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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  2 

Forslagsstiller:  104 - Rolf Geir Hillestad, Fellesforbundet 
 

Kompetanse krav til å drive en bedrift 2,3 
Nytt kulepunkt på linje 195 

LO vil jobbe for at det blir et nasjonalt kompetanse krav for å drive en bedrift. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  3 

Forslagsstiller:  267 - Erik Hagen, Oslo 
 

Dagsorden pkt. 8, del 3, LOs handlingsprogram s. 4, Det store bilde 
Linje 53 nytt kuglepunkt: 

Pensjonsreformen og senere endringer har vist seg å gi en total pensjon som ikke sikrer en 

pensjon å leve av for dagens unge, for de uføretrygdede, for de som mister jobben i en AFP 

bedrift før fylte 62 år og for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  6 

Forslagsstiller:  306 - Jan Olav Andersen, Sekretariatet 
 

Bemanningsbransjen 
Linje 571 

Kulepunkt endres til: 

Innføre forbud mot utleie av arbeidskraft som hovedregel og begrense mulighetene for 

midlertidige ansettelser. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  17 

Forslagsstiller:  179 - Mariell Brenden, Handel og Kontor i Norge 
 

opprettholde forslag 8044, side 16 
Nytt kulepunkt foran linje 122 i prinsipp og handlingsprogram 

-Prisnivået for boliger er gjennomgående for høyt, og for stadig flere gruper er det vanskelig 

å komme inn på boligmarkedet. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  104 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag - Pensjon 
Linje 53 

Pensjonsreformen gir en folketrygd som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens unge, 

uføre, de som mister jobben i en AFP-bedrift før fylte 62 og de som må gi seg tidlig i 

arbeidslivet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  137 

Forslagsstiller:  197 - Maren Marie Wilhelmsen, Industri Energi  
 

Publish What You Pay Norge 
Nytt kulepunkt eller avsnitt fra linje 70: 

 

De som utfordrer sine myndigheter på åpenhet er under press i mange land, også i OECD-

land og i Norge. Derfor er det viktig at vi støtter opp om organisasjonen som har vært 

spydspissen for åpenhet, og som jobber i både nasjonale og internasjonale nettverk; Publish 

What You Pay Norge (PWYP Norge). Vi er bekymret over at norske myndighetene fjerner 

hele bevilgningen til organisasjonen og truer dens eksistens. Vi krever at myndighetene gir 

bevilgninger til PWYP Norge. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  140 

Forslagsstiller:  156 - Bjørn Nedreaas, Forbundet for Ledelse og Teknikk 
 

Å organisere og å mobilisere 
FLT foreslår oversendt til redaksjonskomiteen: LO-sekretariatet må i neste periode utarbeide 

en forpliktende strategi på hvordan LO og forbundene skal styrke sin posisjon og innflytelse 

blant høyere utdannede arbeidstakere. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  157 

Forslagsstiller:  50 - Gunn Elin Flakne, Fagforbundet 
 

Handlingsprogrammet 
Forslag nummer: 8056, side19 opprettholdes. Økonomiske forskjeller vokser,andelen fattige 

er økende. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  165 

Forslagsstiller:  294 - Heidi Olsen, Sør-Trøndelag 
 

Opprettholder forslag 8098 
Linje 81 Tilleggsforslag Fagligpolitisk samarbeid 

LO er på et selvstendig grunnlag åpen for å samarbeide med politiske partier, inkludert å gi 

støtte ved valg, til de som deler vårt grunnleggende verdisyn om alles rett til arbeid, sikring 

av faglige rettigheter, rettferdig fordeling og utvikling av velferdsstaten. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  177 

Forslagsstiller:  94 - Raymond Andre Jomisko, Fagforbundet 
 

Opprettholde forslag nr 8000 
Endre begrepet ungdom til ung gjennomgående i hele dokumente 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  225 

Forslagsstiller:  8 - Kristine Wendt, EL og IT Forbundet 
 

Opprettholde forslag 9466 - Ungdomskapittel 
Forslagsnummer: 9466  

Forslagsstiller: EL og IT Forbundet (EL og IT) 

 

Redegjørelse:  

Gammelt nytt. Vedtatt forrige kongress i Org.programmet som utgår i år. 

Det sies at samordning er LOs styrke, for at en samordning skal fungere må det forankres. 

LOs største politiske verksted og høyeste organ er LO kongressen. Det vi krever er at vi 

samordner ungdomsarbeidet, og forankrer det på høyeste plan i medlemsdemokratiet.  

 

 

Opprettholder forslag: 9466 

Nytt kapittel. 

 

 

8. Å tenke fremover 

 

LO må være den naturlige arbeidstakerorganisasjonen for alle unge på vei inn i arbeidslivet. 

LOs ungdomsarbeid har som hovedformål å ivareta unge medlemmers interesser i 
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arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, og ved å gjennomføre 

tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til å ta verv i fagbevegelsen. 

 

LOs sommerpatrulje er LO og forbundenes årlige profilerings- og rekrutteringsaksjon. 

Patruljen er samtidig en viktig skoleringsarena for unge fagorganiserte og framtidige 

tillitsvalgte. Formålet er å øke oppslutningen om fagbevegelsen blant ungdom og bidra til at 

ungdom får en positiv opplevelse av arbeidslivet og kunnskap om av arbeidslivets regler. Det 

oppdages stadig lovbrudd hos mange arbeidsgivere. LOs sommerpatrulje har en viktig rolle å 

spille for å ivareta unge arbeidstakeres interesser. LO vil videreutvikle profilerings- og 

rekrutteringspotensialet til Sommerpatruljen. LOs sommerpatrulje er helt sentral i LOs arbeid 

overfor unge arbeidstakere og forbundene har et særlig ansvar for å prioritere ressurser slik at 

patruljen sikres bred og solid deltakelse. 

 

Hovedavtalen LO – NHO åpner for at det kan velges ungdomstillitsvalgte på arbeidsplassene. 

Dette bidrar til vitalisering av det lokale tillitsvalgtarbeidet og er kilde til framtidig 

rekruttering av tillitsvalgte til andre oppgaver i organisasjonen. Det er viktig at både 

rekrutteringen til ungdomstillitsvalgtrollen og oppfølging og skolering av de 

ungdomstillitsvalgte, prioriteres av forbundene. LO og forbundene vil derfor jobbe for at 

ungdomstillitsvalgte får plass i alle hovedavtaler LO er part i. 

 

Et av hoved formålene med ungdomsarbeid er å skolere de kommende generasjoner i 

fagforeningsarbeid. Dette slik at det alltid vil være dyktige og kompetente mennesker som 

står parat til å bære vår felles fane videre. Å utvikle ungdomsarbeidet vil derfor være å 

utvikle organisasjonen. LO vil fortsette å legge til rette for et nyskapende arbeid som vil 

generere vekst i hele bevegelsen.   

 

Dagens unge arbeidstakere møter andre utfordringer enn tidligere generasjoner før oss. 

Arbeidsmarkedet blir stadig trangere og vi ser at de unge er de første som skvises ut. Den løse 

tilknytningen til arbeidslivet påvirker de unges muligheter til å etablere seg og for å skape seg 

en stabil fremtid. Muligheten til å kjøpe bolig blant unge og utvikle sin egen kapitalbase er i 

dag i større grad avhengig av foreldrenes formue enn den tidligere har vært. Dette fører til at 

ulikhetene i samfunnet øker og bygger oppunder et klasseskille i Norge som LO ikke kan stå 

for.  

 

Lærlinger  

Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er til en vær tid ca. 35 000 lærlinger i arbeidslivet 

innenfor ca. 220 fag og yrker. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det 

ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet 

gir. Både skoleinformasjon, lærlingpatruljer, kurs og konferanser gjennomføres i mange 

fylker. LO vil legge til rette for satsning på rekruttering av lærlinger. Det skal videreutvikles 

informasjonsmateriell rettet mot både lærlinger og tillitsvalgte med informasjon om 

fagopplæring og viktigheten av å rekruttere lærlinger.  

 

Elever  

En viktig aktivitet i LOs ungdomsarbeid er skolebesøk på videregående skoler, hvor ungdom 

blir kjent med fagbevegelsens rolle og oppgaver. Dette kan i mange tilfelle være det eneste 

møte med fagbevegelsen som elever får i sin skoletid. Skolebesøk bidrar til økt rekruttering 

av framtidige lærlinger og ordinære medlemmer. LO og forbundene samarbeider lokalt om 

gjennomføring av besøk på videregående skoler.  
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Studenter  

Formålet med LOs student- og elevmedlemskap er å gi faglig bistand når de er i 

deltidsarbeid, og å skape en tilhørighet til forbundet deres utdanning er rettet mot. Samtidig 

skal medlemskapet tilrettelegge for faglig skolering, slik at LO og forbundene kan rekruttere 

dyktige tillitsvalgte.  

 

Søkerandelen til lengere utdanning økte med 6.6 prosent mellom 2011 og 2012, og ¾ av 

arbeidstakere med lengere utdanning valgte sin arbeidstakerorganisasjon i studietiden19. 

Studenter har ofte flere jobber samtidig, og mange arbeidsplasser er uten tillitsvalgte eller 

klubb. Samtidig er de den gruppen som oftest får jobb gjennom vikarbyrå. Disse forholdene 

sett i sammenheng med at studenter selv, vurderer terskelen for organisering som høy i sin 

deltidsjobb21, gjør rekrutteringsarbeidet krevende for forbundene og LO. Dette tilsier en 

strategi der vi oppsøker utdanningsinstitusjonene, og arbeider solidarisk med rekruttering. 

LOs studentservice på fagskoler, høyskoler og universiteter gjør det mulig å samkjøre 

forbundenes aktiviteter. Både rekruttering, medlemsservice og informasjon må gjenspeile 

hovedårsakene til hvorfor studenter organiserer seg.  

 

Satsningen mot lengere utdanning bør reflekteres i den generelle tillitsvalgtskoleringen, og 

LOs og forbundenes ansatte bør ha gode kunnskaper om medlemskapets funksjon og innhold. 

For de forbundene som har en egen studentorganisering, er det naturlig at denne profileres 

gjennom studentmedlemskapet og LOs aktivitet.  

 

LO skal i den neste kongressperioden fortsette å være en tydelig politisk aktør i 

samfunnsdebatten, hvor studenters generelle livssituasjon og faglige utfordringer skal være 

sentrale. Å bygge videre på den troverdigheten LO har opparbeidet seg blant organiserte, så 

vel som potensielle studentmedlemmer22 er viktig. LO vil derfor tilrettelegge for møteplasser 

hvor man setter studentpolitikk på dagsorden, for eksempel LOs studentpolitiske konferanse. 

Samtidig må det legges til rette for samarbeid og felles aktiviteter mellom LO og forbundene 

og studentorganisasjoner som Norsk Studentorganisasjon (NSO), Association of Norwegian 

Students Abroad (ANSA) og Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF)  

 

LO vil:  

• Samarbeide med forbundene om rekruttering av lærlinger.  

• Drive oppsøkende virksomhet blant studenter, og legge til rette for samarbeid og 

felles aktiviteter mellom LO, LOs forbund og student-organisasjonene.  

• Videreutvikle og forsterke det fagligpolitiske samarbeidet med Norsk Folkehjelp og 

AUF, med tanke på å styrke ungdommens bidrag til å utvikle arbeiderbevegelsens kultur og 

politikk. 

• LO skal jobbe for at arbeiderhistorien, rettigheter og plikter blir en del av 

samfunnsfagskoleringen på videregående 

 

Løsere tilknytning til arbeidslivet 

Statistikken viser at det er flest unge som står utenfor arbeidslivet og forskningen viser at jo 

lenger du står utenfor, jo vanskeligere er det å komme inn. I tillegg er unge i større grad utsatt 

for midlertidige stillinger og deltidsstillinger. Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling og i det 

siste har vi sett nye måter å organisere arbeidslivet på enn før. Delingsøkonomien og tilbud 

av tjenester tilgjengelig via mobilapplikasjoner er eksempler på dette.  

 

LO vil:  

• Arbeide for at normen skal være faste og hele stillinger også blant unge 
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• Sørge for at de som jobber innenfor det uregulerte arbeidsmarkedet blir innlemmet i 

det organiserte arbeidslivet.  

• Følge arbeidslivets utvikling, men ikke på bekostning av arbeidstakernes rettigheter i 

arbeidslivet.  

 

Etablering 

Usikkerheten i tilknytningen til arbeidslivet fører til at mange utsetter å etablere familie og 

ikke har råd til å investere i egen bolig. Boligmarkedet i de store byene, særlig Oslo, er preget 

av spekulanter og investorer og stenger dermed ungdommen ute når de skal etablere seg ved 

kjøp av bolig. Stadig flere unge er avhengig av sine foreldre for å kunne komme seg inn på 

boligmarkedet. Dette skaper en usunn avhengighet av foreldrenes kapital. Unge har dermed 

ikke samme mulighet til å bygge opp egen kapitalbase som tidligere generasjoner har gjort.  

