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Forslagsnummer:  7000 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Synliggjøre arbeiderkulturen
LO må jobbe for å synliggjøre arbeiderkulturen og dens historie, gjennom økt 
engasjement og kulturminnevern.

Begrunnelse: 
Arbeiderbevegelsen har preget samfunnet i Norge, og vi bør kunne øke fokuset og 
avsette mer midler til å ta vare på denne.

Forslagsnummer:  7001 
Forslagsstiller:  Østfold 

Henvisning til:
LO-kongressen vil bevilge valgkampbidrag foran Stortingsvalget 2017 til de 
sosialdemokratiske partiene som støtter LO medlemmenes krav basert på 
medlemsdebatten.

Forslagsnummer:  7002 
Forslagsstiller:  Østfold 

Uttalelse. Stortingsvalget 2017
Dagens regjering styrer Norge i retning av et samfunn med større forskjeller, tøffere 
arbeidsliv og mindre velferd. Det Norge trenger er mindre forskjeller, et arbeidsliv med 
plass til alle og trygg velferd.

Denne regjeringen prioriterer skattekutt til de rikeste fremfor å utjevne forskjeller og 
styrke fellesskapets velferd. Likestillingskampen er satt i revers. Regjeringen mener at 
det ikke trengs kraftige tiltak mot økende arbeidsledighet, prioriterer skattekutt til de 
få fremfor velferd til de mange. Den privatiserer, konkurranseutsetter og selger ut vårt 
felles arvesølv. Regjeringen har gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som svekker 
arbeidstakernes rettigheter. Dette innebærer økt adgang til midlertidige ansettelser, 
lengre arbeidsdager og ingen mulighet til kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. I 
tillegg er det varslet endringer som fratar arbeidstakeren medbestemmelse. 

Vi vil ha en regjering som ikke setter offentlig velferd ut på anbud. De store oppgavene 
som barnehage, skole, helse og omsorg skal løses i fellesskap. Vi vil ha en regjering som 
innser at kampen for likestilling er en uløst oppgave, og som ser verdien av å løse den. 
LO vil ha en regjering som tar ledigheten på alvor og ikke ser den som en del av hva 
regjeringen kaller omstilling.

Å ha en god bolig som en base i livet er nødvendig for et godt liv og skal ikke være objekt 
for spekulasjon. Sammen med arbeid, helse og utdanning er bolig de fire bærebjelkene 
i velferdsstaten. Vi vil ha en regjering som er en pådriver for en offentlig initiert 
boligbygging med sosial profil.

LO krever at arbeidsmiljøloven må styrkes. Tiden er overmoden for at alle arbeidstakere 
får tilstrekkelig vern i arbeidsmiljøloven, uavhengig av kontrakts- og driftsform. Faste 
jobber er nødvendig for å leve gode liv med mulighet for boliglån og trygghet. Vi må ha 
en arbeidsmiljølov som hindrer 0-timerskontrakter og som gir rett til reell og forutsigbar 
arbeidstid, noe som også gir trygghet for lønn. Trygghet er vårt krav.

LO vil arbeide for en regjering som ser verdien av trepartssamarbeid, et organisert og 
velfungerende arbeidsliv og som styrer landet i en ny og bedre retning.
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LO krever:
• Målrettede tiltak for arbeid til alle og utjevning av sosiale forskjeller
• Husbanken må gjenreises som et viktig ledd i sosial boligbygging
• Sikring av vårt nasjonale arvesølv ved fortsatt offentlig eierskap
• Styrking av offentlige helse- og omsorgstjenester
• Styrket og forbedret arbeidsmiljølov
• Strengere regler for midlertidig ansettelse og innleie
• Strengere håndheving og sanksjoner for brudd på arbeidsmiljøloven
• Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett
• Satsning på landbasert industri 
• Satsing på flere grønne arbeidsplasser
• En regjering som ikke setter offentlig velferd ut på anbud
• Utvide likebehandlingsprinsippet til å gjelde lønn mellom oppdrag i 

bemanningsbyråene. Dvs. samme timelønn som ved siste oppdragssted til neste 
oppdragssted. 

• Det legges ned veto mot EUs anskaffelsesdirektiv, som forbyr det offentlige å 
gjennomføre anbudsrunder der kun ideelle organisasjoner kan delta. 

• Sjø- og jernbanetransport med tilhørende infrastruktur bygges ut med mål om å flytte 
mer av godstransporten fra vei til sjø/bane. Dette under forutsetning om at norske 
lønns og arbeidsvilkår ligger til grunn i alle nasjonale ledd.

Forslagsnummer:  7003 
Forslagsstiller:  Nordland 

Desentralisering av statlige arbeidsplasser
LO skal stille krav til Regjeringen om at flere statlige arbeidsplasser opprettes/legges til 
distriktene.

Begrunnelse: 
Det er av stor betydning at distriktene får tilført varige statlige arbeidsplasser. Dette 
vil bidra til å motvirke fraflyttingen fra distriktene.  Ved å flytte/opprette statlige 
arbeidsplasser i distriktene vil dette også bidra til at privat næringsliv ser en positiv 
utvikling og derav beslutter å satse i distriktene, noe som også kan øke antall 
arbeidsplasser. I distriktene er det spesielt viktig med den langsiktigheten som staten 
representerer. Statlige arbeidsplasser vil også kunne bidra til at mangfoldet av type 
arbeid vil bli breiere som igjen kan bidra til en breiere sammensetning av befolkningen i 
distriktene.

Forslagsnummer:  7004 
Forslagsstiller:  Nordland 

Vern mot tariffhopping
LO skal arbeide for å endre reglene om valg av tariffavtale i hovedavtalene slik at bedrifter 
ikke kan spekulere i å skifte arbeidskjøperorganisasjon for å sikre overgang til annen 
tariffavtale med dårligere bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Begrunnelse: 
Offentlig eide virksomheter.

§ 3 – 7 punkt 6 i Hovedavtalen LO – NHO for 2014 – 2017 har følgende ordlyd: ”Medfører 
overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, herunder pensjon, 
eller forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om 
en overgangsordning.”
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§ 6, 3. ledd i Hovedavtalen LO – Spekter for 2015 - 2018 har følgende ordlyd: 
”Virksomheter som i overenskomstperioden opptas som medlemmer i Spekter, blir 
bundet av hovedavtalens kap. I til V. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale 
ved innmeldelsen i Spekter, gjelder denne til avtalens utløps tidspunkt, men slik at 
hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat kap. I - V gjøres gjeldende.”

Forslagsnummer:  7005 
Forslagsstiller:  Nordland 

Vern mot diskriminering
LO vil intensivere arbeidet mot alle former for diskriminering og stigmatisering, enten 
det skyldes etnisitet, sykdom, seksuell orientering eller andre grunner. LO vil bidra til at 
det rettes et spesielt fokus på diskriminering av alle årsaker.

Tekst endring: Fokus på HIV/AIDS er utelatt for ikke å stigmatisere en enkelt gruppe.

Forslagsnummer:  7006 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Norge trenger flere lærlinger!
Gjennom lærlingeordningen har det i Norge blitt utdannet mange dyktige og 
selvstendige fagarbeidere opp gjennom årene både i offentlig og privat sektor. I følge 
framskrivinger fra SSB vil det i årene fram mot 2030 bli behov for å utdanne betydelig 
flere arbeidere med fagbrev enn det gjøres i dag. Samtidig som det må tilrettelegges for å 
beholde dagens fagarbeidere gjennom økt satsing på etterutdanning slik at de står bedre 
rustet til å møte et arbeidsliv i konstant utvikling. 

I de senere årene har man innenfor mange bransjer opplevd en formidabel økning i 
bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer, økt bruk av midlertidige ansettelser 
og tøffere konkurranse i anbudsmarkedet fra utenlandske bedrifter med helt andre 
lønns- og arbeidsvilkår enn det som norske tariffbundne bedrifter har. Sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet har bredt om seg i kjølvannet av denne utviklingen. 

Effektiviteten og lønnsomheten har blitt lavere, og sikkerheten på arbeidsplassen 
har forverret seg. Dette har dessverre ført til at ungdommen ikke søker seg til 
yrkesopplæringen i like stor grad som før, dette med bakgrunn i den lave statusen 
mange av de hardest rammede yrkene har fått. Samtidig ser man at det offentlige som 
innkjøper av varer og tjenester alt for ofte kun ser på pris og ikke på om bedriftene har 
ordnede arbeidsforhold, er lærebedrift og har lærlinger på prosjektene.

Norge vil i de kommende årene få en betydelig utfordring med å skaffe nok kompetente 
fagarbeiderne slik at norsk næringsliv og det offentlige kan levere de tjenester som 
samfunnet trenger og forventer. For å klare dette må en rekke tiltak styrkes og 
gjennomføres, som blant annet
• Kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping må prioriteres og intensiveres 

slik at bransjene blir attraktive å jobbe i.
• Fagarbeiderens status må økes.
• Det offentlige må stille krav til at det brukes lærlinger på alle sine prosjekt.
• Kompetansen om fagutdanning må styrkes innenfor rådgivningstjenesten i skolene.
• Både kvinner og menn må stimuleres til å gjøre utradisjonelle yrkesvalg.
• Dimensjonering av skole og lærlingeplasser.
• Etterutdanning av fagarbeiderne slik at de kan gi lærlingen best mulig opplæring.
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Forslagsnummer:  7007 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Krav om bedring av permitteringsreglene
I dag er det sånn at om en klubb og bedrift ønsker å benytte rullerende permittering blir 
begge økonomisk ”straffet” for det, med det resultatet at ulempene ved en permittering 
ofte bæres av noen få i stedet for at byrden blir bedre fordelt.

LO krever endring i dagens ordning slik at dersom partene blir enig om rullerende 
permittering, skal det skje uten økte utgifter som karensdager og utvidet 
betalingsperiode for arbeidsgiver.

Forslagsnummer:  7008 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Nei til markedsstyring i offentlig sektor
LO mener at det norske samfunnet trenger en sterk offentlig sektor. Viktige 
samfunnsoppgaver skal løses i offentlig regi. Offentlige midler skal brukes på 
innbyggerne og skal ikke bli til fortjeneste i private virksomheter. Velferdsstaten handler 
om hvor store deler av samfunnsøkonomien og samfunnsorganiseringen som skal tas ut 
av markedet og i stedet underlegges politisk, demokratisk styring.

Offentlig sektor må styres i tråd med de folkevalgtes vedtak og på en slik måte at 
arbeidstakerne får reell medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. Forvaltningen skal 
gjennomføre de politiske myndigheters beslutninger og samarbeidet mellom partene må 
utvikles slik at dette kan bidra til brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, 
god og ansvarlig ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne.  
Faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. 

LO mener at en ensidig og ukritisk tro på markedskreftene og markedsstyring fører til 
løsninger som ikke er til beste for fellesskapet.  Offentlig sektor har alt for lenge har vært 
preget av nyliberalistiske og markedsorienterte styringsmodeller. I mange virksomheter 
innføres styringsprinsipper og modeller fra privat sektor uten at det tas nødvendige 
hensyn til at offentlig sektor er underlagt andre lover og regler som skal sikre offentlig 
innsyn, forutsigbarhet, rettssikkerhet, likebehandling og kontroll. 

Det er viktig at styringsmåtene for offentlig sektor ikke bidrar til å redusere de 
folkevalgtes prioriteringsmulighet, og at de ikke svekker de ansattes rettigheter. Det er 
også vesentlig at styringssystemene ikke bidrar til markedstenkning i offentlig sektor og 
til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.

