub ønsker som vanlig å framstå som et naturlig samlingspunkt mht. middags-
tilbud på fredag og lørdag – kuponger blir utdelt ved innsjekk til konferansen. 
Comfort Hotel Trondheim, Krambugata nr. 3 - Telefon: +47 73 58 88 88 - Faks: +47 
73 58 88 81 – e-post: co.trondheim@choice.no - web: www.choice.no
Radisson SAS Royal Garden Hotell - Kjøpmannsgt. 73 - Tlf. 73 – 80 30 00 – 
Telefaks 73 – 80 30 50 – e-post: sales.trondheim@radissonsas.com  
Britannia Hotell AS - Dronningens gt. 5 - Tlf. 73 - 80 08 00 - britannia@britannia.no 
Comfort Hotell Lipp AS -Thomas Angellsgt. 12B -Tlf. 73-512133/Telefax 73-514314
Rica Nidelven Hotel – Havnegt. 1 – Tlf. 73 – 56 80 00 – Telefaks 73 – 56 80 01 – e-
post: rica.nidelven.hotel@rica.no 

Arrangør: LO i Trondheim
Folkets Hus
Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no 
hjemmeside: http://www.loitrondheim.no 

http://www.loitrondheim.no/
mailto:post@loitrondheim.no
mailto:rica.nidelven.hotel@rica.no
mailto:britannia@britannia.no
mailto:sales.trondheim@radissonsas.com
http://www.choice.no/
mailto:co.trondheim@choice.no
mailto:booking@nova-kk.no
http://www.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/orgindex.php


SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON  FER  ANSEN  

Fagbevegelsen og EØS.
I forkant av Trondheimskonferansen 2013 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU, LO i 
Oslo, LO i Stavanger og Omegn og LO i Trondheim til faglig formøte.
Fredag 25. januar 2013, kl. 11.00 – 15.00 
NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., rom Europa, inngang NOVA 
kino
Program:
Det vil bli innledninger om følgende emner:
Direktiv fra EU som vil gjelde i Norge gjennom EØS:
• «Kollektivforordningen» Med sine anbudskrav vil denne forordningen ramme 

arbeidsfolk og fagorganiserte i transportsektoren.
• «Helsedirektivet» Hvordan vil dette direktivet påvirke norsk helsevesen og 

pasientene og deres rettigheter?
Får vi solgt varene våre uten EØS? EØS, arbeidsliv og faglige rettigheter.
Er det mulig med en EØS-avtale som ikke griper inn i tariffavtaler, norsk 
arbeidslivslovgivning og som ikke er overordnet ILO konvensjoner?
Dette blir den viktigste debatten i fagbevegelsen før LO-kongressen fordi det gjelder 
faglige rettigheter, lønns- og arbeidsforhold og arbeidsplasser.
Det blir spørsmål og debatt.
Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Det serveres en enkel lunsj.
Påmelding innen fredag 18. januar 2013 til 
www.loitrondheim.no/euseminar/  
For nærmere informasjon, ring Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807, Heidi Larsen, tlf. 988 
12 367 eller John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216.

Fremtidens arbeidsliv i flow?
I forkant av Trondheimskonferansen 2013 inviterer LO i Sør-Trøndelags familie og 
likestillingspolitiske utvalg til konferansen
Fredag 25. januar 2013, kl. 10.00 – 14.30 
NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg. rom Andromeda, 
inngang NOVA kino 
Medlemmer og tillitsvalgte inviteres til konferansen, som er gratis. 
Eventuelle reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av eget forbund.
Program:
Kl. 10.00 Åpning ved utvalgets leder Randi J. Eikevik
Kl. 10.10 Fremtidens arbeidsliv
Innledning og spørsmål ved Ebba Wergeland - spesialist i arbeidsmedisin, lege og 
forsker, ansatt i Arbeidstilsynet. Ebba Wergeland er tildelt Karl Evang-prisen 2012 
«for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmiljø, for kvinnene sine 
rettar og for internasjonal solidaritet».
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 ”Flow i hverdagen”
I vår tid opplever stadig flere mennesker det å være stresset og frustrert på grunn av 
alt det de kan og vil, eller kanskje også tror de kan, men som de ikke alltid makter. 
Samtidig er det godt mulig å navigere slik at vi finner en bedre flyt i hverdagen. 

http://www.loitrondheim.no/euseminar/


Forfatter og journalist Nina Hanssen ga i 2012 ut en bok om flyt- eller flow som dette 
også kalles. Hva er flow og hvorfor er dette nyttig viten? Eksempler på flow i 
arbeidslivet og fritiden. Hvordan man bruker flow bevisst for å navigere (bl.a. med 
eksempler fra fotballtrener Nils Arne Eggen, forfatter Hans Olav Lahlum og 
multikunstner Pia Myhrvold.
Innledning og dialogcafè ved Nina Hanssen – cand.mag. med historie og 
sosialantropologi og mastergrad i journalistikk, ansatt i LO Media.
Kl. 14.20 Oppsummering og avslutning ved Randi J. Eikevik
Kl. 14.30 Avslutning
Påmelding innen fredag 18. januar 2013 til LOs 
distriktskontor i Sør-Trøndelag, tlf. 73 80 73 00 eller e-post: 
sortrondelag@lo.no  
Konferansen arrangeres i samarbeid med LO i Trondheim.

Ungdomsformøte om EØS-avtalen.
Tradisjonen tro arrangerer LOs Ungdomsutvalg i Trondheim formøte til 
Trondheimskonferansen
Fredag 25. januar 2013, kl. 14.00 – 16.00 
NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., rom 9 (Tellus), inngang 
NOVA kino. 
Program:
Det blir tre innlegg på inntil 15 min til hver innleder etterfulgt av debatt. Innlederne 
skal legge fram hvert sitt syn på hvordan de ser for seg EØS-avtalens framtid i 
Norge.
• Hvorfor Norge bør beholde EØS-avtalen ved Truls Wickholm 

(Stortingsrepresentant for AP)
• Hvorfor Norge bør si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale ved 

Bjørnar Moxnes (Leder i Rødt).
• Innlegg om å ta arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen ved NN (Fagforbundet / 

EL & IT Forbundet)
Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen

Internasjonalt seminar om fokus på den økonomiske 
krisa i Europa og veien ut av denne
I forkant av Trondheimskonferansen 2013, inviterer LO i Trondheims internasjonale 
utvalg til internasjonalt seminar
Tid: Fredag 25. januar 2013, kl. 10.00 – 12.30 
Sted: NOVA kurs- og konferansesenter/Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino 
Møte med representant for gresk fagbevegelse PAME
Enkel servering.
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte! 
Påmelding innen fredag 18. januar 2013 til 
post@loitrondheim.no
For nærmere informasjon, ring Karim Essahli, tlf. 938 83 328

mailto:post@loitrondheim.no
mailto:sortrondelag@lo.no



	Påmelding Trondheimskonferansen
	Konferansested