 

LO vil:  

• At unge skal ha muligheten til å etablere seg og bygge opp sin egen kapitalbase 

• Ha et mer regulert boligmarked  

 

Samarbeid med arbeiderbevegelsens ungdomsorganisasjoner  

LOs ungdomsarbeid har tradisjonelt omfattet deltakelse på leirer, skoleringer og andre 

arrangementer i arbeiderbevegelsen. På denne måten bidrar en til å utvikle 

arbeiderbevegelsens kultur og politikk. LOs ungdomsarbeid vil i kongressperioden jobbe for 

et mer systematisk samarbeid med Norsk Folkehjelp, Framfylkingen, AOF, AUF, SU, RU, 

senterungdommen, Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole, Arbeiderbevegelsens arkiv og 

bibliotek og FAFO for å styrke arbeiderbevegelsens ungdomsarbeid. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  245 

Forslagsstiller:  293 - Astrid Reistad, Sør-Trøndelag 
 

tillegsforslag 
linje 53 

Pensjonsreformen gir en folketrygd som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens 

unge,uføre, de som mister jobben i en AFP bedrift før fylte 62 år og de som må gi seg tidlig i 

arbeidslivet. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  274 

Forslagsstiller:  108 - Roald  Stykket , Fellesforbundet 
 

Leie ut arbeidskraft 
Forslag 8034 tas opp igjen:  

Kun bedrifter med egen produksjon skal ha lov til å leie ut arbeidskraft. 

 

Begrunnelse: 
Dette vil gjøre en slutt på useriøsiteten i bemanningsbransjen, og være et middel i kampen 

mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  293 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Forslag til tilføyelse 
A. Nytt kulepunkt s. 4 linje 47: organisasjonsgraden er fallende både nasjonalt og 

internasjonalt, noe som truer våre muligheter for å påvirke samfunnsutviklingen i den retning 

den organiserte arbeiderbevegelse ønsker 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  312 

Forslagsstiller:  117 - Joachim Espe, Fellesforbundet 
 

Bemanningsbransjen 
Linje 571 

Kulepunkt endres til: 

Innføre forbud mot utleie av arbeidskraft som hovedregel og begrense mulighetene for 

midlertidige ansettelser. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  323 

Forslagsstiller:  163 - Jonny Meland, Handel og Kontor i Norge 
 

Opprettholde forslag 8044 
Nytt kulepunkt foran linje 122: 

-Prisnivået for boliger er gjennomgående for høyt, og for stadig flere grupperer det vanskelig 

å komme inn på boligmarkedet. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  331 

Forslagsstiller:  291 - Bjørn Ytrestøyl, Møre og Romsdal 
 

Gjenreise forslag nr: 8037 
Tillegg i setning:  linje 34   :  Den vil da lyde som :  Flere unge sliter med å få innpass og 

fotfeste i arbeidsmarkedet. Undervisningen må derfor tilrettelegges slik at alle har en reel 

mulighet til å fullføre en ønsket utdannelse, dette skal også omfatte elever/studenter med 

spesielle behov. Personer uten fullført videregående opplæring osv. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 1. Det store bildet 
 

Forslagsnr:  360 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

Alle valg hvert fjerde år 
LO bør ta initiativ til at både kommune-, fylkesting- og stortingsvalg gjennomføres samtidig 

hvert 4. år. 

 

Begrunnelse: 

Det brukes enormt store ressurser på valgkamp hvert 2. år. Samtidig gjør dagens valgordning 

det vanskelig å gjennomføre en helhetlig politikk fordi det alltid er et valg snart. Det vil være 

lettere å motivere tillitsvalgte til å drive valgkamp og motivere folket til å stemme hvis det 

ikke er valg så ofte. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape 
 

Forslagsnr:  234 

Forslagsstiller:  137 - Richard  Storevik, Fellesforbundet 
 

Forslag til dagsorden pkt.8 del 3 LOs handlingsprogram Fag- og yrkesopplæring. 
Tillegg til nytt kapitel om «å lære». Tas inn etter avsnitt om «grunnopplæringa» i forslagene 

8099-8102.  

Yrkesfaglig utdanning 

Etter reform 94 har videregående skole blitt den grunnleggende utdanningen mot et fag-

/svennebrev. Hovedmodellen med 2 2 er god for å sikre både teoretisk og praktisk kunnskap 

for elevene.  

Alle er i dag sikret rett til en 3 årig videregående opplæring. Dette har vært et vellykket grep 

for å at flere tilbys en grunnleggende videregående utdanning. Den tar derimot ikke innover 

seg at videregående er det eneste stedet den grunnleggende fagopplæringen gis. Det svekker 

muligheten for personer som ønsker eller trenger å skaffe seg en ny fagutdanning på andre 

felt senere i livet. Til sammenlikning er disse mulighetene svært gode i de mer akadmiske 
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utdanningsretningene. 

Ulike vekslingsmodeller med veksling mellom skole og arbeidsplass er prøvd ut. Dette er 

positivt men har også avdekket svakheter. Det er vanskelig å sikre like god opplæring i disse 

modellene.  

LO vil:  

- at fagutdanningene må få bli den grunnutdanninga den faktisk er blitt. Det er behovet 

for egne utdanningstilbud for de som ikke kommer rett fra ungdomsskolen og samt behovet 

for yrkesfaglig videreutdanning (spesialisering). 

- at retten til videregående opplæring må styrkes slik at en fagutdanning er tilgjengelig 

for alle, også de som har fullført videregående. 

- at skolen må få et oppfølgingsansvar helt frem til fag-/svenneprøve. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape 
 

Forslagsnr:  235 

Forslagsstiller:  137 - Richard  Storevik, Fellesforbundet 
 

Forslag til dagsorden pkt.8 del 3 LOs handlingsprogram Fag- og yrkesopplæring. 
Tillegg til kompetansedelen under kapitel «å jobbe».  Kan tas inn på slutten av 

endringsforslagene 8875, 8876 og 8879.  

Formell kompetansekrav for å utføre arbeid 

Når hver tredje i arbeidsmarkedet enten ikke har fullført noen videregående utdanning eller 

gjennomført studieforberedende linjer men uten påfølgende yrkesrelevant utdanning, tyder 

det på at for lite motiverer arbeidstakere og bedriftene til å formalisere og heve kompetansen. 

I profesjonsyrkene er det motsatt. Det er gode samfunnsmessige grunner for å stille 

kompetansekrav også for yrkesfagene. Det kan gjelde for å sikre kvalitet og 

gjennomføringsevne overfor kunden. Vi vet også at gode fagkunnskaper ofte er en 

forutsetning for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen.  

Krav til kompetanse i alle ledd gir fordeler for seriøse bedrifter, er en forutsetning for 

innovasjon og kan gjøre nødvendig omstilling lettere. Men for finmaskede og rigide 

utdanningskrav kan virke motsatt, fordi arbeidsoppgaver lett låses fast i yrkestitler 

(profesjonalisme) og svekke verdien av realkompetanse (utdanningsformalisme).  

I de fleste bransjer er det behov for å løfte fram betydninga av fagkompetanse og øke 

motivasjonen for å fullføre fagutdanningene. Det kan gjøres ved krav i lov eller forskrift, ved 

bransjeavtaler eller som krav fra leverandør eller kunde. Entreprenører og oppdragsgivere bør 

kreve en høy andel fagarbeidere på prosjekter i bygg. 

LO vil: 

- at det skal stilles formaliserte krav til fagutdanning for yrkesutøvelse. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape 
 

Forslagsnr:  238 

Forslagsstiller:  137 - Richard  Storevik, Fellesforbundet 
 

Forslag til dagsorden pkt.8 del 3 LOs handlingsprogram Fag- og yrkesopplæring. 
Fellesforbundets forslag nr. 8901. Denne kan tas inn/integreres i starten av 

endringsforslagene (8875, 8876 og 8879) til kapitelet «å jobbe». Kopierer inn vårt 

endringsforslag.  

Opprettholder Forslagsnummer:  8901 

Nytt avsnitt linje 691 

Norge må sikre god kompetanse i alle ledd i det norske arbeidslivet, fra fagarbeideren og til 

de med høyere utdanning. Høy innovasjons- og omstillingsevne er et resultat av 

erfaringsbasert kompetanse fra alle nivå på arbeidsplassen. Den norske arbeidslivsmodellen, 

sammen med selvstendige dyktige fagarbeidere er viktig for å sikre bedriftens produktivitet 

og for rekrutteringen til fagene.  

Fagutdanningen må derfor sikre en bred og relevant inngang til arbeidsmarkedet som både gir 

gode muligheter for å møte teknologisk utvikling og muligheter for videre utdanning. 

Yrkesfaglig og akademisk utdanning må sidestilles i større grad enn i dag. Den praktiske 

kunnskapen må inn i grunnskolen og fellesfagene må yrkesrettes i den videregående skolen. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.1. Økonomisk 

styring 
 

Forslagsnr:  4 

Forslagsstiller:  266 - Janne Hegna, Oslo 
 

Uten overskrift 
Kapittel 2 - Å skape 

Nytt forslag som skal erstatte linjene 124, 125 og 126 ’ Den norske samarbeidsmodellen har 

bred tilslutning blankt arbeidslivets parter, myndighetene og sentrale forskningsmiljøer, og 

må legge grunnlaget for norsk økonomisk politikk og norsk arbeidslivspolitikk framover’. 

 

 ’Den norske modellen må legge grunnlaget for norsk økonomisk politikk og norsk 

arbeidslivspolitikk framover. Dersom faglige rettigheter svekkes av politikere, mer 

utfordrende arbeidsgivere og i økende grad avgjøres av riksmekler, advokater, juss og 

domstoler framfor forhandlingsløsninger, blir dette en stadig mer krevende oppgave’. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.1. Økonomisk 

styring 
 

Forslagsnr:  8 

Forslagsstiller:  266 - Janne Hegna, Oslo 
 

Uten overskrift 
Kapittel 2- Å skape  

Nytt forslag til punkt 2.5 EU og EØS, linje 232 og 233 ’ EØS- avtalen er derfor grunnlaget 

for LOs faglige europapolitikk’.    

 

Setningen strykes. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.1. Økonomisk 

styring 
 

Forslagsnr:  20 

Forslagsstiller:  266 - Janne Hegna, Oslo 
 

Uten overskrift 
Kapittel 2 - Å skape 

Nytt forslag til 2.5, linje 254 som  er i tillegg til setningen ’ En slik forrang må avklares 

mellom EØS- avtalens parter’ 

 

 ’Hvis det ikke er mulig, må Norge si opp avtalen og inngå en handelsavtale med EU’ 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.1. Økonomisk 

styring 
 

Forslagsnr:  254 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8132 
Linje 148 Nytt kulepunkt  

Jobbe mot kuttpolitikk i NRK, helsevesen og forsvar, samt kutt i overføringer til kommunene. 

Begrunnelse: Skal vi ha et levende demokrati så må offentlige institusjoner ha midler til å 

drive. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.1. Økonomisk 

styring 
 

Forslagsnr:  340 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8132 
Linje 148 Nytt kulepunkt  

Jobbe mot kuttpolitikk i NRK, helsevesen og forsvar, samt kutt i overføringer til kommunene. 

Begrunnelse: Skal vi ha et levende demokrati så må offentlige institusjoner ha midler til å 

drive. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.2. Partssamarbeid 

og kompetanse 
 

Forslagsnr:  299 

Forslagsstiller:  276 - Lene-Britt Johannesen, Vestfold 
 

Revisjon av hovedavtalen 
Forslag:   8160 

Forslagstiller:  Vestfold 

 

Revisjon av hovedavtalen 

Handlingsprogrammet – Kapittel 2 – Å skape – underkapittel Partssamarbeid og kompetanse 

– side 15 – linje 234 

 

Tilleggsforslag: 

Ny setning 

LO vil bringe revisjon av Hovedavtalen inn i et hovedoppgjør for å kunne sette makt bak 

dette og andre viktige krav til endring i Hovedavtalen. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.2. Partssamarbeid 

og kompetanse 
 

Forslagsnr:  74 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet forslag 8152 
Legge til verdiskaping og tjenesteyting under LO vil på linje 171 

 

LO vil: 

• Styrke samarbeidet mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse i virksomhetene for å  

understøtte innovasjon, verdiskaping, tjenesteyting, produktivitetsvekst og et godt og  

inkluderende arbeidsliv. 

Begrunnelse: 
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Vi mener “verdiskaping og tjenesteyting”, er viktige begreper som bør inn i  

handlingsprogrammet til LO. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  223 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8212 
NAV styrkes slik at NAV kan gjøre mer av arbeidet med å få folk i arbeid selv 

 

Begrunnelse: 

Nav kjøpte tjenester av private tiltaksarrangører for 6,6 milliarder kroner i fjor. Magasinet  

Velferd skriver at 599 aktører fikk utbetalt mer enn én million kroner fra Nav i 2014. Ti  

virksomheter fikk mer enn 50 millioner i betaling for oppdrag for Nav. Nå varsler Nav-  

direktør Sigrun Vågeng at de i større grad skal stå for formidlingen selv, i stedet for å  

kjøpe tjenester fra ulike tiltaksarrangører. 

– Flere ledige vil komme i arbeid raskere, mer effektivt og til en lavere pris hvis Nav får  

begynne å gjøre mer av jobben selv. Vi ønsker frihet for å finne de beste løsningene for  

brukerne, og ikke bare være bundet til å kjøpe tiltaksplasser fra attføringsbedriftene. Jeg  

mener vi på sikt vil spare samfunnet for store kostnader ved en enda nærmere kontakt  

mellom Nav og arbeidsgivere, sier Vågeng til Dagsavisen. 