Velferdssamfunnet består av en velfungerende og sterk offentlig og privat sektor, og er 
avhengig av et godt samspill mellom dem. Hvis den offentlige sektoren svekkes, vil det 
ha stor negativ innvirkning på næringslivets muligheter og utvikling.

Forslagsnummer:  7009 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Mot utbytte fra skoler og andre velferdstjenester
LO mener at det må innføres forbud mot å ta ut utbytte fra skole-, barnehage- og 
sjukehjems drift.
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Forslagsnummer:  7010 
Forslagsstiller:  Rogaland 

Valgkampstøtte
LO-kongressen bevilger det dobbelte i valgkampstøtte til stortingsvalget 2017 i forhold til 
det som ble gitt i 2013.

Begrunnelse: 
Det er vesentlig for arbeidstakerne at vi har en regjering som er med oss og ikke mot oss 
etter valget i 2017

Forslagsnummer:  7011 
Forslagsstiller:  Rogaland 

Studentboliger
Øke utbyggingstakten av student boliger betraktelig

Begrunnelse: 
Vi har stor mangel på studentboliger ennå.

Forslagsnummer:  7012 
Forslagsstiller:  Rogaland 

Studiefinansiering
Studiefinansiering må økes med ytterligere 2. månedsbeløp, og utbetales i 12 måneder.

Begrunnelse: 
Studenter vil ha utgifter i 12 måneder.

Forslagsnummer:  7013 
Forslagsstiller:  Rogaland 

Søndagsåpne butikker
Jobbe for Nei til generell åpning av butikker på søndager.

Begrunnelse: 
Dagens lovverk må følges opp betre enn dagens praksis.

Forslagsnummer:  7014 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Bekjemp fattigdommen
• Sifos satser må legges til grunn for utbetaling av sosialhjelpstønad
• En heving av satsene må ikke føre til avkortning eller nedskjæringer av andre stønader
• Det skal ikke være fradrag på stønader til de voksne i en familie hvis et eller flere av 

barna har tilfeldig inntekt
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Forslagsnummer:  7015 
Forslagsstiller:  Rogaland 

DIFI modell
At “forsterket DIFI-modell” må innføres for anbud i alle fylkeskommuner, kommuner 
og statlige virksomheter, herunder også der staten har eierinteresser.

Begrunnelse: 
For å begrense sosial dumping.

Forslagsnummer:  7016 
Forslagsstiller:  Nordland 

Arbeidsplasser i distriktene
LO må arbeide for at flere arbeidsplasser også fra det private næringsliv blir lagt til 
distriktene LO må arbeide for at flere arbeidsplasser også fra det private næringsliv blir 
lagt til distriktene, og vurdere egnede økonomiske virkemidler.

Begrunnelse: 
Det er viktig at LO bidrar til å øke den private investeringslysten i distriktene slik at 
distriktene får tilgang på nye arbeidsplasser. Økonomiske virkemidler for å stimulere til 
dette vil sannsynligvis slå positivt ut når beslutninger i det private næringslivet skal tas 
om hvor bedriften(e) skal lokalisere seg.

Forslagsnummer:  7017 
Forslagsstiller:  Rogaland 

Dag- og feriepenger
Ventedager i forbindelse med dagpenger for arbeidsledighet må fjernes. Feriepenger av 
arbeidsledighetstrygd skal utbetales etter satsene i ferieloven.

Forslagsnummer:  7018 
Forslagsstiller:  Nordland 

Nordområdene
LO mener at Nordområdene må være et av Norges viktigste strategiske satsingsområder 
i årene som kommer. En offensiv næringspolitikk vil muliggjøre utviklingen av dette 
området og ivareta norsk suverenitet. 

Tilleggstekst: Dette gjennom en aktiv tilstedeværelse av det norske forsvaret. 
Vi må fortsatt sikre en bærekraftig forvaltning av de rike fiskeri- og energiressursene.
Kartlegging av mulighetene som de rike mineralressursene i området representerer må 
fortsette, med den hensikt å utvikle en bærekraftig næring.

Det må utvikles teknologi som tilfredsstiller miljøkravene som må stilles i et av verdens 
mest produktive naturområder.

Det potensialet som ligger i fiskeri, energi, mineraler og reiseliv må videreutvikles. 
Forskning og innovasjon er viktig for næringsutviklingen og bosettingen i dette området.
Tilleggstekst: Dette innebærer at det må satses på en massiv samferdselsutbygging 
i nordområdene spesielt på stamveinettet og jernbane, for å tilrettelegge for 
næringsutvikling.



8   DEN FAGLIGE OG POLITISKE SITUASJONEN – FORSLAG OG INNSTILLINGER

Forslagsnummer:  7019 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Fascismen på frammarsj i Europa
I skyggen av arbeidsløshet og velferdskutt rykker de fascistiske kreftene fram i Europa, 
på samme måte som de gjorde det før andre verdenskrig. LO ser med bekymring 
på denne utviklingen og vil minne om hvilke konsekvenser dette tidligere har fått 
for Europa. Den beste måten å møte disse kreftene på er politisk konfrontasjon og 
gjenoppbygging av velferdssamfunnet og bekjempelse av arbeidsløsheten. Det bør 
EU og enkeltstatene ha i mente når de velger kutt og lønnsnedslag som løsning på de 
økonomiske utfordringene de står oppe i. Disse løsningene bidrar til å øke snarere enn 
dempe den sosiale uroen i landene.

Forslagsnummer:  7020 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Stopp TISA forhandlingene nå
Norge deltar i forhandlinger om en ny internasjonal handelsavtale om service- og 
tjenesteytende sektor. Forhandlingene gjennomføres i hemmelighet og det er kun via 
Wikileaks at befolkningen i Norge har fått innsyn i hva denne avtalen vil inneholde. 
Målsettingen med TISA-avtalen ser ut til å være å skape forutsigbare vilkår for investorer 
i service- og tjenesteytende sektor, i tillegg til å skape vekst i privat næringsliv ved 
ytterligere privatisering av offentlig sektor. 

Måten dette skal oppnås på er ved å sterkt begrense de folkevalgtes handlefrihet. 
Dagens reguleringer og restriksjoner av service- og tjenesteytende sektors settes som 
det nye maksimalnivået for regulering av disse sektorene. Det vil kun være mulig for 
de folkevalgte å fjerne reguleringer, ikke regulere strengere i fremtiden. Dersom de 
folkevalgte velger å fjerne reguleringer vil nivået for maksimal regulering flyttes i takt 
med dereguleringen. En ny sammensetting av folkevalgte har derfor ikke lenger frihet til 
å gjøre om på tidligere vedtatt politikk. 

TISA-avtalen vil også regulere offentlig sektor i form av hva som kan være del av offentlig 
sektor. Avtalen tar som utgangspunkt at i alle deler av service- og tjenesteytende sektor 
hvor det i dag finnes private aktører, så skal denne delen i sin helhet være del av privat 
næringsliv. Ved inngåelse av TISA-avtalen får hvert land mulighet til å liste opp hvilke 
tjenester som skal unntas fra avtalens innhold. Det innebærer at de tjenestene som ikke 
blir listet opp, i sin helhet vil være privatisert og ikke kan tas tilbake i offentlig sektor. 
Dersom det oppstår nye næringer i fremtiden, så skal disse tilfalle privat sektor. 

Stortingsmeldingen «Globalisering og handel» ble vedtatt den 19. januar 2016. 
Med den vedtok Stortinget begrunnelsen for å fullføre TISA-avtalen. Kun norske 
eksportbehov og norsk næringsliv i utlandet som er nevnt som viktig for Norge og TISA i 
stortingsmeldingen.
TISA avtalen vil i realiteten innebære at det innføres en mer diktatorisk retning på 
styringen av økonomien. Demokratiet vil kun ha muligheten til å bestemme om 
samfunnet skal bli mer liberalt, aldri mindre.  

En slik handelsavtale kan vi ikke akseptere. LO kongressen krever regjeringen nå stopper 
forhandlingene og gjennomfører en konsekvensanalyse som må danne grunnlaget for 
en bred demokratisk behandling før vidtrekkende avtaler kan signeres.
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Forslagsnummer:  7021 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Nye krav mot bemanningsbransjen er nødvendig!
Etter at sysselsettingslovens § 27 ble opphevet i år 2000 har vi sett en eksplosjon i bruk 
av bemanningsbyråer. Dette er en stor trussel mot det trygge og organiserte arbeidsliv. 
LO må kjempe kampen mot denne useriøse delen av arbeidslivet. Utstrakt bruk av 
bemanningsbyrå er ødeleggende for alle bransjer. Dette gjør at det blir mindre inntak av 
lærlinger og mindre fokus på etter- og videreutdanning. Dette svekker fagkompetansen 
og rekrutteringen til yrkesfagene. Dette er en utvikling som må stoppes.

Å organisere ansatte i bemanningsbransjen har vist seg å være svært krevende. Selv 
i bemanningsbyråer hvor vi har lyktes å organisere medlemmer, er det en vanskelig 
jobb for de tillitsvalgte å følge opp sine medlemmer. Dette på grunn av måten 
bemanningsbyråene organiserer sitt arbeid, samt stort innslag av midlertidige ansatte. 
Der hvor bemanningsbyrået ikke har fungerende tillitsvalgtapparat, faller ansvaret over 
på tillitsvalgte i innleieforetaket som ikke tilstrekkelig klarer å hjelpe medlemmene. 

Allmenngjøringsloven er et godt verktøy for å motvirke utnyttelse av utenlandske 
arbeidsfolk som jobber i Norge, men loven må gjøres enklere å ta i bruk. Kravet til 
dokumentasjon må gjøres lettere å oppfylle og tiden for saksbehandling i Tariffnemnda 
må senkes. Dette kan gjøres gjennom å vedta saksbehandlingsregler for nemndas arbeid.  

Når begjæring om forlengelse av et vedtak fremsettes må kravene til dokumentasjon 
bortfalle. Det gir ingen mening at det er fagbevegelsen som må dokumentere at det 
fortsatt foregår lovbrudd ved et krav om fornying av vedtak. Her må LO kreve endringer i 
dagens system. 

Til tross for dagens lov- og avtaleverk ser vi at arbeidsgivere bevisst spekulerer i ulovlig 
innleie. Deler av bemanningsbransjen er også en sterk bidragsyter til den økende 
arbeidslivskriminaliteten vi ser over hele landet. Denne situasjonen krever at der settes 
inn nye tiltak for å begrense denne bransjens omfang i norsk arbeidsliv. Krav til lønn 
mellom oppdrag og begrensning i hvor mange innleide en produksjonsbedrift kan 
hente inn fra et bemanningsbyrå, vil være tiltak som vi virke regulerende på bransjen. 
Dersom slike tiltak ikke iverksettes må LO jobbe for å forby bruk av bemanningsbyråer i 
bransjer der sosial dumping er et problem. Et annet mål vil være å gå tilbake til offentlig 
arbeidsformidling.

Forslagsnummer:  7022 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Pensjonsordningene – fellesskapets viktigste velferdskamp
Ny folketrygd startet fra 1. januar 2011. Det er positivt at alle i prinsippet nå kan gå av 
fra fylte 62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst 
dem som ikke har opptjent nok pensjonsrettigheter (2 x folketrygdens grunnbeløp) ofte 
forårsaket av deltidsstillinger, eller at de ikke har Avtalefestet pensjon (AFP). Kvinner er 
overrepresentert blant disse.

De første årskullene kommer godt ut av den nye ordningen, særskilt hvis de kan 
kombinere folketrygd med AFP og kan stå i arbeid til de nærmer seg 67 år. Dette vil 
endre seg dramatisk etter hvert som levealdersjusteringen spiser opp store deler av 
pensjonen og det midlertidige AFP-tillegget forsvinner.