Forsøk som er blitt gjort ved fem Nav-kontorer rundt omkring i landet, viser imidlertid at  

Nav er i stand til å hjelpe brukere på en bedre måte selv, ved raskt og effektivt sørge for at  

folk kommer i arbeid, påpeker Nav-direktør Vågeng. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  369 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

mot flere strømkabler utenlands 
Gjenreiser Forslagsnummer: 8423  

Linje 344 Nytt kulepunkt   

Gå mot flere strømkabler utenlands. 

Begrunnelse: Strømkabler utenlands gjør kraften dyrere i Norge. Dette er ikke bra verken for 

eksisterende industri eller for at det skal satses på ny industri i landet. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  244 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreise forslag 8092 
Linje 180 nytt avsnitt: 

Vi ser i dag at den internasjonale finanseliten og de store multinasjonale selskapene arbeider 

aktivt for å svekke demokratisk kontroll med samfunnsutviklingen og flytte makt ut av 

nasjonale demokratiske institusjoner. LO vil både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale 

arbeid motarbeide svekkelse av våre demokratiske institusjoner og jobbe for å bringe tilbake 

demokratisk kontroll over industripolitikk, finanspolitikk og hvordan vi organiserer vårt 

samfunn. 

Begrunnelse: Som mange har pekt på, bl. a. Wegard Harsvik i artikkelen «Alle nyliberale 

tankesmiers mor» i agendamagasin.no 4.6.16, er det sterke krefter som ser på demokrati som 

hinder for en samfunnsutvikling de kjemper for. Det er en sammenheng mellom dyrkingen av 

økonomen Friedrich Hayek sine teorier/ideologi og de markedsliberalistiske strømningene. 

(Hayek var skeptisk til det demokratiske system og tilhenger av et «konstitusjonelt, sterkt 

begrenset demokrati hvor velferdsrettigheter gjøres ulovlige – han er også kjent som en sterk 

støttespiller for Pinochet-diktaturet i Chile). Både Thatcher, Reagan, Torbjørn Røe Isaksen og 

Civita er sterkt inspirert av Hayek. Dette viser seg særlig igjen i TTIP/TISA-forhandlingene 

hvor man både vil innføre ordninger som gjør en demokratisk «retur» til offentlig drift av 

velferdstjenester som er konkurranseutsatt eller privatisert, umulig gjennom å gi 

multinasjonale selskap søksmålsrett mot stater og rett til å kreve erstatning for tapt framtidig 

profitt. Også flyttingen av den norske nasjonale finanstilsynet til Brüssel er eksempel på den 

samme politikken. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  253 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8092 
Linje 180 nytt avsnitt: 

Vi ser i dag at den internasjonale finanseliten og de store multinasjonale selskapene arbeider 

aktivt for å svekke demokratisk kontroll med samfunnsutviklingen og flytte makt ut av 

nasjonale demokratiske institusjoner. LO vil både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale 

arbeid motarbeide svekkelse av våre demokratiske institusjoner og jobbe for å bringe tilbake 

demokratisk kontroll over industripolitikk, finanspolitikk og hvordan vi organiserer vårt 

samfunn. 

Begrunnelse: Som mange har pekt på, bl. a. Wegard Harsvik i artikkelen «Alle nyliberale 

tankesmiers mor» i agendamagasin.no 4.6.16, er det sterke krefter som ser på demokrati som 

hinder for en samfunnsutvikling de kjemper for. Det er en sammenheng mellom dyrkingen av 

økonomen Friedrich Hayek sine teorier/ideologi og de markedsliberalistiske strømningene. 

(Hayek var skeptisk til det demokratiske system og tilhenger av et «konstitusjonelt, sterkt 

begrenset demokrati hvor velferdsrettigheter gjøres ulovlige – han er også kjent som en sterk 
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støttespiller for Pinochet-diktaturet i Chile). Både Thatcher, Reagan, Torbjørn Røe Isaksen og 

Civita er sterkt inspirert av Hayek. Dette viser seg særlig igjen i TTIP/TISA-forhandlingene 

hvor man både vil innføre ordninger som gjør en demokratisk «retur» til offentlig drift av 

velferdstjenester som er konkurranseutsatt eller privatisert, umulig gjennom å gi 

multinasjonale selskap søksmålsrett mot stater og rett til å kreve erstatning for tapt framtidig 

profitt. Også flyttingen av den norske nasjonale finanstilsynet til Brüssel er eksempel på den 

samme politikken. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  208 

Forslagsstiller:  18 - Raymond Turøy, Fagforbundet 
 

Opprettholde forslag 8183 
Avsnittet på linje 182 - 185 strykes 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  102 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8184 
Arbeidsmarkedsbedrifter 

Legge til følgende setning på linje 186: 

Mange av arbeidsmarkedsbedriftene har i dag  

profitt som mål. Derfor bør også arbeidsmarkedsbedriftene eies, driftes og finansieres av  

det offentlige, slik at også dette området er under politisk styring. 

 

Begrunnelse: 

Profitt egner seg dårlig som mål for denne gruppen mennesker. Profittjaget har ført til at  

arbeidsmarkedsbedriftene melder seg inn i dårligere tariffområder, med svekkede lønns,  

pensjons og arbeidsvilkår. LO som organisasjon kan ikke godta dette. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  147 

Forslagsstiller:  161 - Christopher Beckham, Handel og Kontor i Norge 
 

En aktiv arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
Ny setning linje 186: 

Tiltaksplasser gitt av NAV må forbeholdes virksomheter med tariffavtale og etableres i 

samråd med tillitsvalgte og skal ikke fortrenge ordinære ansatte. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  42 

Forslagsstiller:  227 - Yngve Hansen, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Dagsorden punkt 8, del 3 
linje 194 

 

Opprettholde og forbedre dagpengeordningene for arbeidsledige og permitterte, herunder 

gjeninnføring av feriepenger. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  255 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8194 
Linje 195 Nytt kulepunkt  

I kontrakter og anbud i det offentlige skal det være tariffavtale og lærlingeplasser 

Begrunnelse:  

Sikre nok læreplasser. Forebygge sosial dumping. Styrke det organiserte arbeidsliv. Jfr. 

Forsterket DIFI-modell (Rogalandsmodellen 
 
 
 
  



18 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.3. En aktiv 

arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk 
 

Forslagsnr:  256 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8194 
Linje 195 Nytt kulepunkt  

I kontrakter og anbud i det offentlige skal det være tariffavtale og lærlingeplasser 

Begrunnelse:  

Sikre nok læreplasser. Forebygge sosial dumping. Styrke det organiserte arbeidsliv. Jfr. 

Forsterket DIFI-modell (Rogalandsmodellen 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.4. En åpen 

økonomi 
 

Forslagsnr:  341 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8194 
Linje 195 Nytt kulepunkt  

I kontrakter og anbud i det offentlige skal det være tariffavtale og lærlingeplasser 

Begrunnelse:  

Sikre nok læreplasser. Forebygge sosial dumping. Styrke det organiserte arbeidsliv. Jfr. 

Forsterket DIFI-modell (Rogalandsmodellen) 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.4. En åpen 

økonomi 
 

Forslagsnr:  252 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Ttip og tisa 
Linje 207 – 213 

Endring Linje 207-213 strykes og erstattes med:  

Dersom forhandlingene fører fram vil begge avtalene ha stor betydning for norsk industri og 

næringsliv. TTIP vil, selv om vi ikke er part i en eventuell avtale, få stor betydning for vår 

handel særlig i forhold til USA. Norge vil måtte vurdere å inngå en tilsvarende avtale med 

USA for å ikke bli konkurransemessig skadelidende. LO krever full åpenhet i forhandlingene. 

Avtalene må ikke inneholde noen liberaliseringer som svekker faglige rettigheter, 

miljøstandarder eller forbrukerrettigheter. Avtalene må ikke inneholde klausuler som binder 

opp framtidige regjeringer, og avtalene må ikke inneholde aksept for at investorer skal få 

egne tvistesystemer, der de kan kreve erstatning for mulige konsekvenser av demokratisk 

vedtatte lover. LO krever at alle framtidige internasjonale handelsavtaler, av slikt omfang, tas 

opp til folkeavstemming. 
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Begrunnelse: Fagbevegelsen ser med stor skepsis på TTIP- og TISA-avtalene. Det feilslåtte 

EØS- prosjektet fører med seg mer og mer markedsliberalisme. Når handelsavtaler som EØS 

og TISA skal overstyre demokrati og nasjonal politikk med negative ringvirkninger for 

faglige rettigheter og selvstyre, kan ikke en ansvarlig norsk fagbevegelse på noe punkt støtte 

opp om slike avtaler. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.4. En åpen 

økonomi 
 

Forslagsnr:  292 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Opprettholder forslag 8247 
Linje 223 tillegg:  

Tilføye et komma etter ”TISA” , og videre tilføye ”TTIP”. 

Begrunnelse: TTIP bør også nevnes særskilt, ikke bare TISA. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  149 

Forslagsstiller:  321 - Lars M. Johnsen, Sekretariatet 
 

Handlingsprogrammet kapittel 2.5 EU og EØS 
Våre europeiske naboland er Norges viktigste samarbeidspartnere både  

økonomisk og politisk og utgjør samtidig Norges største eksportmarked. Et forutsigbart  

og gjensidig samarbeid er nødvendig for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked  

og rammevilkår som er likeverdige med våre naboland. EØS-avtalen har  

siden inngåelsen ivaretatt Norges samarbeid med EU på dette området.  

LO mener at den sosiale dimensjonen i det indre marked må styrkes. Å sikre  

minimumsregler på arbeidsrettsområdet og hindre sosial dumping må være høyt  

prioritert. EU har ikke lykkes med dette. Utviklingen har gått i motsatt retning, med angrep 

på eksisterende rettigheter  

og færre nye minimumsregler. I tillegg har finanskrisen lagt press på nasjonal  

lønnsdannelse, kollektive forhandlinger og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i flere  

europeiske land. 

LO krever en aktiv norsk europapolitikk. Så lenge EØS-avtalen består, må Norge bruke 

handlingsrommet i EØS- 

avtalen både for å påvirke utformingen av nytt regelverk og ved gjennomføring i norsk  

rett. Politiske myndigheter må sikre at norske interesser ivaretas. Tidlig innsats i de  

politiske prosessene vil være påkrevet for å få gjennomslag. Dialog med arbeidslivets  

parter i forbindelse med innføring av EU-lovgivning i norsk rett er avgjørende.  

Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler  

mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. 

LO aksepterer ikke: 

• begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og 

retten til nasjonal lønnsdannelse.  



20 
 

LO krever at: 

• ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran 

EUs regler.  

• EØS-avtalen sies opp og erstattes av ordinær handelsavtale mellom Norge og EU. 

LO  vil: 

- delta aktivt i NSF, ETUC og ITUC for å utvikle og styrke det internasjonale faglige arbeidet 

og den internasjonale solidariteten 

- delta aktivt i EFTAs konsultative komité for å fremme arbeidstakerrettigheter og den sosiale 

dimensjon. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  296 

Forslagsstiller:  293 - Astrid Reistad, Sør-Trøndelag 
 

opprettholde forslag 8301 
linje 324 

Tilleggsforslag 

Lo vil at Norge må kunne vedta tiltak med hensyn til sosial dumping, og ikke være bundet av 

EUs markedsliberale friheter og EU- domstolens tolkning av dette. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  300 

Forslagsstiller:  272 - Størk  Hansen, Oppland 
 

EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale 
Opprettholder forslagsnummer: 8287 

Forslagsstiller: Oppland 

 

EU og EØS 

 

EØS i dag er langt unna det som folker ble forespeilet i 1992. Viktige avgjørelser blir tatt i 

Brussel - ikke på Stortinget eller i kommunestyrene. EØS begrenser demokratiet. LO krever 

at regjeringen ikke implementerer flere nye direktiv og EU-vedtak som  

undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. LO krever at EØS avtalen må 

erstattes med en handelsavtale. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  120 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Endringsforslag linje 232-EØS 
Stryke Linje 232: ’EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige Europapolitikk.' 

Erstattes med: ’Dersom EØS-avtalen skulle opphøre vil automatisk Handelsavtalen, som 

sikrer tollfrihet og markedsadgang for industrien, gjeninntre.' 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  152 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag - EØS 
Linje 241: 

LO er bekymret for en utvikling der EU, ESA og EFTA-domstolen griper inn i norsk 

arbeidsliv. Eksempler på dette er Holshipdommen, EFTA-domstolens syn i verftsaken, 

Jernbanepakke 4 som kan hindre stans i anbudssetting av jernbanen, ESAs brev om at det 

ikke lengre skal være krav om norske lønns og arbeidsforhold på Kielbåten, samt EUs krav 

om felles EU-regler for helikoptertrafikken som vil føre til at Norge ikke lengre gir 

driftstillatelse og fører tilsyn. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  161 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag- EØS og bemanningsbransjen 
Linje 241: 

LO vil arbeide for et forbud mot bemanningsbransjen unntatt rene vikariater for navngitte 

personer. Dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor EØS-avtalen må avtalen sies opp. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  257 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8281 
Linje 228 - 241 Endring  

Linje 228-241 strykes og erstattes med:   

Utviklingen av EØS-avtalen gjennom nye direktiver og forordninger, og ikke minst nye 

tolkninger fra domstolen, har fått et omfang på arbeidslivsområdet som går langt utover det 



22 
 

som ble forespeilet da avtalen ble inngått. 