Andelen ansatte med innskuddspensjoner øker. Problemet er at for svært mange er 
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innskuddene for lave, ordningene er for dyre å administrere, og de er ensidig styrt av 
arbeidsgiver. De blir også kraftig avkortet dersom en ikke greier å stå i jobben lenger enn 
til 62 år.

Den nye AFP-ordningen i privat sektor er endret fra å være en førtidspensjon for de som 
må gi seg tidlig til en livsvarig ytelse. Kriteriene for å bli omfattet av ordningen er for 
strenge og spesielt urettferdig er det at man uforskyldt blir kastet ut av ordningen ved 
virksomhetsoverføring, konkurs, sykdom, uførhet etc. Å tape denne retten kan bety om 
lag kr. 5000.- mindre i måneden i pensjon.

Den offentlige tjenestepensjonen er under press fra arbeidsgiverne som tyr til 
tariffdumping i form av å skifte arbeidsgiverorganisasjon, og derved går over på andre 
dårligere ordninger for de ansatte.

Den offentlige tjenestepensjonen er svært utsatt i forbindelse med levealdersjusteringa 
etter at overgangsordningene går ut.

EL & IT Forbundet vil
• Arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle. Det innebærer at 

vi vil arbeide for å endre de deler av pensjonsreformen som har negative konsekvenser 
for arbeidstakerne og omfatter både levealdersjusteringen og indekseringen.

• Arbeide for at muligheten til tidligpensjon treffer dem som har behov for å gå av tidlig. 
Det innebærer etablering av et tilleggspensjonssystem som gjør dette mulig.

• Forsvare den offentlige tjenestepensjonen, bruttogarantien og retten til å gå av med 
offentlig AFP ved 62 år uten tap av fremtidig pensjon 

• Kreve avtalerett på innskuddsordninger med formål å få til maksimale 
innskuddssatser. Vi vil arbeide for at det etableres brede, kollektive ordninger, slik 
at forvaltningen blir billigere, risikoen mindre og kjønnsnøytraliteten forsterkes. 
Uføredekning må inn som en obligatorisk del av slike ordninger. Vi vil arbeide for at 
innskuddsordninger gir en utbetaling som er livsvarig ved å etablere hybridordninger.

• Forsvare og forsterke AFP-ordningene i offentlig og privat sektor. Vi krever innført 
sikringstiltak, slik at rettigheter ikke forsvinner som følge av forhold som den ansatte 
ikke rår over.

• Den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i innskuddsordningene økes fra 
2 til 5 % av lønn fra første krone.

• Arbeide for at tjenestepensjonen må avtalefestes og ligge på et nivå som minst tilsvarer 
5 % fra 0 til 7,1 G og 8 % over 7,1 G

• Uførepensjoner må inn i alle tjenestepensjonsavtaler.
• Forsvar offentlig uførepensjon med dagens profil og barnetillegg, og kompensere for 

negative følger av ny skatteberegning på uførepensjon
• Følge opp LO-kongressens vedtak fra 2013 og evalueringen av AFP-ordningene i 2017.

Forslagsnummer:  7023 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Mot tvungen lønnsnemnd
Dagens praksis med bruk av Lov om lønnsnemd er et uforholdsmessig inngrep i 
streikeretten og må erstattes av en ordning der myndighetene kan sikre at fare for liv og 
helse unngås uten at streikene stanses.
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Forslagsnummer:  7024 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Solidaritet med det palestinske folket - Landsorganisasjonen i Norge oppfordrer til 
boikottaksjoner
LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter 
okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza 
må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres 
og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. 

Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en 
internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.

LO krever at det raskt tas initiativ for
• å sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke handler med eller investerer i 

selskaper som bidrar til aktiviteter på okkuperte områder 
• å stanse import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel
• å sette fri fengslede palestinske barn
• å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat for å bidra til å utjevne maktbalansen 

ved forhandlingsbordet

I solidaritet med det palestinske folket vil LO fremme forslag i fagbevegelsens 
internasjonale organer om at det israelske LO (Histadrut) ikke besøkes og ikke inviteres 
til noen møter inntil organisasjonen anerkjenner palestinernes rettigheter, fordømmer 
okkupasjonen og krever blokaden av Gaza opphevet samt anerkjenner og forsvarer 
palestinske arbeidere som kamerater med samme faglige og politiske rettigheter som 
andre arbeidere i Israel. Palestinsk fagbevegelse må få internasjonal støtte til sitt arbeid.

Forslagsnummer:  7025 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Flyktningkrisa
Den flyktningkrisa vi opplever nå, er langt på vei skapt av vestlig krigføring og 
intervensjon i Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. Kaos, borgerkriger og millioner 
av flyktninger i dette området er følgene vi nå opplever. En del av disse flyktningene 
utgjør hoveddelen av den økende flyktningestrømmen vi har opplevd i Vest-Europa 
det siste året. Siden lite tyder på at den politiske situasjonen vil endre seg med det 
første, må vi forberede oss på å motta et stort antall flyktninger som er berettiget til 
opphold i årene som kommer. Vi forutsetter at asylretten forsvares med individuell 
behandling. Flyktningestrømmen utnyttes av en rekke «entreprenører» som uten 
snev av barmhjertighet gjør sitt beste for å tjene penger på andres nød. Verst av disse 
er menneskesmuglerne. Først oppmuntrer de flyktningene med falske opplysninger 
om rosenrøde forhold i mottakerlandene, deretter tar de blodpriser for en livsfarlig 
transport. Deretter erfarer vi at «brakkebaroner» i Norge velger å utnytte situasjonen 
og tjener store penger på krisen som oppsto. Når flyktningene etter hvert skal inn i det 
norske arbeidsmarkedet er det fare for at både kriminelle og useriøse bedrifter vil utnytte 
mennesker i en fortvilt situasjon på nytt.

Derfor foreslår vi at:  
1. Staten må i samarbeid med kommunene finansiere og bygge tilstrekkelig med 

boliger for å huse flyktningene. 
2. Staten må og så ta ansvaret for integrering, det inkluderer språkopplæring, 

registrering av kompetanse, skolegang. Videre må det skapes arbeidsoppgaver i 
offentlig regi f.eks. utbygging av infrastruktur, vedlikehold av offentlige bygninger 
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og også bygging av nye skoler, barnehager osv. Ytterligere arbeidsplasser kan også 
skapes gjennom nødvendig oppbemanning av offentlig tjenesteyting, helse og 
omsorg.  NAV må ha integrering av flyktninger inn i det norske arbeidsmarkedet 
som en prioritert oppgave.

3. Innsatsen for å hjelpe flyktningene i nærområdene må økes drastisk. Uansett hvor 
mange som klarer å rømme til vestlige land, vil langt de fleste flyktningene bli 
værende i leirer i nærområdene. Boliger, mat, klær og skolegang må finansieres 
av det internasjonale samfunnet. Norge med sine store ressurser må gå i front. 
Innsatsen i nærområdene må være større enn det vi bruker på hjemmebane.

Strømmen av asylsøkere og flyktninger vil på sikt kunne underminere den norske 
arbeidslivsmodellen der fagbevegelsen har relativt stor innflytelse på lønns- og 
arbeidsvilkår, med en velferdsstat som gir trygghet. Risikoen for at vi får en voksende 
og permanent underklasse som befinner seg utenfor det ordinære arbeidslivet, er stor. 
Tiltak må iverksettes for å hindre at en slik situasjon blir til virkelighet det norske 
arbeidslivet.

Forslagsnummer:  7026 
Forslagsstiller:  EL og IT Forbundet (EL og IT) 

Bedring av dagpengesatsene
Dagpengesatsene må økes betydelig.

Forslagsnummer:  7027 
Forslagsstiller:  Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 

Arbeide mot økt midlertidig ansettelse, og for at fast ansettelse skal være normalen
Forskning oppsummert av OECD viser at økt mulighet for midlertidig ansettelser 
ikke øker samlet sysselsetting, bare andelen midlertidig ansatte. Etter at den blå-blå 
regjeringen lempet på kravene for midlertidig ansettelser har antallet økt med om lag 
20 000. For den enkelte vil en midlertidig ansettelse bety mindre økonomisk trygghet 
(vansker med å få lån), ikke opptjening av tjenestepensjon, dårligere grunnlag for 
sykelønn, fødselspermisjon og dagpenger. Økt midlertidighet endrer balansen i 
arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og gir økt usikkerhet for den enkelte. 
Tilsvarende gjelder for ansatte som tvinges over til selvstendig næringsdrivende. Økt 
bruk av midlertidig ansettelser vil svekke muligheten for å organisere arbeidskraft, og 
dermed undergrave de store fordelene Norge har av et godt organisert og velfungerende 
arbeidsliv.

Begrunnelse: 
Ha en uttalelse om viktigheten av å arbeide mot økt midlertidighet.

Forslagsnummer:  7028 
Forslagsstiller:  Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 

Bedre rettigheter og stillingsvern for eldre arbeidstaker, - bedre regelverk mot 
aldersdiskriminering
Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. 
En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lenger i arbeid. 
Tredje delmål i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv handler om å øke den 
gjennomsnittlige avgangsalderen i arbeidslivet. Den demografiske utviklingen vil gi 
oss en stadig eldre befolkning. Derfor får vi også stadig flere eldre arbeidstakere. Disse 
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seniorene har verdifull erfaring og kompetanse. Samfunnet og næringslivet er avhengig 
av denne arbeidskraften for å sikre verdiskaping, gode offentlige tjenester og et trygt 
velferdssystem. 

Samtidig opplever mange at bedriftene både prøver å kvitte seg med ansatte over ca. 
50 år, og at det er vanskelig å få ny, fast jobb etter at man har passert 50. I mange 
omorganiseringer / nedbemanninger ser vi at ansiennitetsprinsippet er under sterkt 
press og på ulike måter uthules.

Det er derfor viktig at eldre arbeidstakere får et bedre vern, og bedre rettigheter på 
arbeidsmarkedet

Begrunnelse: 
Fokusere på rettigheter og stillingsvern for eldre arbeidstakere.

Forslagsnummer:  7029 
Forslagsstiller:  Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 

Økt boligbygging
Vi krever at regjeringen legger frem et forslag om økt boligbygging, med særlig vekt på 
tiltak for personer i en etableringsfase.

Mange unge, aleneforsørgere og personer som har gjennomført lengre utdanning 
opplever det som svært vanskelig og kostbart å etablere seg. Spesielt i pressområder 
kan det virke som om for mange forhold prioriteres foran boligbygging tilpasset disse 
gruppene. LO vil be om at den sosiale boligbyggingen gjenopptas.

Begrunnelse: 
Viktig å løfte boligbygging og bidra til en boligpolitikk som gjør at det er mulig og skaffe 
seg en bolig.

Forslagsnummer:  7030 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Den faglige og politiske situasjonen - til uttalelsen
Til LO-kongressens uttalelse om den faglige og politiske situasjonen foreslår tatt inn 
følgende avsnitt om fagligpolitisk samarbeid: 

Vedrørende fagligpolitisk samarbeid:
«LO må i kongressperioden videreutvikle det fagligpolitiske samarbeidet med 
Arbeiderpartiet og andre partier både sentralt og lokalt som støtter våre krav og verdier, 
basert på et selvstendig samarbeid mellom partier og fagbevegelse».