EØS-avtalen har vist seg å være et verktøy som kapitalen bruker til å angripe faglige 

rettigheter. Dette truer den norske samfunnsmodellen og utgjør et demokratisk problem. LO 

kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel eller 

at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EFTA- og EU-domstolen. Norske myndigheter må 

ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller 

mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette 

ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom 

Norge og EU. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  273 

Forslagsstiller:  172 - John Thomas Suhr, Handel og Kontor i Norge 
 

Opprettholde kritikk av EU og EØS-avtalen 
HK ønsker å opprettholde forslag nr 8305, feks som nytt avsnitt fra linje 242: 

 

’Sentrale elementer innen norsk distriktspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning og 

naturressurser, alkoholpolitikk og i senere år faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial 

dumping, har i tur og orden blitt utfordret av ESA- og EFTA-domstolen.’ 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  279 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreis forslag 8281 
Linje 228 - 241 Endring  

Linje 228-241 strykes og erstattes med:   

Utviklingen av EØS-avtalen gjennom nye direktiver og forordninger, og ikke minst nye 

tolkninger fra domstolen, har fått et omfang på arbeidslivsområdet som går langt utover det 

som ble forespeilet da avtalen ble inngått. 

EØS-avtalen har vist seg å være et verktøy som kapitalen bruker til å angripe faglige 

rettigheter. Dette truer den norske samfunnsmodellen og utgjør et demokratisk problem. LO 

kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel eller 

at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EFTA- og EU-domstolen. Norske myndigheter må 

ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller 

mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette 

ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom 

Norge og EU. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  343 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8281 
Linje 228 - 241 Endring  

Linje 228-241 strykes og erstattes med:   

Utviklingen av EØS-avtalen gjennom nye direktiver og forordninger, og ikke minst nye 

tolkninger fra domstolen, har fått et omfang på arbeidslivsområdet som går langt utover det 

som ble forespeilet da avtalen ble inngått. 

EØS-avtalen har vist seg å være et verktøy som kapitalen bruker til å angripe faglige 

rettigheter. Dette truer den norske samfunnsmodellen og utgjør et demokratisk problem. LO 

kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel eller 

at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EFTA- og EU-domstolen. Norske myndigheter må 

ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller 

mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette 

ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom 

Norge og EU. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  379 

Forslagsstiller:  295 - Ståle Knoff Johansen, Nord-Trøndelag 
 

Linje 241 Handlingsprogarmmet 
Det går ei grense for LOs fortsatte støtte til EØS-avtalen.  LO vil arbeide for et forbud mot 

bemanningsbyrå unntatt for rene vikariat for navngitte personer for å sikre norsk arbeidsliv.  

Dersom dette ikke lar seg gjøre innefor EØS-avtalen er den grensa nådd. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  380 

Forslagsstiller:  10 - Venke Marie Heimdal, EL og IT Forbundet 
 

Til linje 241 i handlingsprogrammet 
Linje 241 i handlingsprogrammet  

 

Det går ei grense for LOs fortsatte støtte til EØS avtalen. LO vil arbeide for et forbud mot 

bemanningsbyrå unntatt for rene vikariater for navngitte personer for å sikre norsk arbeidsliv. 

Dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor EØS-avtalen er den grensa nådd. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  319 

Forslagsstiller:  291 - Bjørn Ytrestøyl, Møre og Romsdal 
 

Gjenreise forslag nr : 8268 
Endre kulepunkt : Erstatte Gå inn for med Kreve , Linje nr 253 blir da :  Kreve at Ilo 

konvensjoner , norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning osv. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  172 

Forslagsstiller:  27 - Roger Dehlin, Fagforbundet 
 

Forslagsnr. 8299 
Erstatte kulepunkt på linje 253, ny tekst: 

 

Kreve at ILO-konvensjoner skal grunnlovsfestes, norske tariffavtaler og norsk 

arbeidslivslovgivning 

gis forrang foran EUs regler. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  175 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag EØS 
Linje 254 

Det krever reforhandling av EØS-avtalen, hvis den ikke kan reforhandles må den sies opp. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  182 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag Jernbanepakke 4 
Linje 255 

Jobbe for at Norge ikke innfører Jernbanepakke 4 som hindrer en ny regjering å stanse 

Solbergregjeringens anbudsutsetting av jernbanen. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  185 

Forslagsstiller:  309 - Jørn Eggum, Sekretariatet 
 

Handlingsprogrammet EØS 
Opprettholder Forslags nr:  8296 

Kulepunkt 2 på linje 253 endres: 

Stryk setningen: 

En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  153 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholde forslag 8273 
Legge til nytt punkt under LO vil på linje 257:LO vil:  

• Ha arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter ut av EØS-avtalen 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.5. EU og EØS 
 

Forslagsnr:  329 

Forslagsstiller:  181 - Åsmund Utgård, Handel og Kontor i Norge 
 

Opprettholde forslag 8306 
Nytt kulepunkt linje 257 

 

Kreve at regjeringen nedsetter et utvalg som vurderer eventuelle behov for reforhandling av 

EØS-avtalen 

I kjølvannet av Brexit. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.6. Forskning og 

utvikling 
 

Forslagsnr:  162 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8323 
Forskning og utvikling 

Å bruke deler av oljefondet på forskning og utvikling av norsk landbasert industri,  

utbygging av infrastruktur og oppgradering av kraftproduksjon og distribusjon. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.6. Forskning og 

utvikling 
 

Forslagsnr:  96 

Forslagsstiller:  246 - Pål Kjærstad, Norsk Tjenestemannslag 
 

Handlingsprogram pkt. 2.6. 
Linje 276, tillegg etter ’økonomisk løft', 'med sikte på å utgjøre 3% av BNP ’. 

 

Nytt andre kulepunkt fra linje 272/275 blir slik med dette forslaget: ’LO vil: Jobbe for at 

Norges samlede forsknings- og utviklingsinnsats får et betydelig økonomisk løft med sikte på 

å utgjøre 3 % av BNP’. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  232 

Forslagsstiller:  41 - Trond Helland, Fagforbundet 
 

Forslag. 8386 
På linje 373:  

Det er viktig å ivareta oljearbeidernes kunnskap og kompetanse, slik at den kan brukes i 

utvikling av fornybare energikilder, næringsvirksomhet og arbeidsplasser i  Norge, etter 

nedtrappingen av norsk oljeindustri. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  115 

Forslagsstiller:  237 - Kjersti Barsok, Norsk Tjenestemannslag 
 

Det grønne skiftet 
Tillegg til linje 287: Det er store muligheter i det grønne skiftet, og Norge har både 

kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes. Myndighetene må ta en aktiv rolle i 

omstillingen og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  111 

Forslagsstiller:  237 - Kjersti Barsok, Norsk Tjenestemannslag 
 

Klimatilpasning i sør 
Tillegg til linje 294: Samtidig må Norge bidra til utslippskutt og klimatilpasning i land i Sør. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  297 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Omskrivning av setning under lavutslippssamfunnet 
omskriving av siste setning linje 298 og 299: Dette gir også næringspolitiske muligheter 

gjennom målrettet politikk for forskning og teknologiutvikling innen områder med potensiale 

for norske miljøteknologi leveranser i det globale marked. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  301 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Tilføyelse til linje 303, Lavutslippssamfunnet 
- Tilføyelse linje 303: ...innen 2020, basert på norske teknologileveranser 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  224 

Forslagsstiller:  55 - Kim Håkon Pedersen, Fagforbundet 
 

Lavutslippssamfunnet 
Forslag 8334 fra Fagforbundet opprettholdes. Følgende tekst foreslås som erstatning for 

avsnittet “Lavutslippssamfunnet” på linjene 280 - 306 i sekretariatets innstilling: 

 

2.7 Lavutslippssamfunnet 

 

LO støtter Paris-avtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til  

maksimalt 2 grader, samt å etterstrebe å holde temperaturøkningen ned mot 1,5 grader. 
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Det betyr at Norges klimamål må strammes inn, og ifølge Paris-avtalen er alle land  

forpliktet til å gjøre dette innen 2020. Norge må forsterke dagens mål om 40 prosent kutt  

innen 2030 betydelig. 

 

Klima-, nærings-, transport- og infrastrukturpolitikk må ses i sammenheng. Gods- og  

persontrafikk er realistisk å få fossilfri innen 2030, ved satsning på kollektivtrafikk,  

overføring av gods til bane og sjø, og tilrettelegge for sykkelbruk. 

 

For å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser  

bli liggende urørt. En satsning på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi  

vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn. 

 

For å skape arbeidsplasser som erstatning for de som blir borte i oljeindustrien, må det  

satses på eksisterende kunnskap og kompetanse, i sektorer som havvind, bølgekraft,  

fossilfrie ferjer, skip og utstyr til fornybarindustrien. Det må legges til rette for økt  

forskning på disse områdene. 

 

LO mener at privatisering og konkurranseutsetting svekker styringsmulighetene og  

hinder en klimavennlig utvikling. Tilrettelegging for det grønne skifte må komme  

gjennom statlig styring. 

 

LO vil: 

- At bruken av samfunnets samlede ressurser må sikre målet om et lavutslippssamfunn.  

Investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må  

unngås. 

- At Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen,  

dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder. 

- At lov om offentlig innkjøp må endres slik at hensyn til miljø og klima prioriteres  

fremfor pris. 

- At klimapolitikk ses i sammenheng med næringspolitikk, slik at jobbene som går tapt  

i sektorer som mister arbeidsplasser, erstattes. 

- At jordvernet styrkes. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.7. 

Lavutslippssamfunnet 
 

Forslagsnr:  25 

Forslagsstiller:  240 - Bjørn Halvorsen, Norsk Tjenestemannslag 
 

Handlingsprogrammet 
Linje 307, nytt kulepunkt: Bidra til at Statens pensjonsfond utland, kommunale fond og andre 

offentlige og private investorer trekker sine investeringer ut av fossilindustri, og heller satser 

på grønne alternativer, for å bidra aktivt til klimaløsningen. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  164 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8388 
Industridepartement 

LO krever at det opprettes et industridepartement med en industriminister. 

 

 

Begrunnelse: 

LO etterlyser en langsiktig nærings- og industripolitikk. Norge har et fragmentert statlig  

forvaltningssystem for næringsliv og industrien og hvor de fleste departementer er  

involvert. 

LO er av den oppfatning at Regjering og Storting bør utvikle en helhetlig nærings- og  

industripolitikk ikke minst fordi global konkurransedyktighet i stadig sterkere grad  

forutsetter at næringslivet bl.a. har en velfungerende infrastruktur. Utviklingen av  

infrastrukturen bestemmes i meget stor grad gjennom politiske vedtak knyttet til ulike  

departement. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  216 

Forslagsstiller:  99 - Torild Holmedal, Fagforbundet 
 

Uten overskrift 
Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer, 

som gir muligheter og utfordringer knyttet til forvaltning, miljø, næringsinteresser og 

sikkerhetspolitikk. Norge har et stort ansvar for bærekraftig ressurs- og miljøovervåking i 

nord, og for å håndheve norsk lovgivning og suverenitet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  219 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet 
Nei til sentralisering av samfunnsnyttige tjenester 

For å bevare bosetting og arbeidsplasser over hele landet er LO imot en sentralisering av  

samfunnsnyttige tjenester. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  236 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8437 
Konsekvensutredninger 

Ordningen med konsekvensutredninger er en del av det norske systemet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  303 

Forslagsstiller:  276 - Lene-Britt Johannesen, Vestfold 
 

”Verktøy i verktøykassa” og statlig eierskap som et aktivt virkemiddel i 

næringspolitikken for å videreutvikle industrien i Norge. 
Forslag:   8413 

Forslagstiller:  Vestfold 

 

 

”Verktøy i verktøykassa” og statlig eierskap som et aktivt virkemiddel i næringspolitikken for 

å videreutvikle industrien i Norge. 

Handlingsprogrammet – kapittel 2 – Å skape – underkapittel En aktiv næringspolitikk – side 

19 – linje 416. 

 

Tilleggsforslag 

”Verktøy i verktøykassa” og statlig eierskap som et aktivt virkemiddel i næringspolitikken for 

å videreutvikle industrien i Norge.  

LO vil arbeide for at den næringsnøytrale industripolitikken må opphøre og at det må 

gjennomføres en statlig satsing på fremtidens grønne industri som solarindustri, offshore 

vindkraft og industriell utnytting av skog.  

Utflagginga av industrien i Norge må stanses, og regjeringen må bruke sin eiermakt og stanse 

eksempelvis Hydros nedleggelser av arbeidsplasser i Norge til fordel for utenlandssatsing. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  339 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8092 
Linje 180 nytt avsnitt: 

Vi ser i dag at den internasjonale finanseliten og de store multinasjonale selskapene arbeider 

aktivt for å svekke demokratisk kontroll med samfunnsutviklingen og flytte makt ut av 

nasjonale demokratiske institusjoner. LO vil både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale 

arbeid motarbeide svekkelse av våre demokratiske institusjoner og jobbe for å bringe tilbake 

demokratisk kontroll over industripolitikk, finanspolitikk og hvordan vi organiserer vårt 

samfunn. 

Begrunnelse: Som mange har pekt på, bl. a. Wegard Harsvik i artikkelen «Alle nyliberale 

tankesmiers mor» i agendamagasin.no 4.6.16, er det sterke krefter som ser på demokrati som 

hinder for en samfunnsutvikling de kjemper for. Det er en sammenheng mellom dyrkingen av 

økonomen Friedrich Hayek sine teorier/ideologi og de markedsliberalistiske strømningene. 

(Hayek var skeptisk til det demokratiske system og tilhenger av et «konstitusjonelt, sterkt 

begrenset demokrati hvor velferdsrettigheter gjøres ulovlige – han er også kjent som en sterk 

støttespiller for Pinochet-diktaturet i Chile). Både Thatcher, Reagan, Torbjørn Røe Isaksen og 

Civita er sterkt inspirert av Hayek. Dette viser seg særlig igjen i TTIP/TISA-forhandlingene 

hvor man både vil innføre ordninger som gjør en demokratisk «retur» til offentlig drift av 

velferdstjenester som er konkurranseutsatt eller privatisert, umulig gjennom å gi 

multinasjonale selskap søksmålsrett mot stater og rett til å kreve erstatning for tapt framtidig 

profitt. Også flyttingen av den norske nasjonale finanstilsynet til Brüssel er eksempel på den 

samme politikken. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  305 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Endring av ord under en aktiv næringspolitikk 
Linje 320: Skifte ut ordet kunnskapsbaserte med produktive. Begrunnelse: begrepet 

kunnskapsbaserte blir lett tolka synonymt med teoretisk kunnskap, hvilket ikkje er dekkande. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  151 

Forslagsstiller:  109 - Bjørn Sigurd  Svingen , Fellesforbundet 
 

Risikolån for SMB-er 
Gjenreiser forslagsnummer: 8399 Forslagsstiller: Fellesforbundet 

Tillegg i linje 336 (tidl. 408), erstatte punktum med komma: 

..., herunder gi gode muligheter for eksisterende bedrifter å kunne søke om risikolån/tilskudd. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  197 

Forslagsstiller:  10 - Venke Marie Heimdal, EL og IT Forbundet 
 

Forslag 8093 
Gjenreiser forslag 8093 men inn under linje 344 En aktiv næringspolitikk. Som nytt avsnitt.  

demokratiet i samfunnet må styrkes og utvikles generelt og arbeidsplassdemokratiet spesielt. 

Lo mener et første skritt for å styrke arbeiderklassens innflytelse og makt i industri og 

næringspolitikken er å gjennomføre en ny og forsterket ervervslov. Dette styrker demokratiet 

i arbeidslivet. politiske myndigheter og fagbevegelse gis innflytelse og makt i industri og 

næringspolitikk som kan overprøve eierklassens vedtak om nedleggelse om flytting av 

lønnsomme bedrifter til utlandet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  259 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8422 
Linje 344 Nytt kulepunkt   

At det skal bli vanskeligere å stykke opp og flytte ut lønnsom virksomhet ut av landet. 

Begrunnelse: Vi må få et lovverk som gjør det vanskeligere å flytte lønnsom industri. Mange 

andre land har dette. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  261 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8423 
Linje 344 Nytt kulepunkt   

Gå mot flere strømkabler utenlands. 

Begrunnelse: Strømkabler utenlands gjør kraften dyrere i Norge. Dette er ikke bra verken for 

eksisterende industri eller for at det skal satses på ny industri i landet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  350 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8422 
Linje 344 Nytt kulepunkt   

At det skal bli vanskeligere å stykke opp og flytte ut lønnsom virksomhet ut av landet. 

Begrunnelse: Vi må få et lovverk som gjør det vanskeligere å flytte lønnsom industri. Mange 

andre land har dette. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.8. En aktiv 

næringspolitikk 
 

Forslagsnr:  351 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8423 
Linje 344 Nytt kulepunkt   

Gå mot flere strømkabler utenlands. 

Begrunnelse: Strømkabler utenlands gjør kraften dyrere i Norge. Dette er ikke bra verken for 

eksisterende industri eller for at det skal satses på ny industri i landet. 
 
 
 
  



34 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  18 

Forslagsstiller:  10 - Venke Marie Heimdal, EL og IT Forbundet 
 

Opprettholder forslag 8463 
Teksten i linje 449-460 erstattes med: 

LO vil arbeide for varig vern mot oljeutvinning i områder utenfor Lofoten, Vesterålen og 

Senja. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  27 

Forslagsstiller:  226 - Roar Ellingvåg, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Handlingsprogrammet 
Tillegg linje 365: 

LO mener det må arbeides for en helhetlig matproduksjon, som sikrer arbeidsplasser i 

industrien og primærproduksjonene. Maktkonsentrasjon og monopoldannelser i 

matvarebransjen utfordrer dette målet. LO vil arbeide for at det blir mulig å begrense 

dagligvarekjedenes maktutfoldelse og gis rom for flere aktører i dagligvaremarkedet. Dette 

må sikres ved at det vedtas lov om god handelsskikk som også omfatter 

logistikk/distribusjon, og at det etableres en tilsynsmyndighet med sanksjonsmuligheter og 

tilstrekkelige ressurser. 

For å sikre kjerneproduksjonen av .... 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  107 

Forslagsstiller:  251 - Terje R. F. Samuelsen, Norsk Transportarbeiderforbund 
 

Opprettholde forslag 8425 
En aktiv næringspolitikk - nytt kulepunkt 5 

At det skal bli vanskeligere å stykke opp og flytte ut lønnsom virksomhet ut av landet 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  110 

Forslagsstiller:  161 - Christopher Beckham, Handel og Kontor i Norge 
 

2.9 produksjon 
Linje 380 etter konsekvensanalysen 

Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt for 
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å motvirke klimaendringene og med det ta vårt nasjonale miljøansvar. Områdene i Lofoten, 

Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle maritime områder og skal derfor vernes mot 

fremtidig petroleumsvirksomhet. Det er praksis......... 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  133 

Forslagsstiller:  140 - Inger-Kristin Byberg, Fellesforbundet 
 

Forslag til dagsorden pkt.8 del 3 LOs handlingsprogram 2.9 Produksjon 
Opprettholder forslag nr: 8466 

Tillegg i linje 374, skal starte med: LO vil jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle 

olje- og gassnæringen. Myndighetene må også engasjere seg aktivt for dette. Det er et krav at 

aktiviteten skal gi ringvirkninger og arbeidsplasser på land i Norge 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  136 

Forslagsstiller:  237 - Kjersti Barsok, Norsk Tjenestemannslag 
 

Sameksistens fiskeri- og oljenæring 
Linje 374-375 strykes og erstattes med: Der sameksistens mellom fiskerinæringen og 

petroleumsnæringen ikke er mulig, må det opprettes varig vernede petroleumsfrie 

fiskerisoner. Letevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må avvises på grunn av 

fiskeressursene i området. Utvinningstempoet av fossile ressurser må reduseres og sårbare 

områder må ikke åpnes for leting. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  173 

Forslagsstiller:  77 - Ronny Bekken Larsen, Fagforbundet 
 

Opprettholde forslag nr.8494 
Nytt kulepunkt linje 392 Arbeide for å opprettholde et desentralisert landbruk på nivå med 

dagens 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  202 

Forslagsstiller:  54 - Tore Andre Jacobsen, Fagforbundet 
 

Forslagsnr.8449 
Forslagsnummer: 8449 

Forslagsstiller: Fagforbundet 

Fiskeressursene i norsk økonomisk sone. 

Nytt avsnitt på linje 352: 

Fiskeressursene i norsk økonomisk sone kan sikre Norge verdiskaping og inntekter til  

evig tid. I henhold til havressursloven og deltakerloven tilhører fiskeressursene 

«fellesskapet i Norge» og skal høstes slik at ressursene kommer «kystbefolkningen til  

gode». De siste 25 årene er norske fiskerettigheter samlet på færre og større hender.  

Denne privatiseringen er i strid med Stortingets forutsetning og må stoppes og  

reverseres. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  214 

Forslagsstiller:  41 - Trond Helland, Fagforbundet 
 

Forslag. 8472 
Stryke linje 374 til og med linje 383: Avsnittet står i strid med føre var-prinsippet, og den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen LO legger til grunn for miljø og klimapolitikken. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  263 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8443 
Linje 352 Nytt avsnitt  

Tilgang på kraft til stabile og forutsigbare priser er viktig for industriell utvikling. 

Energieffektivisering, økt kraftproduksjon og et forsterket linjenett er de viktigste tiltakene 

for å bedre tilgangen på kraft og sikre stabile priser. Norsk avhengighet av vannkraft gjør oss 

sårbare i år med lite nedbør. Kraftprodusentene må stimuleres til å modernisere og 

kontinuerlig oppgradere eksisterende anlegg. LO krever likeverdige nettariffer i 

regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere. En omlegging til gjennomgående tariff for 

industrien, bør basere seg på den modellen som i dag gjelder for sentralnettet. 

Begrunnelse: I avsnittet om produksjon er vi nødt til å ha med noe om energi og 

vasskraftproduksjon som er en viktig grunnpilar for all norsk produksjon både on- og 

offshore. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  264 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8453 
Linje 362 Nytt avsnitt 

Økt verdiskaping med grunnlag i helårs sysselsetting er etter LOs syn det viktigste målet i 

reiselivspolitikken. Da må næringen gis forutsigbare rammebetingelser gjennom et høyt nivå 

på statens bidrag til markedsføring i utlandet og forsterket satsing på god organisering av 

reiselivsdestinasjonene. Flere rapporter har beskrevet utfordringene for serveringsnæringen. 

LO vil advare mot å fjerne Serveringsloven slik det er tatt til orde for. Vi mener det er bedre å 

bygge opp under de profesjonelle og seriøse delene av reiselivsbransjen ved å slå sammen 

serverings-, alkohol-, og matloven til en næringslov for hotell- og restaurantnæringen. LO vil 

fortsette arbeidet for økt seriøsitet, bl.a. ved å gi reiselivet mulighet til å velge å kunne 

operere uten å måtte håndtere kontanter. 

Begrunnelse: Reiselivsnæringen er en næring i Norge som har et stort utviklingspotensial. Å 

være med og forme rammebetingelser for å hjelpe å få en seriøs reiselivsnæring i Norge er 

noe LO må jobbe for. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  265 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8461 
Linje 373 Ny setning  

Både matproduksjon og reiselivet er avhengig av at det fins et aktivt landbruk i hele landet. 

Begrunnelse: Matproduksjon gir seg vel selv. Norge vil bli adskillig mindre attraktivt for 

turister dersom store deler av landet gror igjen. Også derfor trenger vi et aktivt landbruk i 

hele landet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  287 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreis forslag 8453 serveringsloven og et kontantfritt reiseliv 
Gjenreiser Forslagsnummer: 8453  

Linje 362 Nytt avsnitt 

Økt verdiskaping med grunnlag i helårs sysselsetting er etter LOs syn det viktigste målet i 

reiselivspolitikken. Da må næringen gis forutsigbare rammebetingelser gjennom et høyt nivå 

på statens bidrag til markedsføring i utlandet og forsterket satsing på god organisering av 

reiselivsdestinasjonene. Flere rapporter har beskrevet utfordringene for serveringsnæringen. 

LO vil advare mot å fjerne Serveringsloven slik det er tatt til orde for. Vi mener det er bedre å 

bygge opp under de profesjonelle og seriøse delene av reiselivsbransjen ved å slå sammen 
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serverings-, alkohol-, og matloven til en næringslov for hotell- og restaurantnæringen. LO vil 

fortsette arbeidet for økt seriøsitet, bl.a. ved å gi reiselivet mulighet til å velge å kunne 

operere uten å måtte håndtere kontanter. 

Begrunnelse: Reiselivsnæringen er en næring i Norge som har et stort utviklingspotensial. Å 

være med og forme rammebetingelser for å hjelpe å få en seriøs reiselivsnæring i Norge er 

noe LO må jobbe for. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  307 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Tilføyelse under punkt om produksjon 
Linje 355: Tilføyelse: ..satse på kompetanse og anstendige lønns og arbeidsforhold i hele 

verdikjeden. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  308 

Forslagsstiller:  276 - Lene-Britt Johannesen, Vestfold 
 

Industrikraft 
Forslag:   8448 

Forslagstiller:  Vestfold 

 

Industrikraft 

Handlingsprogrammet – kapittel 2 – Å skape – underkapittel Produksjon – side 21 – linje 

469. 

 

Tilleggsforslag 

Industrikraft 

LO vil at Stortinget setter av en viss mengde kraft til industri som er storforbrukere av kraft 

til konkurransedyktig pris. Som vilkår for å få kraftkontrakt stilles at krafta skal brukes til 

drift av navngitte bedrifter, at kraft skal stilles til rådighet for samfunnet i tørrår eller ved 

effektmangel og at det inngås forpliktende avtaler om energigjenvinning og 

energiøkonomisering. Ved opphør av drift faller kontraktene bort. 