Begrunnelse: 
Vi er for fagligpolitisk samarbeid. Dette må styrkes ved å utvide dette til flere partier 
og ikke kun Arbeiderpartiet. Et bærekraftig og inkluderende samarbeid tilsier at 
fagbevegelsen selv velger sine representanter slik at dette ikke kun begrenses til at 
partimedlemmer samarbeider med hverandre. Vi må delta med egne krav, analyser 
og være pådrivere. En sterkere politisk høyreside, mer aggressive arbeidsgivere og 
arbeidsgiverorganisasjoner som vil undergrave landsomfattende tariffavtaler krever at vi 
slutter rekkene og samarbeider med alle gode krefter. Vårt forslag bidrar til en aktiv, mer 
demokratisk og inkluderende fagbevegelse.
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Forslagsnummer:  7031 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Reverseringer av endringene i arbeidsmiljøloven fra 2015
LO i Oslo krever følgende for å styrke arbeidsmiljøloven og reversere forverringene: 
Alle lovformuleringene om arbeidstid, inkludert bestemmelsene om søndagsarbeid, 
blir slik de var før stortingsflertallet forverret disse i 2015. I tillegg inntas at alminnelig 
arbeidstid skal legges mellom 07.00 og 17.00 (§ 10-4-1), at ansatte kan be om å bli fritatt 
for overtid uten å måtte begrunne det (§ 10-6-7), at det i ansettelseskontrakten skal være 
en forutsigbar daglig og ukentlig arbeidstid (§ 14-6-j) samt at tillitsvalgtes adgang til å 
avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid og utvidet bruk av overtid kun gjelder for 
virksomheter med landsomfattende tariffavtaler.

Faste ansettelser i et forutsigbart arbeid, med forutsigbar lønn, innbefattet lønn mellom 
oppdrag og oppsigelsesvern (§ 14-9-1), at alle bestemmelser om den nyinnførte og 
generelle adgangen til midlertidige ansettelser strykes, samt at midlertidig ansatte etter 
tidligere regler anses som fast ansatt etter tre år (§ 14-9-5) 

Dagens ordning med tidsbegrenset avtale om innleie av arbeidskraft strykes (§ 14-12-2) 
og at departementet ikke skal ha fortsatt rett til å fravike likebehandling (§ 14-12-a 3) 
Loven endres slik at arbeidsforholdet kan bringes til opphør ved fylte 70 år (§ 15-13-a 1) 
Innføring av kollektiv søksmålsrett ved mistanke om ulovlig innleie og midlertidig 
ansettelse (§ 17-1-5)

Begrunnelse: 
Arbeidsmiljøloven restitueres og styrkes.

Forslagsnummer:  7032 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Straff og karenstid for konkursryttere
“LO-kongressen mener at konkursryttere må få straff og karenstid må praktiseres 
og utvides.”

Begrunnelse: 
Selvforklarende

Forslagsnummer:  7033 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Forby NUF-selskaper
“LO-kongressen krever at selskapsformen NUF blir forbudt.”

Begrunnelse: 
NUF-selskaper åpner for sk “selvstendig næringsdrivende” arbeidstakere og skatte- og 
avgiftsunndragelser bl. a.

Forslagsnummer:  7034 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Revisjonsplikt for AS-er og NUF-selskaper
“LO-kongressen krever innføring av revisjonsplikt både i norske AS og NUF-selskap.”
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Begrunnelse: 
Hindre svindel pga manglende revisjonsplikt.

Forslagsnummer:  7035 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Forslag til uttalelse om AFP-ordningen
“Gjenopprett AFP som en verdig avgangsordning for arbeidsfolk!  Pensjonsreformen 
har erstattet den tidligere AFP-ordningen som ga sliterne i arbeidslivet mulighet til å gå 
av med pensjon på en verdig måte før fylte 67 år, med et livsvarig tillegg til folketrygden. 
Dette tillegget blir høyere jo lengre en blir stående i jobb. Dette er helt i tråd med de 
øvrige mekanismene i pensjonsreformen som premierer alle med høy utdannelse som 
kommer sent ut i arbeidslivet, beholder en god helse og ikke blir utslitt av fysiske eller 
psykiske belastninger. 

Både avkortning, levealdersjustering og nye svakere opptjeningsregler diskriminerer 
sliterne i arbeidslivet. I tillegg går dette spesielt hardt utover arbeidstakere med en 
kortere yrkesaktiv periode eller mye deltidsarbeid, gjerne kvinner og innvandrere. 

Det er vanskelig å få gjort noe med disse svakhetene direkte ettersom et samlet Storting 
står bak pensjonsreformen. Innenfor dette systemet er det allikevel et handlingsrom som 
fagbevegelsen må utnytte. Hittil har mye av oppmerksomheten rettet seg mot 
tjenestepensjonene, men i 2017 skal AFP-avtalen evalueres. I denne sammenheng må 
følgende krav fremmes: 

1. Intet tap av opptjente rettigheter 
Arbeidstaker som blir oppsagt og må skifte jobb eller havner i arbeidsløshet i høy alder 
risikerer i dag å miste alle opptjente AFP-rettigheter hvis han/hun ikke får nytt arbeid i 
virksomhet som er omfattet av AFP-avtalen innen kort tid. 

Dette er uverdig og bryter med all øvrig pensjonsopptjening, både folketrygden og 
tjenestepensjonene. LO må kreve at ingen skal miste opptjente AFP-rettigheter. 

2. Gjenopprett AFP som en rett til å gå av ved fylte 62 år 
Pensjonsreformen krever at den enkelte har opptjent tilstrekkelig pensjon for å kunne gå 
av ved fylte 62 år. De opptjente rettighetene må kunne stå seg mot levealdersjusteringen. 
(Dvs. at opptjent ”pensjonsformue” fordelt på gjenværende antall leveår blir større enn 
lovfestet minstepensjon.) Denne betingelsen har medført at flere må utsette avgangen 
selv om de er utslitt, alternativt søke uføretrygd. Antallet som rammes av dette forventes 
å stige med økende levealder i befolkningen som helhet. 

Løsningen på dette problemet må være at de som søker AFP ikke blir gjenstand for 
levealdersjustering i perioden 62 – 67. Pensjonsreformen har på sin side merkelig nok 
åpnet for at den enkelte kan fortsette å jobbe som før selv om en tar ut full pensjon. 
I disse tilfellene kunne det for eksempel være naturlig å begrense denne retten til 
maksimalt 50 % arbeid. 

3. Ingen samordning av oppsatte rettigheter fra offentlige pensjonsordninger med privat 
AFP. 
Slik det er nå reduseres oppsatt rett i offentlige pensjonsordninger med 15 % for 
de som er meldt ut av offentlige ordninger og inne i privat AFP. Fra og med 1954 
årskullet til 1963 årskullet reduseres den oppsatte retten med ytterligere 8,5 % pr. år, 
slik at 1964 kullet mister hele sin oppsatte rettighet i offentlig pensjon. Det finnes 
ingen slik samordning med fripoliser i private pensjonsordninger, derfor krever vi at 
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oppsatte rettigheter fra det offentlige skal likestilles med fripoliser i privat sektor, ingen 
samordning! 

Det å samordne bort oppsatt rett kan ikke karakteriseres som noe annet enn et ran, og er 
ikke i tråd med tankene om pensjon som utsatt lønn. 

4. Oppretthold AFP som en del av tariffavtalene 
På borgerlig side har flere tatt til orde for at AFP-ordningen må opphøre. AFP er en 
viktig del av tariffavtalene i arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at den opphører. I stedet 
må AFP styrkes i tråd med våre krav.”

Begrunnelse: 
AFP må gjenopprettes som en ordning for de som trenger den.

Forslagsnummer:  7036 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Forslag til uttalelse om Palestina
“Boikott Israel – bryt med Histadrut. 

LO vil støtte intensjonene og arbeidet til den internasjonale BDS-konferansen og 
samarbeide med den palestinske fagbevegelsen om dette. 

LO vil starte arbeidet med å sikre at norske pensjonsfond, offentlige institusjoner og 
privat kapital ikke bidrar til Israels ulovlige okkupasjon. 

LO vil kreve at Israels folkerettsstridige bruk av langvarig forvaring uten lov og dom, 
omfattende umenneskelig fengsling av palestinske barn opphører. 

LO vil trappe opp sin aktive solidaritet med det palestinske folket og velge praktiske 
former for boikott. Dette for å følge opp vedtak fra kongressen i 2009. Annekteringer, 
bosettervold mot palestinere og deres hjem og eiendommer øker. 

LO vil avvikle forbindelsen med den israelske fagbevegelsens Histadrut så lenge den 
nåværende politikken støttes. 

LO vil kreve at Norge anerkjenner Palestina som stat.”

Begrunnelse: 
Selvforklarende

Forslagsnummer:  7037 
Forslagsstiller:  LO-Oslo 

Forslag til uttalelse om EØS
“EØS, faglige rettigheter, arbeidslivsregulering og arbeidstakernes rettigheter. 

Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 sto medlemsstatene stort sett fritt til å kreve hele sin 
lovgiving om lønns- og arbeidsvilkår etterlevd av alle arbeidsgivere med oppdrag i landet. 
Senere har EU innskjerpet at markedsliberalisme skal gjelde fullt ut ved utstasjonering 
av arbeidere. Det har ført til konflikt om hvorvidt norske regler og tariffavtaler er i strid 
med EØS, særlig på følgende områder: 
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Det gjelder ratifisering av ILO 94, krav om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter, som ESA mener er i strid med EØS-avtalen. 

Det gjelder omfanget av allmenngjøringsforskriftene, der ESA hevder at 
tariffbestemmelser som krever dekning av reiser, kost og losji ikke kan allmenngjøres. 
 
Dessuten har ESA for tida til vurdering hvorvidt tariffavtalenes regler om innleie og 
bemanningsforetak er i overensstemmelse med vikarbyrådirektivet. 

I tillegg avgjør Høyesterett i løpet av 2016 hvorvidt EFTA-domstolens påstand om at
Norsk Transportarbeiderforbunds varsel om bruk av boikott strider mot EØS-avtalens
frie etableringsrett.

EØS-avtalen har vist seg å true norsk arbeidslivslovgivning, fagforeningenes posisjon og 
den norske modellen og må derfor sies opp. 

Mange hevder at vi trenger EØS-avtalen for å komme inn på EUs marked med varene 
våre. Men EU er prinsipiell tilhenger av frihandel. Bare land som ilegger toll på 
eksport fra EU blir møtt med tollmurer når de vil selge varene sine til EU-land. Sør-
Korea har f.eks. inngått en frihandelsavtale med EU som fjerner så godt som all toll på 
industrivarer, uten at det har påført landet noe som likner våre EØS-forpliktelser. “

Begrunnelse: 
EØS-avtalen truer den norske modellen, norsk arbeidslivslovgivning, fagbevegelsens 
innflytelse i Norge og truer også ILO-konvensjoner Norge har ratifisert.

Forslagsnummer:  7038 
Forslagsstiller:  Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) 

Faglig politisk
LO må jobbe for at arbeidsmiljøloven forbedres og at de endringer som er foretatt av den 
sittende regjering og som svekker arbeidstakers rettigheter, reverseres.

Begrunnelse: 
Dette må være et viktig krav for at vi skal bidra til et regjeringsskifte i 2017

Forslagsnummer:  7039 
Forslagsstiller:  Fellesforbundet (FF) 

Den faglige og politiske situasjonen
LO mener at norske arbeidstakeres rettigheter er best ivaretatt med en regjering med 
tyngdepunkt til venstre i norsk politikk. Høyre-Frp-regjeringens politikk bidrar til 
en svekkelse av arbeidstakeres rettigheter, og utfordrer den norske modellen og det 
organiserte arbeidslivet.

Kongressen mener at Norge trenger en regjering som legger vekt på arbeidstakeres 
rettigheter, er aktive i bekjempingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, driver 
en aktiv næringspolitikk og ivaretar den offentlige velferden.