 

Begrunnelse: 

Over hele landet er nøkkelbedrifter og lokalsamfunn avhengig av langsiktige 

industrikraftkontrakter, ikke minst med tanke på behovet for nødvendige investeringer. De 

stortingsbestemte kraftkontraktene gikk ut 31.12. 2010. 

Det er en felles oppfatning i industrien at dagens kraftbørs ikke trygger bedrift¬ene. Det er 

ikke laget for langsiktige kraftavtaler, sikrer ikke at krafta blir brukt til industri og inneholder 

ingen samfunnsmessige krav. 

Et lignende system er i bruk i Frankrike og er dermed godkjent innenfor EØS. Vi ser ingen 

som helst grunn til at Norge ikke kan gjøre det samme. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  342 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8443 
Linje 352 Nytt avsnitt  

Tilgang på kraft til stabile og forutsigbare priser er viktig for industriell utvikling. 

Energieffektivisering, økt kraftproduksjon og et forsterket linjenett er de viktigste tiltakene 

for å bedre tilgangen på kraft og sikre stabile priser. Norsk avhengighet av vannkraft gjør oss 

sårbare i år med lite nedbør. Kraftprodusentene må stimuleres til å modernisere og 

kontinuerlig oppgradere eksisterende anlegg. LO krever likeverdige nettariffer i 

regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere. En omlegging til gjennomgående tariff for 

industrien, bør basere seg på den modellen som i dag gjelder for sentralnettet. 

Begrunnelse: I avsnittet om produksjon er vi nødt til å ha med noe om energi og 

vasskraftproduksjon som er en viktig grunnpilar for all norsk produksjon både on- og 

offshore. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  364 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Endring i tekst punkt 2.9 
Linje 374 til 383 endres til: 

 

LO mener at Nordland VI bør åpnes for letevirksomhet og at det så snart som mulig 

igangsettes en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II. LO 

forutsetter at letevirksomhet og eventuell utvinning fra funn må baseres på norsk 

verdensledende teknologi som ivaretar tungtveiende hensyn til miljø, sikkerhet og 

sameksistens med fiskeri og reiselivsnæringen. 

For LO betyr en konsekvensutredning å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for 

hvordan vi som samfunn best skal forvalte vårt samlede ressursgrunnlag fremover, ikke minst 

i sårbare områder, der alle forhold frembrakt gjennom konsekvensutredninger må ligge til 

grunn for de konklusjoner som trekkes. Dette innebærer en videreføring av den 

kunnskapsbaserte og forutsigbare føre var politikken som har ført norsk oljevirksomhet fram 

til vårt nåværende verdensledende nivå. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.9. Produksjon 
 

Forslagsnr:  371 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Konsekvensutredning 
Nye kulepunkt etter linje 391: 

- Sikre aktivitet og og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten gjennom økt utvinning fra 

felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal. 

- Legge føre var prinsippet til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet. 

- At Norge skal være fremst i verden i utvikling av karbonfangst og lagring. 

- Stille strengere til oljeselskapene slik at mer av verdiskapningen blir igjen lokalt. 

- Sette igang en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i Nordland 6. 

- Avvente ny kunnskap om områdene i Nordland 7 og Troms 2 i forbindelse med revidering 

av forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Barentshavet, før eventuell 

konsekvensutredning av disse områdene vurderes. 

- Åpne for petroleumsfrie soner som ivaretar særskilt viktige områder av Lofoten, Vesterålen 

og Senja. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.10. Statlig 

eierskap 
 

Forslagsnr:  191 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag : Ervervsloven 
Linje 414 

Gjeninnføre ervervsloven som gjorde det mulig å hindre lønnsomme bedrifter i å bli lagt ned 

ved å kreve tvangssalg. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.10. Statlig 

eierskap 
 

Forslagsnr:  192 

Forslagsstiller:  213 - Frank Toks, Norsk Arbeidsmandsforbund 
 

Statlig mineralselskap 
Nytt kulepunkt: 

Jobbe for å etablere et statlig mineralselskap som skal ha som oppgave å forvaltede store 

verdiene som finnes på norsk territorium. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.10. Statlig 

eierskap 
 

Forslagsnr:  304 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8509 
Statlig eierskap 

Fortsatt statlig eierskap i eksisterende og ny industri. Eierskapet bør være minimum  

50%. 

I 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  7 

Forslagsstiller:  289 - Ann-Kristin Nygård, Sogn og Fjordane 
 

Opprettholde forslag 8577 "lik nettleige for hele landet" 
Første kulepunkt: arbeide for en opprusting og modernisering av kraftverk og linjenettet, 

samt få innført lik nettleige for hele landet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  78 

Forslagsstiller:  187 - Barbro Tverfjell Auestad, Industri Energi  
 

Arvesølvet 
Ren fornybar energi skal være eit fortrinn for norsk industri. Rimelig kraft skal komme 

husholdninger, næring og industri til gode. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  92 

Forslagsstiller:  292 - Alf Roar Slind, EL og IT Forbundet 
 

Energiloven 
LO vil arbeide aktivt for å få endret Energiloven slik at fri omsetning av kraft ikke lenger er 

mulig. Noe som betyr at politiske myndigheter snarest må se på dette med lovens innvirkning 

på kraftbalansen, strømprisen og strukturen i kraftbalansen. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  199 

Forslagsstiller:  9 - Markus Hansen, EL og IT Forbundet 
 

Tilleggsforslag Kollektivtrafikk 
Linje 440 

Jobbe for at kollektivtrafikken drives i egenregi og ikke anbudsutsettes. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  230 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Handlingsprogrammet opprettholder forslag 8435 
Forslagsnummer: 8435 

Forslagsstiller: Telemark 

Samferdsel og kommunikasjon 

LO skal arbeide for å kvalitetssikre anbudsregimet innen kollektivtransporten, men det  

må også gjelde taxi/tur- selskaper som legger inn anbud på skole, syke/handikap kjøring  

for kommuner og fylkeskommuner. 

 

Begrunnelse: 

Dagens ordning er sosial dumping for ansatte når det gjelder lønns og arbeidsforhold.  

Useriøse arbeidsgivere betaler ikke skatt og avgifter slik at ansatte blir berørt med regress  

fra myndighetene men arbeidsgiver går fri. 

Selskapene bruker uføretrygda folk som blir presset til å arbeide utover lovlig  

beløpsgrense, og inntekten skyves frem i tid eller utbetales svart. Slike arbeidsgivere  

bruker også personer som går på streke medisiner eller har sykdommer som gjør at  

førerkortet er inndratt.Dette skaper et negativt bilde av bransjen både når det gjelder 

arbeidstakerne og de  

arbeidsgiverne som driver seriøst. Ikke minst er det en fare for passasjerene som er  

bruker og ikke kjenner til eller kan si fra om klanderverdige forhold. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  267 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8566 
Linje 440 Nytt kulepunkt   

At det bygges høyhastighetsbaner for både gods- og persontrafikk. 

Begrunnelse: Det bør være et mål å få mer både gods- og persontrafikk over på bane. Vi 

klarer ikke det uten å utvikle høyhastighetsbaner med høy frekvens 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  268 

Forslagsstiller:  6 - Svein Raa Davidsen, EL og IT Forbundet 
 

Endringsforslag til handlingsprogrammet, kapitel 2. Å skape 
Tillegg:  

LO-kongressen krever at kompetanseforskriften for energibransjen gjeninnføres og utvides til 

også å omfatte andre selskaper som bygger og driver livsviktig infrastruktur. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  302 

Forslagsstiller:  291 - Bjørn Ytrestøyl, Møre og Romsdal 
 

Gjenreise forslag nr: 8561 
Kollektivtransport universelt utformet :  nytt kulepunkt :  LO vil kreve att all 

kollektivtransport blir universelt utformet , dvs. Tilgjengelig for alle. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.11. Infrastruktur 
 

Forslagsnr:  352 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8566 
2.11 Infrastruktur 

 

Linje 440 Nytt kulepunkt   

At det bygges høyhastighetsbaner for både gods- og persontrafikk. 

Begrunnelse: Det bør være et mål å få mer både gods- og persontrafikk over på bane. Vi 

klarer ikke det uten å utvikle høyhastighetsbaner med høy frekvens 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.12. Kultur, idrett 

og media 
 

Forslagsnr:  76 

Forslagsstiller:  199 - Liv Runesdatter, Musikernes fellesorganisasjon 
 

Opphavsrett - Endringsforslag til Dagsorden pkt 8 del 3 LOs Handlingsprogram -

styrking av opphavsretten 
MFO vil ha inn følgende kulepunkt i linje 444: 

LO vil Arbeide for at opphavsretten styrkes, slik at skapende og utøvende kunstneres 

inntekter sikres 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.12. Kultur, idrett 

og media 
 

Forslagsnr:  326 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Språkleg jamstelling 
Tillegg til punkt 2.12. 

 ’LO vil arbeida for likestilling mellom nynorsk og bokmål. Dette vil bety at alle skal kunna 

nytta si målform i arbeidslivet, at det blir god opplæring  i begge målformer i skulen, og at 

mållova blir følgd i praksis. Nynorsk må også ha ein naturleg plass i LO og forbunda sine 

skriftlege framstillingar. 

 

Begrunning:  Sidan dette er dekka omlag på same måte i det eksisterande programmet ville 

det innebera eit linjeskifte frå LO om det nye handlingsprogrammet ikkje har i seg 

formuleringar om dette. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 2. Å skape - 2.12. Kultur, idrett 

og media 
 

Forslagsnr:  361 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

Verdensarv 
Forslag om tillegg til linje 462 - ny setning i kulepunktet: 

Det er spesielt viktig at LO løfter frem arbeiderbevegelsens betydning for verdensarvstatusen 

til industribyene Rjukan og Notodden i Telemark. 

 

Begrunnelse: 

Industribyene Rjukan og Notodden i Telemark, Norge, utgjør et fremragende eksempel på en 

banebrytende industrireisning og et vitnesbyrd om den samfunnsomveltning som fant sted i 

den vestlige verden ved inngangen til 1900-tallet. På denne tiden grep vitenskapelig og 

teknologisk fremgang og økonomiske og politiske faktorer inn i hverandre og skapte det som 

kalles den andre industrielle revolusjon. 

 

De to byene ble skapt som et direkte svar på den vestlige verdens behov for kunstgjødsel til 

jordbruket. Målet var å forsyne verdenssamfunnet med et produkt som samtiden anså som 

nødvendig for sivilisasjonens fremtid. 

 

LO Telemark og LO sentralt avholdt i 2016 en konferanse med tittel Fagbevegelsens plass i 

verdensarven. Tema var hvordan vi kan ta vare på arbeiderbevegelsens historie i dette 

konseptet, og hvordan fagbevegelsen kan engasjere seg i kulturminnearbeidet. 

 

LOleder Gerd Kristiansen var i sin åpningstale tydelig på at fagbevegelsens betydning i 

verdensarven må synliggjøre og satses på. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.1. Fordeling 

gjennom lønn 
 

Forslagsnr:  5 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Forslagsnummer:  9040 
Linje 813, tillegg: 

 

Videreføre og styrke frontfagsmodellen og en samordnet lønnsdannelse. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.1. Fordeling 

gjennom lønn 
 

Forslagsnr:  249 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Forslag til dagsorden pkt.8 del 3 LOs handlingsprogram. 4.1 Fordeling gjennom lønn 
Opprettholder Forslagsnr:  9040 

Linje 813, tillegg: 

Videreføre og styrke frontfagsmodellen og en samordnet lønnsdannelse. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.1. Fordeling 

gjennom lønn 
 

Forslagsnr:  130 

Forslagsstiller:  210 - Christian Heinecke, Norsk Arbeidsmandsforbund 
 

Forslag 9070 
Forslag 9070 foreslås endret og flyttet fra linje 670 til 815 nytt kulepunkt kapittel 4.1  

 

Forslag til nytt kulepunkt: ’LO vil jobbe for å doble fagforeningsfradraget’ 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.2. Fordeling 

gjennom skatt 
 

Forslagsnr:  378 

Forslagsstiller:  237 - Kjersti Barsok, Norsk Tjenestemannslag 
 

Opprettholde forslag 9047 
Nytt kulepunkt: jobbe for et mer progressivt skattesystem som bidrar til en mer rettferdig 
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fordeling mellom ulike grupper i samfunnet og sikrer bedre finansiering av velferden. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.2. Fordeling 

gjennom skatt 
 

Forslagsnr:  313 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Endring av ord i fordeling gjennom skatt 
Linje 823: Bytte ut ordet begrenser skatteflukt med forhindrer skatteflukt. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.2. Fordeling 

gjennom skatt 
 

Forslagsnr:  372 

Forslagsstiller:  247 - Renate Swensen, Norsk Tjenestemannslag 
 

opprettholde forslag 9047 
Erstatte første kulepunkt i linje 831 - 833 med følgende: 

Jobbe for et mer progressivt skattesystem som bidrar til en mer rettferdig fordeling mellom 

ulike grupper i samfunnet og sikrer bedre finansiering av velferden. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.2. Fordeling 

gjennom skatt 
 

Forslagsnr:  95 

Forslagsstiller:  244 - Sven Ivar Skodjevåg, Norsk Tjenestemannslag 
 

Endringsforslag handlingsprogrammet 
Linje 837, nytt kulepunkt:  

 

Jobbe for å få støtte til en internasjonal skatt på finanshandel. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.3. Fordeling 

gjennom overføringer og offentlig tjenesteyting 
 

Forslagsnr:  203 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

Sykepenger utover ett år 
Forslag 8002 opprettholdes: 

Syke under behandling må gis nødvendig sykepenger utover 1 år. Dette gjelder  

blant annet kreftsyke og syke med lidelser hvor helsekø er årsaken til at man trenger  

sykepenger utover 1 år. 

 

Begrunnelse: 

LOkongressen kan ikke avvise denne problemstillingen 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.3. Fordeling 

gjennom overføringer og offentlig tjenesteyting 
 

Forslagsnr:  353 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

Tannhelsetjenester 
Forslag 8035 opprettholdes: 

LO sier nei til fylkeskommunale tannhelsetjenester til kommunene 

 

Begrunnelse: 

I Stortingsmelding lagt frem sommeren 2015, “Oppgavemeldingen” er det besluttet  

at ansvaret for tannhelse og spesialisttannhelse skal overføres fra fylkeskommunen til  

kommunene. Det betyr at hver kommune må sørge for et tilbud til hele befolkningen  

sin, inkludert de gruppene som har krav på gratis tannbehandling. Pr en del har  

Telemark et godt offentlig tannhelsetilbud i tillegg til private tjenester. I de mindre  

kommunene sørger det offentlige også for et tilbud til langt flere enn de som har 

krav på gratis, offentlig tannhelsehjelp. Innenfor spesialisttannhelsen (kjevekirurger,  

kjeveortopeder osv) har Telemark et god tilbud som yter tjenester til hele fylket. 

En overføring av disse tjenestene til kommunene vil svekke muligheten for å  

opprettholde og bygge opp spesialiserte tjenester, da det vil være få kommuner som har  

et innbyggertall så stort at det gir pasientgrunnlag for denne typen spesialiserte tjenester.  

Det vil føre til at mange kommuner vil måtte kjøpe tjenester av private eller inngå ulike  

typer interkommunale avtale. Vi mener at det er et bedre alternativ å la fylkeskommunen  

ha ansvaret som i dag, for å sørge for opprettholdelse og videreutviklingen av dagens  

tilbud, til beste for befolkningen både i byene og i mindre tettbebygde strøk. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.3. Fordeling 

gjennom overføringer og offentlig tjenesteyting 
 

Forslagsnr:  195 

Forslagsstiller:  292 - Alf Roar Slind, EL og IT Forbundet 
 

Øke grunnbemanningen i velferdstjenestene 
Nytt kulepunkt etter linje 840- Øke grunnbemanningen i velferdstjenestene. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.3. Fordeling 

gjennom overføringer og offentlig tjenesteyting 
 

Forslagsnr:  310 

Forslagsstiller:  276 - Lene-Britt Johannesen, Vestfold 
 

Feriepenger 
Forslag:   9084  

Forslagstiller:  Vestfold 

 

Feriepenger 

Handlingsprogrammet – kapittel 4 – Å dele – underkapittel Fordeling gjennom overføringer 

og offentlig tjenesteyting – side 29 – linje 841.  

 

Tilleggsforslag 

- LO vil at det må utbetales feriepenger av hele sykelønnsperioden, foreldrepermisjon 

og dagpengeordningen, med lik prosentsats som for feriepenger opparbeidet i arbeid.  

- Dagpenger og feriepenger av dagpenger skal utbetales i tre år. 

 

Begrunnelse: 

Ikke bare 48 dager som i dag. Man trenger faktisk ferie selv om man har vært syk i en lengre 

periode. Dagens ordning er diskriminering av en allerede utsatt gruppe. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 4. Å dele - 4.3. Fordeling 

gjennom overføringer og offentlig tjenesteyting 
 

Forslagsnr:  116 

Forslagsstiller:  244 - Sven Ivar Skodjevåg, Norsk Tjenestemannslag 
 

Endringsforslag handlingsprogrammet 
Tillegg linje 846:  

 

Det er en viktig oppgave å bekjempe barnefattigdom gjennom blant annet økt barnetrygd og 

økte barnetillegg I uførepensjon og andre trygdeordninger. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen 
 

Forslagsnr:  285 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 9509 
Linje 1166 Tilføyelse – 

Tilføye ordet “markedsliberalismens” foran “økonomiske kriser…”” slik at setningen blir: 

“Konflikter, krig og markedsliberalismens økonomiske kriser har ført til …….” 

Begrunnelse: Viktig å peke på hvilket system som har ansvaret for de økonomiske krisene. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.1. Demokratibygging 
 

Forslagsnr:  286 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 9512 
Linje 1194 Nytt kulepunkt  

At konflikter skal løses gjennom forhandlinger. Militær intervensjon må være aller siste 

utvei. 

Begrunnelse: Viktig å presisere dette. Vi har hatt for mange eksempler på tidlig militære 

intervensjoner som har ført til at situasjonen er blitt verre, ikke bedre. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.2. Solidaritetsarbeidet 
 

Forslagsnr:  196 

Forslagsstiller:  56 - Hilde Kristin Bernhardsen, Fagforbundet 
 

Å mestre internasjonalisering 
Forslag 9527 fra Fagforbundet opprettholdes:  

Linje 1204 

LO stiller seg bak den internasjonale BDS-bevegelsen (Boikott, Deinvesteringer og 

Sanksjoner), og vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.2. Solidaritetsarbeidet 
 

Forslagsnr:  288 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 9529 
Linje 1211 Endring:  

Endres til: Kreve at norske bedrifter med virksomhet i utlandet følger etiske retningslinjer og 

respekterer menneskelige og faglige rettigheter 

Begrunnelse: Det er en selvfølge at norske bedrifter i utlandet skal forholde seg til de samme 

retningslinjene som de forholder seg til i Norge i forhold respekt for menneskelige og faglige 

rettigheter 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.2. Solidaritetsarbeidet 
 

Forslagsnr:  186 

Forslagsstiller:  294 - Heidi Olsen, Sør-Trøndelag 
 

Opprettholder forslag 9526 
Linje 1213: LO vil fortsatt sette det palestinske folks rettigheter på dagsorden og krever 

økonomisk og kulturell boikott av Israel. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.3. Forsvars- og sikkerhetspolitikk 
 

Forslagsnr:  23 

Forslagsstiller:  109 - Bjørn Sigurd  Svingen , Fellesforbundet 
 

Nasjonalt forsvar 
Gjenreiser forslagsnummer: 9540  

Forslagsstiller:  Fellesforbundet (FF)  

Endring i linje 1127 (tidl. 1197): LO vil arbeide for et styrket nasjonalt forsvar med basis i 

hjemlige oppgaver. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.3. Forsvars- og sikkerhetspolitikk 
 

Forslagsnr:  289 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 9539 
Linje 1217 Endring  

Stryke ordet ”balansert” og erstatte det med ”styrket”. 

Begrunnelse: Hva som er et balansert forsvar, kan det sikkert være ulike meninger om. Ordet 

sier ingenting. Vårt forslag er tydeligere. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.3. Forsvars- og sikkerhetspolitikk 
 

Forslagsnr:  184 

Forslagsstiller:  248 - Tom Rune Klemetsen, Norsk Tjenestemannslag 
 

Tillegg linje 1228 
Forsvarets virksomhet egner seg ikke for privatisering. Konkurranseutsetting av funksjoner 

som renhold, logistikk, materiell og vedlikehold kan gi alvorlige konsekvenser for beredskap 

og sikkerhet, spesielt i krise og og krig. LO mener det er avgjørende for legitimiteten og 

tilliten til Forsvaret at det er underlagt demokratisk styring og kontroll. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.3. Forsvars- og sikkerhetspolitikk 
 

Forslagsnr:  354 

Forslagsstiller:  327 - Torbjørn Bongo, Sekretariatet 
 

Endring punkt 7.3 - prikkpunkt Forsvaret - linje 1230 - 1237 
Forslag HP punkt 7.3 

Linje nr 1230-1237 strykes og erstattes med følgende forslag: 

* At Forsvaret ivaretar det tidløse ansvaret for å sikre landets suverenitet og rettigheter, og 

sikres tilstrekkelig finansiering i tråd med NATO-målsetningene. 

* At Forsvaret skal bidra til samfunnets totalberedskap, og samme med andre offentlige etater 

og frivillige organisasjoner har nødvendig øving, trening og planverk for hendelser og 

ulykker.  

* At Norge bidrar til arbeid for fred og nedrustning gjennom et forpliktende internasjonalt 

samarbeid, og arbeider for forbud mot atomvåpen, og avskaffelse av biologiske og kjemiske 

våpen. Samt arbeider for et forutsigbart eksportregelverk for forsvarsmateriell.  

 

---- 

 

Begrunnelse: 
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- fokuserer på det viktige i Forsvarsdebatten.  

- i tråd med målsetningene til et stort flertall av de politiske partier.  

- fokuserer på å sikre totalberedskap for ulykker og hendelser i tråd med Prosjekt fra NOF og 

NTL 

- opprinnelig intensjon i tidligere prikkpunkt ivaretatt i kortere form. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.3. Forsvars- og sikkerhetspolitikk 
 

Forslagsnr:  291 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 9542 
Linje 1238 Nytt kulepunkt  

Være kritisk til norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands, selv om det foreligger et 

FN-mandat. 

Begrunnelse: Mange av de militære operasjonene Norge har vært med på de senere åra, har 

hatt svært begrenset suksess. Noen steder er det ikke tvil om at situasjonen er verre enn før vi 

intervenerte. Derfor kan ikke et FN-mandat ta fra oss et selvstendig ansvar for å vurdere hver 

enkel operasjon. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.4. Internasjonalt faglig samarbeid 
 

Forslagsnr:  51 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 8251 folkeavstemning ang tisa og ttip 
Linje 224 Nytt kulepunkt: 

Kreve folkeavstemming om avtaler som TISA og TTIP. 

Begrunnelse: Hvis disse avtalene fører til suverenitetsavståelse må folket få si sin mening. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 7. Å mestre 

internasjonaliseringen - 7.4. Internasjonalt faglig samarbeid 
 

Forslagsnr:  171 

Forslagsstiller:  293 - Astrid Reistad, Sør-Trøndelag 
 

opprettholde forslag 9569 
linje 1237 

Tilleggsforslag 

Bekjemp EUs arbeiderfiendtlige dommer. 

LO må styrke samarbeidet med europeisk fagbevegelse for å slå tilbake de angrepene på 
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faglige rettigheter som EF-domstolen har gjennomført. Utstasjoneringsdirektivet må 

revideres slik at det gir utstasjonerte arbeidstakere samme lønns og arbeidsvilkår som 

arbeidstakerne i vertslandet.Ingen EU institusjon har rett til å sette til side fagbevegelsens 

opparbeidede rettigheter i det enkelte medlemsland 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Internasjonal 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  39 

Forslagsstiller:  194 - Hanne Renate Garli, Industri Energi  
 

Vest-Sahara 
Opprettholde forslag 9520. LO vil arbeide for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre 

sin egen fremtid gjennom en folkeavstemning. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Internasjonal 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  41 

Forslagsstiller:  240 - Bjørn Halvorsen, Norsk Tjenestemannslag 
 

Internasjonal uttalelse 
Inn etter avsnitt fem: Norske myndigheter må snarest ta initiativ til en internasjonal 

konvensjon for å demme opp for den negative innvirkningen skatteparadis har på nasjonal og 

internasjonal rettsorden og økonomi. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Internasjonal 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  290 

Forslagsstiller:  24 - Bente Stokker Knutsen, Fagforbundet 
 

Forslag 9606 
Fagforbundet har følgende forslag til endringer: 

 

Ny tekst i en nytt avsnitt etter 1. avsnitt i sekretariatets forslag: 

 

Det er godt dokumentert at FNs bærekraftmål vil være nær umulig å nå om vi ikke samtidig 

sikrer at  vi klarer Paris-avtalens mål om «å holde gjennomsnittlig temperaturøkning godt 

under 2 grader Celsius sammenliknet med før-industrielt nivå, og tilstrebe å begrense 

temperaturøkningen til 1,g grader»  Det er derfor viktig at Paris avtalen følges opp, landenes 

forpliktelser blir styrket, og at det startes et arbeide med å sørge for at internasjonale 

handelsavtaler ikke kommer i konflikt med Paris-avtalens mål. 
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Endringer i avsnittet som begynner med Globalisering…. (4. avsnitt): 

 

Globalisering og økonomisk integrasjon har bidratt til økonomisk vekst og velstand for 

mange, men også større forskjeller. Vi er i dag tettere integrert på tvers av landegrensene enn 

tidligere. Dette forutsetter at vi handler og samarbeider basert på avtaler og institusjoner som 

sikrer rettferdighet og likebehandling med respekt for internasjonale konvensjoner og 

nasjonal lovgivning og arbeidstakerrettigheter. Norges handelsavtaler bør reguleres gjennom 

verdenshandelsorganisasjonen WTO. En svekking av det multilaterale systemet vil særlig 

ramme små og åpne økonomier som Norge. 

 

Endringer i avsnittet som begynner med Den økonomiske veksten….. (5 avsnitt): 

 

Den økonomiske veksten har ikke kommet alle til gode og sosiale sikkerhetsnett har blitt 

svekket. De rikeste har blitt stadig rikere og ulikheten har ført til økende fattigdom. 