Kongressen mener det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet har gitt gode 
resultater for å nå disse målene og ønsker at dette samarbeidet skal fortsette. LO vil 
samtidig ha dialog med alle partier.
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Forslagsnummer:  7040 
Forslagsstiller:  Vestfold 

Den faglige og politiske situasjonen
LO-kongressen vil bevilge partistøtte foran Stortingsvalget 2017 til de partiene som 
skriftlig i hovedsak har sagt seg enig i LOs konkrete krav basert på medlemsdebatten.
 
Dersom LO-kongressen vil bevilge partistøtte til rødgrønne partier foran stortingsvalget i 
2017 før svarene fra partiene foreligger, må bevilgning også gis til Rødt.

Forslagsnummer:  7041 
Forslagsstiller:  Vestfold 

Stortingsvalget 2017 - Diverse forslag
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man 
bare støtter seg på middelklassen, og ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. 
Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre kjernen i et hvert venstreside alternativ som 
ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk samfunn. Fagbevegelsen må være 
pådriver og ikke en bremse mellom de fagorganiserte og Arbeiderpartiet. Fagbevegelsen 
må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere partier. En slik linje 
gjør det mulig å aktivisere tillitsvalgte og medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det 
nyliberale prosjektet. Dette krever en fagbevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer 
og stiller seg i ledelsen av kampen både i topp og bunn.

Delforslag 1:

LO krever at Høyre/FrP regjeringens angrep på faglige rettigheter, arbeidsmiljølov og 
velferdsordninger reverseres. 

En forutsetning for fagbevegelsens støtte til politiske partier er at

• Alle forverringer av arbeidsmiljøloven blir reversert etter Stortingsvalget 2017, 
herunder at loven tilbakeføres til at kun forbund med innstillingsrett skal ha adgang til 
å godkjenne unntak fra arbeidstids kapittel (jfr. AML § 10-12 Unntak).

• Postloven som liberaliserer postmarkedet fullt og helt og tredde i kraft 1.1.2016, må 
reverseres.

• Alle forverringer av Tjenestemannsloven og fjerning av ventelønn og vartpenger blir 
reversert etter stortingsvalget 2017.

• Jernbaneverket og NSB slås sammen til offentlig forvaltning. Jernbanereformen 
reverseres.

• Taket på barnetillegg for uføre fjernes
• Feriepenger for arbeidsløse gjeninnføres som tidligere i 3 år.
• Deltakerloven og råfiskloven opprettholdes. Aktivitetsplikten og leverings- og 

bearbeidingsplikten må bevares og innskjerpes.
• Blir søndagsåpning gjennomført skal det reverseres fullt ut. I tillegg må også 

butikkansatte omfattes fullt ut av AML.
• Profittforbud innføres som overordnet prinsipp for drift av skattefinansierte 

velferdstjenester.
• Alle forsøk på å privatisere skole, helse og velferdstjenester stanses.
• Alle nye barnehager og tiltak i barnevernet opprettes og drives i offentlig regi.       
• Anbudskontrakter med kommersielle drivere av velferdstjenester avsluttes ved 

kontaktens utløp eller dersom det påvises kontraktsbrudd. 
• Sosial boligpolitikk gjeninnføres med utbygging av kommunale utleieboliger, der 

staten bidrar ved å øke Husbankens rammer og tilbyr lang avdragstid og lav rente.
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• All kollektivtrafikk drives i offentlig regi slik at anbud unngås.

Delforslag 2:

For å kunne bekjempe sosial dumping krever LO at

• Frislippet av vikarbyråene fra 1.1.2000 reverseres slik at de bare kan brukes rent 
unntaksvis. I mellomtiden vil vi ha gjennomført de to kravene LO stilte den gangen, 
om at det utbetales lønn mellom oppdrag og at utleie bare skal skje som vikarer for 
navngitte personer.

• Pensjonsvilkår videreføres ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester, ved 
virksomhetsoverdragelser og som likebehandling ved innleie.

• Forslag om nasjonal minstelønn må avvises.
• Falske underentrepriser, som i virkeligheten er innleid arbeidskraft, må forbys.
• Det legges ned veto mot EUs anskaffelsesdirektiv, som forbyr det offentlige å 

gjennomføre anbudsrunder der kun ideelle organisasjoner kan delta.
• Det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende 

tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og 
at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeids-
tvistloven, jfr. ILO 94. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige 
anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent 
som opplæringsbedrift, og ha lærlinger lokalt i alle bedrifter. Ved anbud i offentlig 
sektor innføres en ordning med prekvalifisering – jf. Telemarksmodellen.

• Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje, den ”frie” flyten av utenlandske 
vogntog på veiene som undergraver sikkerheten, inntil bransjeprogrammet om 
veitransport er ferdig.

Delforslag 3:

LO krever at det satses på industri, samferdsel og naturressurser i et klima- og 
miljøperspektiv ved at

• Industrien kontinuerlig utvikles i miljø- og klimavennlig retning og at alle forsøk på å 
flagge ut industriarbeidsplasser motarbeides. En næringsnøytral politikk må forkastes. 
Staten må aktivt tilrettelegge for en langsiktig omstilling slik at ansattes kompetanse 
i norsk petroleumsnæring kan brukes til andre formål, eksempelvis til å utvikle nye 
næringer innen fornybar energi og sjømatproduksjon.

• Utbygging av kabler for eksport av elektrisitet til kontinentet stanses, for å unngå at 
dyr europeisk kraftpris vil svekke en nasjonal langsiktig strategi om at norsk kraft skal 
videreforedles i industriproduksjon i våre lokalsamfunn.

• Hjemfallsretten forsvares og energiverk og overføringsnett eies og drives av det 
offentlige.

• Statens pensjonsfond utland samt alle offentlige fond trekker ut alle sine investeringer 
i kull, oljeskifer og tjæresand umiddelbart.

• Sjø- og jernbanetransport med tilhørende infrastruktur prioriteres framfor økt 
utbygging av vei- og flytrafikk.

• Bo- og konsesjonsplikten beholdes for jordbrukseiendommer.
• Statskog ikke selges.
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Forslagsnummer:  7042 
Forslagsstiller:  Norges Offisersforbund (NOF) 

Samarbeid i Midt-Østen
LO skal jobbe for å styrke og videreutvikle de bånd som eksisterer mellom LO, Histadrut 
og GPFTU. Dette for å kunne bidra til dialog og kunne sette menneskerettigheter og 
fredssamtaler på dagsorden

Begrunnelse: 
Vi mener det er viktig at LO tar initiativ til dialog med de ulike sidene i partene i Israel/
Palestina-utfordringen.

Forslagsnummer:  7043 
Forslagsstiller:  Norsk Jernbaneforbund (NJF) 

Nei til privatisering av jernbanen!
Vi ønsker en samlet jernbane der den ene hånda vet hva den andre gjør. Vi ønsker å 
samle NSB konsernet og Bane Nor under ett felles selskap. Med samordning mellom 
de som bevilger penger, de som bygger jernbane, de som kjører togene og publikums 
behov. Erfaringer fra Europa og resten av verden viser at samlet styring av jernbanen 
gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder. Jernbanereformen er tilrettelegging for 
konkurranse og privatisering. Konkurransen vil stå om strekninger, ikke om kundene. 
Staten bruker skattepenger til å kjøpe togtjenester for tre milliarder kroner i året. Private 
vil konkurrere om å sikre overskudd av dine skattepenger og billetter. Vi mener pengene 
bør gå tilbake til samfunnet, framfor private togselskaper. Konkurranse og privatisering 
betyr ikke valgfrihet for kundene. Regjeringens jernbanereform lar deg ikke velge 
mellom tog. Staten velger nemlig hvilket selskap du skal få kjøre, og det selskapet får 
monopol på strekninger, men det som blir konkurranseutsatt er våre arbeidsbetingelser. 
Konkurranse vil gjøre drift av persontrafikken dyrere, fordi stordriftsfordeler går tapt 
og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke. Forsinkelsene skyldes feil på spor 
og signaler, ikke togselskapene. 70 prosent av forsinkelsene skyldes infrastruktur. 
Oppsplitting av NSB samt flere togselskaper vil ikke løse de grunnleggende problemene 
på norsk jernbane, nemlig mangel på investeringer i materiell, spor og signalanlegg.

Begrunnelse: 
Beslutninger om konkurranseutsetting av Persontrafikken, og oppsplitting av 
NSB konsernet hviler på ren ideologi. Det er ikke gjennomført konsekvens- eller 
risikoanalyser. Det er ikke sannsynliggjort at kvaliteten på togtilbudet bedres, eller 
lagt fram økonomiske beregninger som viser besparelser. Etablering av nye selskaper 
bygger mer byråkrati, og fører til uklare grensesnitt ved hendelser. Overskudd som i 
dag skapes i NSB pløyes tilbake til fellesskapet. Private selskaper vil skape overskudd 
til egen lomme. Metoden er kostnadskutt, som kan føre til mindre fokus på sikkerhet, 
vedlikehold av tog og kompetanse. Det vil også føre til kontinuerlig press på de ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår.

Forslagsnummer:  7044 
Forslagsstiller:  Norsk Jernbaneforbund (NJF) 

Pensjon til fremtidige generasjoner
Folketrygden må være bærebjelken i et framtidig pensjonssystem. Skatt til pensjon må 
dekke framtidige pensjonskostnader. Alle tjenestepensjoner må baseres på at de kan 
overføres mellom stat, kommune og privat sektor. Pensjonene bør forvaltes i en felles 
ordning, for å bruke minst mulig av avsatte midler til gebyrer og forvaltning.
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Pensjon må sikre 2/3 lønn til alle. Tidligpensjonsordninger må etableres for å være et 
tilbud til de som trenger det.

Begrunnelse: 
Press på pensjonsordningene vil gi nye generasjoner store utfordringer.

Forslagsnummer:  7045 
Forslagsstiller:  Telemark 

EØS
EØS-avtalen er en grunnleggende viktig avtale for norske arbeidstakere og norsk 
verdiskapning. Den sikrer forutsigbarhet for norsk næringsliv og bidrar til å trygge norsk 
velferd og konkurranseutsatte arbeidsplasser, ikke minst i distriktene. Vi måsikre norsk 
innflytelse på utformingen av standarder og handelsregler ogsåpå arbeidslivsområdet.

EØS-avtalen er omfattende. I økonomiske krisetider vet vi at forslag som vil reversere 
opparbeidede rettigheter fremmes. Forslag er også fremmet i EU. Vi kan ikke se bort fra 
at krisa i Europa på nytt slår inn over Norge de nærmeste årene.

Vi kan ikke godta at nye direktiver og regler i EU svekker grunnleggende rettighetene 
til norske arbeidstakere, som f. eks streikeretten, kollektiv forhandlingsrett og nasjonal 
lønnsdannelse. I kampen mot sosial dumping kan vi ikke godta at EU regler kommer 
i veien for et anstendig arbeidsliv i Norge. Vi vil stå opp for disse fundamentale 
rettighetene. De er selve grunnlaget for fagbevegelsens kamp for faglige rettigheter.

EØS avtalen gir Norge et handlingsrom ovenfor EU. Gjennom tidlig påvirkning, arbeid 
ovenfor andre land, og gjennom bruk av handlingsrom ved implementering av lovverk 
må arbeidstakeres rettigheter fortsatt sikres. Saker som hjemfallsretten og differensiert 
arbeidsgiveravgift har vist at det er mulig. Dette handlingsrommet må brukes aktivt og 
dersom det kommer direktiv som utfordrer arbeidstakernes grunnleggenderettigheter 
som ikke best kan sikres på annen måte må reservasjonsretten benyttes.

Det er videre en forutsetning at arbeidet på følgende områder forsterkes:
• Kampen mot sosial dumping
• Reduksjon i bruk av vikarer og vikarbyråer/Bemanningsselskaper
• Svekkelse av kompetansekrav i tilknytning til de ulike fagområder

Forslagsnummer:  7046 
Forslagsstiller:  Telemark 

Samarbeid SV og Rødt
LO vil i neste kongressperiode starte et forpliktende og gjensidig samarbeid med SV og 
Rødt, i tillegg til det fagligpolitiske samarbeidet vi har med AP.

Begrunnelse: 
Det er helt nødvendig å samarbeide bredt på venstresiden i norsk politikk. For å sikre 
større gjennomslag for våre saker. Det vil også være en viktig motpol til høyresiden og 
deres samarbeidspartnere.
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Forslagsnummer:  7047 
Forslagsstiller:  Telemark 

Det seriøse arbeidsliv – kampen mot arbeidslivskriminalitet
Stortinget har bestemt at staten, kommunene og fylkeskommunene har en særlig plikt 
til å stille krav i sine kontrakter om anstendige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne. 
De har også plikt til å kontrollere at kravene opprettholdes. En rapport fra Riksrevisjonen 
avdekker imidlertid manglende etterlevelse av denne forpliktelsen. Offentlige 
virksomheter har i for liten grad utviklet rutiner og systemer for å forhindre sosial 
dumping, og de stiller for dårlige krav i anbudskonkurranser, konkurransegrunnlag og 
kontrakter. De har også dårlig kontroll av arbeidsavtaler, lønnsslipper og bankutskrifter. 
Riksrevisjonen slår også fast at Arbeidstilsynet bidrar for lite til å sikre at offentlig sektor 
etterlever regelverket som skal forhindre sosial dumping. I tillegg mener riksrevisjonen 
at KS må bli en mer aktiv veileder.

Telemark fylkesting og Skien kommunes bystyre var tidlig ute med modige vedtak for å 
bekjempe sosial dumping og sikre seriøsitet ved offentlige anskaffelser. LO vil bekjempe 
de negative utviklingstrekkene, og vil jobbe aktivt for det seriøse arbeidslivet gjennom at 
Telemarksmodellen mot sosial dumping innføres i alle kommuner og fylkeskommuner. 
Kampen mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og løsere tilknytningsformer 
til arbeidslivet må fortsette og den må skjerpes. Kontrolletatenes ressurser og 
sanksjonsmuligheter, og samarbeidet på tvers av fagetater må styrkes.

Det gode arbeidsliv er under press. Både nasjonalt og internasjonalt ser vi en økende 
grad av individualisering og nedbygging av arbeidstakernes beskyttelse i regelverket. 
Sosial dumping, økt bruk av innleie- og bemanningsbyråer og uoversiktlige 
selskapsorganiseringer bidrar til en svekkelse av HMS-arbeidet, arbeidsplassdemokratiet 
og maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å ikke kjøpe varer og tjenester av 
leverandører som er registrert som NUF eller som bruker dugnad (jf. Smiths venner) i 
stedet for egne faste ansatte.

Telemarksmodellen stiller klare krav til egne ansatte, krav til at et flertall av ansatte har 
fagbrev, krav til godkjent lærlingebedrift og krav til lærlinger i prosjektene. Den stiller 
klare krav til antall ledd, klare krav til at innleide skal være fast ansatt med lønn mellom 
oppdrag, og at kravet til kompetanse også gjelder i bemanningsforetak. LO mener derfor 
at Telemarksmodellen er bedre enn seriøsitetskravene til Difi.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet må få mandat til å overvåke tiltak mot sosial 
dumping og brudd på AMLs bestemmelser. Tilsynene må få mer ressurser til 
oppsøkende virksomhet, samtidig som tilsynene må gis myndighet til å bøtelegge de 
verste tilfellene på stedet.

Ordningen med konkurskarantene må brukes i mye større grad, og bevisbyrden i 
konkurssaker må snues slik at det er den som har gått konkurs som må bevise at 
ulovligheter ikke er skjedd.  Notoriske konkursryttere bør miste retten til å drive 
virksomhet.

Forslagsnummer:  7048 
Forslagsstiller:  Telemark 

Stopp TISA og TTIP
Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), og 
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frihandelsavtalen mellom EU og USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som 
aktiv pådriver. Avtalene kan presse fram konkurranseutsetting og privatisering av 
offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren, undergrave 
personvernlovgivning på nett og føre til at store selskaper saksøker stater.

LO må gjøre alt vi kan for å stoppe TISA og TTIP. Vi oppfordrer alle parter til å få 
norske myndigheter til å avvise avtaler som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, 
arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.

Forslagsnummer:  7049 
Forslagsstiller:  Telemark 

Stopp outsourcing på autopilot
Helse Sør-Øst ønsker å la de internasjonale IT-gigantene CSC og Hewlett Packard 
Enterprise ta over IT-tjenester som i dag driftes av Sykehuspartner, som er 
helseforetakets eget selskap. Det gir ikke billigere eller bedre tjenester.

Det er laget et alternativt forslag som går ut på å styrket og fortsatt drift i 
Sykehuspartner HF. Det vil ha lavere risiko, raskere gjennomføring og vil sikre IT-
kompetansearbeidsplasser i Norge. Vårt inntrykk er Helse Sør-Øst ikke har vurdert 
alternativet grundig nok, og at de outsourcer på autopilot. Dette til tross for at Helse 
Sør-Øst tidligere har brent seg på  outsourcing. For over to år siden godkjente de kjøp 
av røntgensystem for en halv milliard fra en ekstern aktør, men det er fremdeles ikke 
klart til bruk. Helse Vest IKT har også vurdert outsourcing av sin IT-infrastruktur, men 
konkluderte med at det ikke lønner seg. Til og med i Australia, hvor det er mange flere 
private sykehus enn Norge, står staten for den grunnleggende IKT-infrastrukturen med 
eierskap og utvikling.

Helse Sør-Øst burde ta vare på den spisskompetansen og erfaringen Sykehuspartner 
HF har innen IT for helsevesenet, og utvikle bedriften framfor å privatisere. Behovet for 
IT-tjenester for administrativ og klinisk prosesstøtte på moderne infrastruktur vil vokse 
i framtida. I denne situasjonen er det uklokt og risikabelt å kvitte seg med egen erfaring 
og kompetanse. Konsekvensen kan bli at de mister makt over framtidig utvikling, og at 
de gjør seg avhengig av eksterne aktører. Vi frykter videre outsourcing til lavkostland.

Tjenesteutsettingen betyr virksomhetsoverdragelse av rundt 150 ansatte. VI frykter for 
lønns- og arbeidsvilkår for dem som blir overført og ser faren for at de som blir igjen i 
selskapet får infrastruktur moden for utskiftning, mens det moderne følger med til de 
private. Dette svekker IT-tjenestene i Sykehuspartner HF og gjør arbeidsplassene mer 
utrygge. Helse Sørøst har tatt et strategisk veivalg som kan få nasjonale konsekvenser. 
Helseministeren sitter stille og ser på. Vi ber derfor Stortinget engasjere seg i saken.

Begrunnelse: 
Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av Helse Sør-Øst sin tjenesteutsetting av 
IKT til HP. Ansatte har ikke hatt tilgang til dokumentasjonen. Vi har likevel blitt gjort 
kjent med innholdet, og kan i den forbindelse varsle om at avtalen forutsetter at HSØ 
må tilrettelegge for at HP sine ansatte i Bulgaria får kompetanse overføring av ansatte 
i Sykehupartner, for å kunne drifte HSØ sin infrastruktur. Dette tolker vi som et rent 
sosial dumping tiltak. Vi understøtter dette med administrerende direktør i HSØ sitt 
utsagn i media om av HSØ vil spare 2 milliarder kroner ved at leverandør får benytte 
utenlandsk arbeidskraft. 

Vi føler videre at forbund ansatte i Sykehuspartner er medlem av, ikke gjør nok i denne 
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saken for å sikre oss som arbeidstakere. Om man skulle se for seg grunner til å streike, 
så må dette være en av de største grunnene man har hatt så lenge jeg kan huske i iallfall. 

Videre er det alle samfunnsøkonomiske, etiske og moralske grunner til at dette må 
tas tak. Også sikkerheten rundt pasientdata har vi adressert. Faren for at pasientdata 
kommer på avveier øker med 100 gangen ved å la utenlandske lavtlønnede fra land der 
korrupsjon er daglig få tilgangen til sensitive data. Selv om servere skal stå i Norge, er 
det utopi å tro at dette vil være et hinder for de som ønsker å utnytte dette. 

Videre er det grunner til å tro at denne kontrakten vil sette en presedens for hvor langt 
den offentlige forvalting er villig til å gå når det gjelder å sette ut landets IKT-behov til 
store internasjonale aktører som utelukkende har økonomisk interesse. 

Det er viktig at det norske folk får opplyst alle sider i denne saken, slik at man får vist 
et bilde av hvor lite innsikt de involverte i denne prosessen har til drift av IKT i det 
offentlige, og hvor skadelig dette potensielt kan bli.

Forslagsnummer:  7050 
Forslagsstiller:  Telemark 

LO krever politisk styring av sykehusene
Den sterke uroen rundt sykehusene i hele landet viser med all tydelighet behov for en 
ny sykehuspolitikk. Det er nødvendig med en helhetlig politisk styring, der ansvaret for 
sykehusenes fremtid må ligge hos de folkevalgte. 

LO Telemark mener at sykehusreformen har slått feil og vi må se til andre land. 
Forsøkene på å kombinere markedsmodellen med velferdspolitiske mål endte med 
kriser og kaotiske tilstander i blant annet Skottland.  Her var erfaringene så dårlige at 
reformene delvis ble reversert.

På kort sikt krever vi at regjeringen nå tar styringen i forhold til situasjonen for 
sykehusene. Helse Sør-Øst må deles i tre slik at OUS (Oslo universitetssykehus) blir et 
eget regionsforetak.  Vi ber også om at det snarest blir satt i gang et langsiktig arbeid for 
å finne en modell for sykehusorganisering som skal erstatte foretaksmodellen. 

Helseforetakene har hentet inn ledere og styremedlemmer fra private bedrifter, og 
prøver å skape en bedriftskultur som er mer fokusert på lønnsomhet og økonomiske 
resultater, enn pasientbehandling og arbeidsmiljø.  Dette kolliderer kraftig med det som 
har vært de sykehusansattes tradisjonelle oppfatning av sin oppgave i samfunnet; - å ta et 
faglig ansvar for at pasientene får den nødvendige behandlingen.

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene er nok et tiltak som åpner opp for 
konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Med innføring av nøytral moms, vil private 
selskap kunne selge tjenester som renhold, kjøkkentjenester, vedlikehold, regnskap 
m.m. uten å legge på merverdiavgift. I utgangspunktet vil da tjenesten koste det samme 
om den utføres av sykehusets egne ansatte eller kjøpes fra private aktører. Regjeringen 
argumenterer for «like konkurransevilkår», men realiteten vil bli at det eneste man vil 
«spare på» er at ansatte blir utsatt for dårligere lønns- pensjons og arbeidsvilkår. 

LO ønsker å støtte en regjering som tar ansvar for velferdsstaten og våre opparbeidede 
velferdsgoder i valgkampen 2017. Vi støtter ikke politikere som privatiserer offentlig 
sektor for at arbeidstakere skal få dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.
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Forslagsnummer:  7051 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Elektriske utenlandsforbindelser
Legge til rette for nasjonal verdiskapning gjennom å videreutvikle samspillet mellom 
norsk vannkraft og fornybar kraftproduksjon også utenfor Norge. Dette krever sterkere 
elektriske utenlandsforbindelser.

Begrunnelse: 
Norsk vannkraft kan, med sin høye reguleringsevne, bidra til å øke produksjonsverdien 
av vind- og solkraft også utenfor Norden. Dette vil være et bidrag til å forsere dere grønne 
skiftet. Sterkere elektriske forbindelser til land med mye vind og solkraft, vil gjøre det 
mulig å importere billig overskudd fra slike produksjonsanlegg til Norge, samtidig som 
norsk vannkraft kan eksportere når vind og solkraften er lav.

Forslagsnummer:  7052 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Lære om arbeiderbevegelsen
LO må arbeide aktivt for at læren om arbeiderbevegelsen og “den norske modellen” 
kommer inn i læreplaner på grunnskolen og den videregående skolen.

Begrunnelse: 
Det er mange unge mennesker som i dag, etter endt skolegang, starter opp i arbeidslivet 
med svært liten kunnskap om hvordan vi i Norge har kommet dit vi er i dag. For at vi 
skal opprettholde og styrke den norske arbeidslivsmodellen, med 3 parts samarbeidet, 
må de som kommer ut i arbeidslivet kjenne til historien, og hvordan dette fungerer. LO 
må derfor jobbe aktivt for at disse temaene kommer inn i norske læreplaner.

Forslagsnummer:  7053 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Vannkraft
Gi rammebetingelser som stimulerer rehabilitering og oppgradering av bestående 
vannkraftproduksjon. Dette skal være nøytrale samme vilkår, som ikke diskriminerer 
rehabiliteringer/ utvidelser av den tradisjonelle vannkraften i forhold til småskala 
vannkraft, vindkraft eller sol. Det elektriske linje- og kabelnettet må også ses på i denne 
sammenhengen.

Begrunnelse: 
Norsk vannkraft er uslåelig som grønn energikilde. Det har det laveste 
klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle 
former for energiproduksjon. En offensiv strategi for oppgradering av bestående 
norsk vannkraft, vil være en vesentlig ressurs i dugnaden for reduksjon i klimautslipp. 
Potensialet for oppgradering av bestående norsk vannkraftproduksjon, er anslått til 
å være opp mot 10 TWH. Nødvendige rammebetingelser for utløsning av dette vil gi 
vesentlige sysselsettingsgevinster innen prosjektering, bygg, anlegg og utstyrsleveranser. 
Miljøinngrep knyttet til dette vil være minimale.
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Forslagsnummer:  7054 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Støttefond til industrien
Det statlige investeringsfondet Investinors begrensninger i lengde av låneperiode, 
rammebetingelser for kapital til forskning og etablert industri, bør utvides.

Forslagsnummer:  7055 
Forslagsstiller:  Buskerud 

LO og synlighet
LO må bli mer synlig i forhold til de andre hovedsammenslutningene.

Begrunnelse: 
Vi erfarer at blant annet innvandrere melder seg inn i Delta og YS, og tror at de har 
meldt seg inn i et LO forbund. LO må profilere seg bedre og tydeligere.

Forslagsnummer:  7056 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Yrkesskadeforsikring
Vi ønsker yrkesskadeforsikring for tillitsvalgte som har perm uten lønn fra bedriften.

Begrunnelse: 
Tillitsvalgte bør være forsikret lik yrkesskade i Lov om yrkesskadeforsikring ved 
deltakelse på kurs, møter og konferanser i regi av LO

Forslagsnummer:  7057 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Utbygging av gasskraftverk
LO fortsetter å jobbe aktivt for å påvirke myndighetene til å gjøre grep for ytterligere 
utbygging av gasskraft i Norge. Det forutsettes at dette kan skje mest mulig miljøvennlig.

Begrunnelse: 
LO mener det er viktig at forholdene legges til rette for at Norsk Industri kan ligge 
i førersetet for å utvikle denne type industri. For at denne type industri kan få 
utviklingsmuligheter og skape arbeidsplasser, er det av avgjørende betydning at det 
satses på teknologi og utvikling som gjør denne type produksjon og videreforedling av 
den olje/gass som blir tatt opp på den norske sokkel, blir så miljøvennlig som mulig.

Forslagsnummer:  7058 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Forandring av regelverket for arbeidsledighetstrygd
LO krever at:
• Grensen for arbeidsledighetstrygd endres fra 50 til 20 %.
• Gjeninnføring av feriepenger for mottakere av arbeidsledighetstrygd.

Begrunnelse: 
For å kunne motta arbeidsledighetstrygd, må man i dag ha minimum 50 % stilling. 
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Dette framstår som underlig, da det er mange arbeidstakere som i dag har mindre 
stillingsbrøker, spesielt innenfor tradisjonelle kvinneyrker. 

Regjeringen har videre fratatt de arbeidsledige mulighet for feriepenger. Dette framstår 
som usosialt og stigmatiserende, samt at barns levevilkår blir forringet.

Forslagsnummer:  7059 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Bolig til ungdom
LO må arbeide aktivt for at det skal etableres boligbyggerlag for ungdom. Dette må 
innrettes slik at de unge får en rimelig bolig mot at de sparer opp egenkapital til 
innskudd på det ordinære boligmarkedet.

Begrunnelse: 
Med svekkelse i AML og økt grad av midlertidighet og nye krav til egenkapital, vil 
inngangen på det ordinære boligmarkedet være svært krevende.

Forslagsnummer:  7060 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Risikolån/finansieringsfond/tilskudd
LO krever at det etableres et fond der bedrifter i konkurranseutsatt industri eller bedrifter 
som utvikler ny strategisk teknologi, kan søke risikolån/tilskudd.Det er viktig at dette 
innrettes slik at etablerte bedrifter uansett geografi kan benytte dette.

Begrunnelse: 
Det er viktig for LO å medvirke til et slikt fond for å styrke norske bedrifter i konkurranse 
med resten av verden. Vi ser at det finnes slike ordninger hos våre konkurrenter/ 
eiere. Norske bedrifter som er en del av større utenlandske konsern, opplever at 
nyutvikling skjer utenfor Norge. Dette på grunn av finansieringsmuligheter. Kravet 
er da at dette bidrar til arbeidsplasser i de respektive landene. Dette tapper Norge for 
industriarbeidsplasser.

Forslagsnummer:  7061 
Forslagsstiller:  Buskerud 

AFP
Medlemmer av ordningen skal være sikret AFP. Det året de fyller 62, og ikke fødselsdato.

Begrunnelse: 
Det er urettferdig at man mister retten til AFP hvis bedriften går konkurs eller blir flyttet. 
Arbeidstakere har kanskje jobbet i 30-35 år i bedriften og betalt inn til ordningen i alle 
disse årene.

Forslagsnummer:  7062 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Tiltaksplasser
LO skal aktivt jobbe for å opprettholde de tiltaksplassene som Regjeringen 
ønsker å konkurranseutsette, og samtidig jobbe for å øke plasser innenfor AMB 
(arbeidsmarkedsbedrifter) og VTA (varig tilrettelagt arbeid).
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Begrunnelse: 
For våre medlemmer som går fra langtidssyke og over på arbeidsavklaringspenger, 
er tiltaksplassene viktige for å komme tilbake til et ordinært arbeid. Regjeringens 
målsetting er arbeid til alle og derfor er det særdeles viktig å øke tiltaksplassene og ikke 
sette de i fare ved å konkurranseutsette.

Forslagsnummer:  7063 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Stopp privatisering av offentlig infrastruktur
LO skal aktivt jobbe for å stoppe privatiseringen av offentlig infrastruktur.

Begrunnelse: 
LO mener at dette er av avgjørende betydning at det offentlige har eierskapet og 
vedlikeholdsansvaret for den samfunnsnyttige infrastrukturen slik som vann, strøm/ 
linje, kloakk, vei, bane, tog, skole, sykehus, aldershjem osv.

Forslagsnummer:  7064 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Den norske forsvaret
LO må arbeide aktivt for at det norske forsvaret kan fortsette med å utvikle og produsere 
strategisk forsvarsmateriell i Norge. Kravene til at forsvarsmateriell ikke kommer i “gale 
hender” må forsterkes.

Begrunnelse: 
Det norske forsvaret har i samarbeid med industrien, over tid utviklet løsninger som har 
vist seg meget konkurransedyktig internasjonalt. Det er av stor betydning for industrien 
at dette nasjonale samarbeidet fortsetter. Samarbeidet gir det norske forsvaret mulighet 
til å utvikle og å ta i bruk teknologi som er spesielt godt egnet for norske forhold, og som 
hevder seg internasjonalt.

Forslagsnummer:  7065 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Stopp privatisering av statlige bedrifter med strategisk eierskap
Stopp privatisering av statlige bedrifter med strategisk eierskap.

Begrunnelse: 
LO mener at store industrilokomotiver bør være av nasjonal interesse og ha statlig 
eierskap for å ha nødvendig makt og kontroll over norsk teknologi. Vi mener nedsalg 
ikke er bra for norsk industri og utvikling av teknologi. Her må man verne norske 
interesser, arbeidsplasser og teknologi. Det gjør man ved å ha eierskapet statlig med over 
50 % eierskap i selskapet.

Forslagsnummer:  7066 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Psykisk helse i skolen
LO skal jobbe for at psykisk helse bevisstgjøres i skolen, også gjennom 
undervisningsopplegg. Det må være en tett oppfølging i hele skoleperioden. Ingen 
avbrudd i behandlingen
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Begrunnelse: 
LO skal være en pådriver for å informere om viktigheten om god oppfølging av elever 
på ungdomsskole og videregående som sliter psykisk. Dette er viktig slik at elevene 
fortsetter på skolen og ikke faller ut. Dette er framtidige arbeidstakere og potensielle 
medlemmer av LO.

Forslagsnummer:  7067 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Psykisk helse
LO krever at psykisk helse får sin rettmessige plass i IA-avtalen.

Begrunnelse: 
LO må satse mer på psykisk helse. Dette er et stort tabu rundt på arbeidsplassene, noe 
som er et stort problem. Det er mange av våre medlemsbedrifter som har IA-avtale, 
og hvis man har et problem som synes, som f.eks. en brukket arm, er det enkelt å få 
hjelp og tilpasset arbeid. Men har man et psykisk problem som ikke vises utad, er det 
i realiteten virkelig ikke mye hjelp og tilpassing man får. Dette er noe som gjør at flere 
faller ut av arbeidslivet, noe som er utrolig synd med tanke på at det faktisk er det å 
komme seg ut av eget hjem og tilbake på jobb som hjelper i de aller fleste tilfeller.

Forslagsnummer:  7068 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Politisk innflytelse/ faglig politisk samarbeid
LO skal fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og andre politiske partier som det er 
naturlig å samarbeide med.

Begrunnelse: 
Vi i LO er avhengige av å ha politisk innflytelse. Det være seg næringspolitikk, 
pensjon, arbeidsmiljølov, sykefravær osv. Vi synes det er naturlig å samarbeide med 
Arbeiderpartiet, sett ut i fra en historisk sammenheng, samt sammenfallende verdier 
og grunnprinsipper. Fagbevegelsen må også søke støtte og samarbeid med de andre 
partiene som har de samme holdninger og grunnprinsipper som fagbevegelsen står for. 
Vi må se til at de politiske partiene som er fagforeningsfiendtlige og driver en bevisst 
undergraving av vårt arbeid, ikke får mulighet til å ta fra oss de godene og rettighetene 
som har blitt framkjempet gjennom mange år.

Forslagsnummer:  7069 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Forsvarsindustri
LO må arbeide aktivt for beskyttelse av Norges grunnleggende sikkerhetsinteresser i 
forbindelse med produksjon, teknologi, utvikling og materiale

Begrunnelse: 
Det er nødvendig for beskyttelse av Norges sikkerhetsinteresser å ha en 
konkurransedyktig forsvarsindustri innenfor visse strategiske områder.
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Forslagsnummer:  7070 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Miljøovervåking
LO krever at Norge utvikler og tar i bruk teknologi som kan overvåke og varsle 
forurensing offshore tidligst mulig. Dette gjelder forurensing fra skip, oljeinstallasjoner 
etc.

Begrunnelse: 
Dette er av avgjørende betydning nå som polhavet er isfritt og handelsrutene 
går over polpunktet samt oljeboring i Barentshavet. Dette vil øke muligheten for 
miljøeksponering i sårbare miljøer.

Forslagsnummer:  7071 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Flere fagarbeidere
LO må legge til rette for at flere velger en utdanning som genererer fagbrev.

Begrunnelse: 
Det må tilrettelegges for at bedrifter tar i mot lærlinger i større grad enn i dag. 
Etterutdanning er også et viktig element som det må tilrettelegges mer for. Det må gis 
høyere tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, men en del av summen bør holdes 
tilbake til lærlingen har bestått fagprøven.

Forslagsnummer:  7072 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Innskuddspensjonskonto
LO skal jobbe for en innskuddspensjon konto som kan brukes hele den yrkesaktive 
karriere.

Begrunnelse: 
Det blir et stadig mer urolig arbeidsmarked. Mange av våre medlemmer vil få mange 
pensjonskapitalbevis i sin yrkeskarriere. For de som har innskuddspensjon, har ikke 
bedriften eller forsikringsselskap noen risiko. Bare våre medlemmer. Vi kan altså avvikle 
dagens ordning med de nye “fripolisene” som ikke vil ha en reell verdistigning.

Forslagsnummer:  7073 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Statlig eierskap
LO må arbeide aktivt for at Norge beholder sin eierandel i statlige selskaper.

Begrunnelse: 
LO Buskerud mener at store industrilokomotiver bør være av nasjonal interesse og ha 
statlig eierskap for å ha nødvendig makt og kontroll over norsk teknologi. Vi mener 
nedsalg ikke er bra for norsk industri og utvikling av teknologi. Her må man verne 
norske interesser, arbeidsplasser og teknologi. Det gjør man ved å ha eierskapet statlig 
med over 50 % eierskap i selskapet.
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Forslagsnummer:  7074 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Olje og gass
LO må arbeide aktivt for at Norge øker innsatsen på forskning og utvikling innenfor olje 
og gass.

Begrunnelse: 
Det er viktig for industrien og olje og gass sektoren at F og U midlene er forutsigbare 
og er på et nivå som står i forhold til denne næringen. Norge er verdens ledende. Vi skal 
fortsette å utvikle gode løsninger. Dette for å ta ut mer olje og gass fra eksisterende felt 
og for å øke sikkerheten for miljøet.

Forslagsnummer:  7075 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Eksportregelverk
LO må arbeide aktivt for at Norge har forutsigbarhet i eksportregelverket for 
forsvarsmateriell og praktiseringen av dette.

Begrunnelse: 
Norge har et av verdens strengeste eksportregimer i verden. Dette synes vi er bra. 
Allikevel er dette en viktig rammebetingelse for forsvarsindustrien. Det er viktig at Norge 
jobber for felles regelverk innad i NATO.

Forslagsnummer:  7076 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Beredskap i Nordområdene
LO krever at Norge øker sin beredskap og tilstedeværelsen i Nordområdene. Dette vil øke 
beredskapen ved ulykker og forurensning. Samt hevde Norges suverenitet.

Begrunnelse: 
Dette er av avgjørende betydning nå som polhavet er isfritt og handelsrutene går 
over polpunktet, samt oljeboring i Barentshavet. Dette vil øke muligheten for 
skadebegrensning ved ulykker og miljøeksponering i sårbare miljøer.

Forslagsnummer:  7077 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Videreføring av frontfagsmodellen
Vi vil at LO skal jobbe for å videreføre frontfagsmodellen og en samordnet lokal 
lønnsdannelse. Frontfagsmodellen må styrkes med flere overenskomster.

Begrunnelse: 
Dette viser seg å være viktigere enn noen gang, for å styrke den konkurranseutsatte 
næringen.
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Forslagsnummer:  7078 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Gratis tannhelsetjenester
Vi vil at LO skal jobbe for at også tannhelsetjenester skal være gratis, eller med kun små 
egenandeler.

Begrunnelse: 
Mange blir skjøvet ut i en økonomisk vanskelig situasjon, eller lar være å ordne med 
tennene på grunn av store kostnader.

Forslagsnummer:  7079 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Arbeidspolitikk/ kontrolletatenes ressurser
LO må jobbe for å styrke kontrolletatenes ressurser og sanksjonsmuligheter i 
arbeidslivet.

Begrunnelse: 
Vi opplever i dag at etatene har for lite ressurser til å drive en effektiv kontroll, og også ha 
sanksjoner som gir den ønskede effekt.

Forslagsnummer:  7080 
Forslagsstiller:  Buskerud 

AML
LO må sikre og styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser, og sikre at den omfatter alle 
arbeidstakere. Vi må slå ring rundt formålsparagrafen.

Begrunnelse: 
Høyresiden og arbeidsgiverne svekker denne loven og fjerner dens betydning fra 
formålet.

Forslagsnummer:  7081 
Forslagsstiller:  Buskerud 

EØS
LO må kreve at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive 
kampmidler, og jobbe for det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal 
lønnsdannelse.

Begrunnelse: 
Vi ser at tilknytningen til EØS uthuler den norske modellen.

Forslagsnummer:  7082 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Videreforedling av norske naturressurser
LO må jobbe for å få økt videreforedling av norske naturressurser.

Begrunnelse: 
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Det videreforedles i dag for lite av våre naturressurser her hjemme. Vi ønsker at LO 
legger til rette for dette i størst mulig grad.

Forslagsnummer:  7083 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Næringspolitikk
LO krever en aktiv statlig styring på næringspolitikken. Dette for å sikre 
velferdsutvikling, samt å ha kontroll over våre felles naturressurser.

Begrunnelse: 
Dette området er svekket under et borgerlig styre, som har næringsnøytralitet som 
mantra.

Forslagsnummer:  7084 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Skattesystemet
LO må jobbe for at vårt skattesystem er innrettet på en slik måte at man sikrer et bredt 
skattegrunnlag der alle bidrar til fellesskapet, samtidig som man begrenser skatteflukt og 
skattetilpasninger.

Begrunnelse: 
Vi ser i dag hvordan høyresiden svekker fellesskapet og velferden vår, ved å gi skattelette 
til de rikeste.

Forslagsnummer:  7085 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Velferdsgoder
LO må jobbe for å styrke de universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som en bærebjelke 
i den norske velferdsstaten.

Begrunnelse: 
Høyresiden vil tilbake til behovsprøving av alle velferdsgoder, noe vi er sterkt i mot.

Forslagsnummer:  7086 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Profitt på velferdstjenester
Vi vil at LO jobber for at muligheten til å ta ut profitt på velferdstjenester blir stoppet.

Begrunnelse: 
Det er forkastelig at noen skal tjene på våre velferdsgoder og statlige oppgaver.
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Forslagsnummer:  7087 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Husbanken
Vi vil at LO skal være med på å gjenopprette Husbanken som en viktig aktør i det 
boligpolitiske og boligsosiale arbeid.

Begrunnelse: 
Vi ser hvordan spekulanter hindrer førstegangskjøpere og studenter i å komme inn på 
boligmarkedet uten foreldres hjelp.

Forslagsnummer:  7088 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Innvandrere og tillitsvalgtarbeid
LO må sette ennå større fokus på å legge til rette for rekruttering og skolering av 
innvandrere som medlemmer og tillitsvalgte.

Begrunnelse: 
Dette er LO familien altfor dårlig på i dag. Dette er også viktig for mangfoldet og 
gjenspeiler samfunnet.

Forslagsnummer:  7089 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Allmenngjøring
LO må jobbe for å styrke allmenngjøringsinstituttet og for å senke beviskravet ved 
allmenngjøring.

Begrunnelse: 
Det er i dag en for høy terskel for å kunne få allmenngjort Overenskomster med de krav 
til bevisførsel som ligger til grunn for nemnda.

Forslagsnummer:  7090 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Framtidsrettede arbeidsplasser
LO må jobbe for å utvikle framtidsrettede arbeidsplasser med høy kompetanse gjennom 
hele verdikjeden.

Begrunnelse: 
Det stilles i dag for lite risikovillig kapital til rådighet for disse næringene og vilje til å 
etablere nye faglinjer for videreutdanning.

Forslagsnummer:  7091 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Industriell produksjon
LO må jobbe for at politikken og virkemiddelapparatet innrettes for å støtte opp under 
industriell produksjon i Norge.
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Begrunnelse: 
Dette for økt kompetanse for den kompetente arbeidskraften i Norge.

Forslagsnummer:  7092 
Forslagsstiller:  Buskerud 

EU
LO må jobbe for at ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslovgivning må 
få forrang til EU regler.

Begrunnelse: 
Arbeidsgiverne finner svakheter i EUs lovgivning som de bruker til å svekke norske 
lønns- og arbeidsvilkår.

Forslagsnummer:  7093 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Arbeidsmarkedspolitikk
LO må jobbe for en mer aktiv og målrettet arbeidsmarkedspolitikk og økt vekt på 
kompetanse. Flere må få styrket grunnleggende ferdigheter med anledning til å fullføre 
videregående opplæring.

Begrunnelse: 
Høyresiden trives med økt arbeidsledighet, og styrker ikke tiltakene for 
arbeidsmarkedstiltak. Det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og 
således mangler grunnleggende ferdigheter.

Forslagsnummer:  7094 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Et inkluderende arbeidsliv
Vi vil ha styrket samarbeide mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse i virksomhetene for å 
understøtte innovasjon, produktivitetsvekst og et godt inkluderende arbeidsliv.

Begrunnelse: 
Høyresiden og arbeidsgiverne har jobbet aktivt for å svekke samarbeidet på 
virksomhetene.

Forslagsnummer:  7095 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Statlig styring
Vi vil ha en mer aktiv statlig styring som sikrer velferdsutviklingen, kontroll med våre 
naturressurser og en mer aktiv næringspolitikk.

Begrunnelse: 
Det har skjedd en svekkelse av dette under de borgerliges regjering. Vi mener det er av 
betydning at staten har og tar et betydelig ansvar på dette.
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Forslagsnummer:  7096 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Statlig eierskap
LO må påvirke politisk slik at staten ikke bare er en sterk eier, men også utøver et aktivt 
eierskap i de selskapene den har eierandeler.

Begrunnelse: 
Vi opplever at høyresiden har en passiv holdning til dette, og selskapsledelser går på 
tvers av statens signaler om styringsretning.

Forslagsnummer:  7097 
Forslagsstiller:  Buskerud 

Gratis kulturskoler
LO bør jobbe for å innføre gratis kulturskole i alle kommuner og biblioteker som er 
tilgjengelig for alle.

Begrunnelse: 
Vi ser av de positive resultatene disse institusjonene har i samfunnet i dag, at det burde 
tilrettelegges for at alle kan ta del i dette tilbudet.

Innstilling til forslag 7000–7097: 

Det vises til Sekretariatets forslag til uttalelse om Den faglige og politiske situasjonen.
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