Organisasjonsrett, forhandlingsrett og streikerett er viktige grunnelementer for å sikre 

omfordeling i samfunn og arbeidsliv. LO krever at norske myndigheter alltid fremmer 

prinsippene om anstendig arbeid i bistands-, utenriks-, nærings- og handelspolitikken, og ikke 

lar norske selskap arbeide på tvers av dette når de engasjerer seg. Arbeidet med rettferdig 

omstilling må prioriteres for å sikre både arbeid til alle og et bærekraftig og grønnere 

samfunn. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Internasjonal 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  367 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

forslag til nytt avsnitt 
Nytt avsnitt etter avsnitt 5 i internasjonal uttalelse: 

 

Europa sta°r overfor store utfordringer. Troikaen, som besta°r av EU-kommisjonen, Den 

europeiske sentralbanken og IMF fører en uakseptabel og kontraproduktiv kuttpolitikk i flere 

EU-land. Dette øker arbeidsledigheten og reduserer muligheten for ba°de a° betjene gjeld og 

komme i økonomisk balanse. Særlig ma° angrepene pa° faglige rettigheter stanses. EU ma° 

finne en annen vei ut av krisen. Den nye veien ma° inkludere en investeringsplan pa° 2 % av 

BNP per a°r de neste 10 a°rene og generere arbeidsplasser, utvikle infrastruktur og utvikle 

utdanningssystemene. Samtidig ma° vi vise solidaritet med va°re kolleger i de rammede 

landene. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Uttalelse om 

Palestina 
 

Forslagsnr:  45 

Forslagsstiller:  265 - Vidar Evje, Oslo 
 

Tillegg 4. avsnitt 
Tillegg etter setningen LO vil fortsette støtten til PGFTU for å ivareta palestinske arbeideres 

rettigheter: 

 

LO vil avvikle forbindelsen med den israelske fagbevegelsen Histadrut så lenge den 

nåværende politikken støttes. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Uttalelse om 

Palestina 
 

Forslagsnr:  50 

Forslagsstiller:  13 - Esben Smistad, EL og IT Forbundet 
 

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. 
 
 
 
  



56 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Uttalelse om 

Palestina 
 

Forslagsnr:  56 

Forslagsstiller:  265 - Vidar Evje, Oslo 
 

Forslag til nytt avsnitt 4 
Nytt avsnitt: 

 

LO vil kreve at Israels folkerettsstridige bruk av langvarig forvaring uten lov og dom, og 

omfattende umenneskelig fengsling av palestinske barn opphører. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Uttalelse om 

Palestina 
 

Forslagsnr:  332 

Forslagsstiller:  59 - Christina Beck Jørgensen, Fagforbundet 
 

Palestina 
Forslag 9607.  

Vi ønsker å tilføye en setning til uttalelsen om Palestina:  

 

Dette er et angrep på ytringsfriheten.... LO støtter BDS-bevegelsen som et politisk 

virkemiddel, som en rett til ytringsfrihet og i solidaritet med Palestinernes kamp mot 

okkupasjonen. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  22 

Forslagsstiller:  223 - Jarle Wilhelmsen, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Oljevernberedskap 
Det må etableres en god oljevernberedskap i LOVESE, tatt i betraktning av at det per i dag er 

risiko for miljøkatastrofe basert på at det går oljetankere forbi i havområdene utenfor 

regionene. En slik miljøkatastrofe kan gjøre ubotelig skade, og det er derfor viktig at 

oljevernberedskapen prioriteres høyt. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  58 

Forslagsstiller:  227 - Yngve Hansen, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Dagsorden punkt 8 del 4: næringspolitisk uttalelse 
overskrift ’Fiskeri-og havbruksnæringen’, avsnitt 5, ny setning 

 

....utvikling og innovasjon vil bidra til at næringen kan utvikle nye merder som  

kan løse disse problemene. Innføring av rullerende biomasse i oppdrettsanlegg vil bidra til en 

jevnere tilførsel av råstoff til industrien for å sikre helårig sysselsetting 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  60 

Forslagsstiller:  226 - Roar Ellingvåg, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Matmakt 
Tillegg Matmakt side 37: 

I Norge er det tre dagligvarekjeder som styrer hele markedet. Behovet for å innføre en ’Lov 

om God Handelsskikk’ som var på høring i 2013, er blitt ytterligere forsterket. LO krever at 

en lov om god handelsskikk som også omfatter logistikk/distribusjon må innføres straks og 

innbefatte et eget handelstilsyn som har sanksjonsmuligheter. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  75 

Forslagsstiller:  227 - Yngve Hansen, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
 

Dagsorden punkt 8 del 4 Næringspolitisk uttalelse 
Dagsorden punkt 8 del 4: forslag 9602 næringspolitisk uttalelse, overskrift  ’Fiskeri-og 

havbruksnæringen’, avsnitt 1, ny setning 

 

...også i form av aktivitet og verdiskaping i kystsamfunnene. Som et ledd i dette må ansvaret 

for fiskerihavner fortsatt ligge hos staten. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  106 

Forslagsstiller:  109 - Bjørn Sigurd  Svingen , Fellesforbundet 
 

Gjenkjøp forsvarsmateriell 
Gjenreiser teksta i forslagsnummer: 9546 Forslagsstiller:  Fellesforbundet (FF), som er delvis 

ivaretatt i uttalelsesforslaget: 

 

Sikkerhets- og beredskapshensyn tilsier at det norske Forsvaret må ha høy selvforsyningsgrad 

når det gjelder produksjon og vedlikehold av forsvarsmateriell, som en integrert del av 

Forsvaret selv, og i form av samarbeidsavtaler med strategisk nasjonal forsvarsindustri. 

Norge må inngå industrielle samarbeidsavtaler om gjenkjøp ved internasjonale anskaffelser. 

 

Begrunnelse: I uttalelsen er ordet gjenkjøp tatt ut. Gjenkjøpsavtaler er ufattelig viktig for 

forsvarsindustrien, sjøl om direktivet om forsvarsmateriell regner gjenkjøpsavtaler som 

traktatsbrudd INNAD i EU/EØS-området. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  112 

Forslagsstiller:  192 - Cay Nordhaug, Industri Energi  
 

CO2/ kraft og verdiskapning 
CO2 kompesasjonsordningen skal kompensere 100% av den ökte kostnaden som kvoteprisen 

påförer kraftmarkede så lenge EUs kvotehandel regime er operativt. Også inkludere Nikkel 

og Ilmenitt i kompensasjonsordningen 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  188 

Forslagsstiller:  309 - Jørn Eggum, Sekretariatet 
 

Næringspolitisk uttalelse 9602 
Etter 2.avsnitt som i dag lyder: 

Norge er et lite land med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verden og er mer 

avhengig av klare og tydelige kjøreregler for handel enn andre og større nasjoner. Derfor er 

det avgjørende for Norge at vi har handelsavtaler som gir norsk industri og 

tjenesteproduksjon like vilkår. 

Ny tekst: 

Norge er tjent med et godt samarbeid mellom landene i Europa og en stabil utvikling innenfor 

EU. I dag gir EØS-avtalen forutsigbare rammer for vårt næringsliv og arbeidsplassene til våre 
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medlemmer. 

  

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha betydelige konsekvenser for EU-

samarbeidet. Resultatet av de forhandlingene som nå skal gjennomføres mellom  

Storbritannia og EU vil også få konsekvenser for Norge. 

  

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere både for varer, tjenester og 

investeringer. Når Storbritannia går ut av EU, vil EØS-avtalen ikke lenger være grunnlaget 

for handelen mellom Norge og Storbritannia. Samtidig forutsetter vår økonomiske 

integrasjon med Storbritannia at vi må ha et avtaleverket som må være langt mer omfattende 

enn det som følger av WTO eller en tradisjonell handelsavtale. 

Kravet om en sterk begrensning av arbeidsinnvandring og ønsket om å svekke lovgivningen 

for arbeidslivet sto sentral da Storbritannia sa ja til Brexit.  Lignende debatter pågår i flere 

EU-land. Samtidig er det sterke krefter, ikke minst i europeisk fagbevegelse, som presser på 

for å styrke den sosiale dimensjonen i EUs arbeidslivspolitikk. Alle disse faktorene vil  kunne 

endre grunnlaget for en videre utvikling av EU og forutsetningene for EUs 

arbeidslivspolitikk. LO vil følge denne utviklingen tett i løpet av kongressperioden. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  201 

Forslagsstiller:  58 - Øystein Yngve Hansen, Fagforbundet 
 

Forslag 9602 
Fagforbundet har følgende forslag til endringer: 

 

Endring i 1 avsnitt i uttalelsen: 

 

Næringspolitikken skal støtte opp under de brede politiske målene. Arbeid til alle, vekst og 

Velstand, samt omstilling til et klimanøytralt samfunn. Vi har en rekordhøy arbeidsledighet, 

og den største endringen ser vi ipetroleumsnæringen og de næringer som leverer produkter og 

tjenester til den. Det som har betydd mest for industriens evne til å overleve og vokse, er 

knyttet til den norske modellen og lønnsdannelsen. Lønnsveksten har tilpasset seg nye 

rammevilkår, og dermed har Norges bank kunnet sette ned renten, slik at alle deler av 

konkurranseutsatt virksomhet har kunnet dra nytte av gunstig kronekurs. Dette har betydd 

langt mer enn regjeringens skatteletter. Norge har alle muligheter til å hevde seg i den globale 

konkurransen. Lave lønnsforskjeller bidrar også til at spisskompetansen er relativt billig i 

Norge. Det er grunnlag for en reindustrialisering av Norge og ny vekst. I årene framover vil 

vi trenge mye mer samarbeid på tvers av bransjer – både på tvers av industri og 

tjenestesektoren, mellom og på tvers av ulike industrigrener. Videre blir det viktig å se 

næringspolitiske rammevilkår, arbeidslivspolitikk, utdanningspolitikk og klimapolitikk i 

sammenheng for å styrke grunnlaget for både eksisterende og nye arbeidsplasser. 

 

 

Endring av tekst i avsnitt 2 under overskriften Klima: 

Veien til lavutslippssamfunnet er krevende, men det er også store muligheter for norsk 

næringsliv i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Nasjonal klimapolitikk må innrettes slik at 
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den skaper flere arbeidsplasser enn den koster. For å få til dette, kreves tydelig og helhetlig 

politikk som hindrer økt ulikhet, og sikrer en rettferdig omstilling til et bærekraftig, trygt og 

inkluderende arbeidsliv. Reelt partssamarbeid, trepartssamarbeid og medvirkning i 

omstillingsprosesser er en forutsetning for å finne de beste løsningene og skape 

forankring for nødvendige endringer. Politisk styring og tilstrekkelig offentlige investeringer 

må på plass for å sikre at vi når målet om et lavutslippssamfunn i 2050. 

 

 

Endring av tekst i avsnittet Offentlige anskaffelser: 

Offentlig sektor har et stort ansvar gjennom sine innkjøp for å ivareta ulike samfunnshensyn 

som å skape arbeidsplasser, bekjempe arbeidslivskriminalitet  og sikre innovasjon, samt å ta 

hensyn til klima- og miljøutfordringer ved aktivt å stimulere til utvikling og 

kostnadsreduksjon av nye klimavennlige løsninger. For å sikre at formålet med offentlige 

anskaffelser blir nådd er det avgjørende med økt kompetanse og god ledelsesforankring både 

på lokalt og regionalt nivå. Reglene om krav til seriøs virksomhet, kompetanse og, opplæring 

i prosjektene må også omfatte de som mottar offentlige tilskudd. Det må stilles krav i 

offentlige anbudsrunder i kommuner og fylker om at bedriftene er aktive lærebedrifter. 

 

 

 

Endring av tekst i 2. avsnittet Petroleum: 

Utvikling av ny næringsvirksomhet i havrommet vil bygge videre på de ledende operatørene 

vi har innen denne industrien, enten det gjelder matproduksjon, energi eller mineralutvinning. 

Strenge norske krav til produksjonen har medført en satsing på energieffektivisering og nye 

tekniske løsninger. Denne utviklingen må videreføres og Norge skal være globalt ledende på 

lave utslipp i produksjonen av olje og gass. Dette krever stabile og forutsigbare 

rammebetingelser. 

 

Ta ut tekst i avsnittet om Fiskeri- og havbruksnæringa: 

Fjerne 4 avsnitt under Fiskeri- og havbruksnæringen om ressursrente i havbruk og fiskeri. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  306 

Forslagsstiller:  271 - Camilla Skarvang Karlsen, Hedmark 
 

Landbruk og matproduksjon 
En bærekraftig matproduksjon skal sikre beredskap, matsikkerhet og ernæring for alle, uten å 

redusere muligheten for kommende generasjoner til det samme. Derfor er norsk landbruk 

viktig i seg selv, men også som begynnelsen på en lang verdikjede innen produksjon av mat 

og drikke. Framtidens matindustri får økt automatiseringsgrad som krever stadig høyere 

kompetanse. Det må derfor satses på en høyere andel fagarbeidere og videreutvikling av 

utdanningsløpene for matindustrien. Importvernet er et sentralt fundament for en sterk norsk 

mat- og drikkeindustri. Konkurranseevnen til norsk matindustri må sikres gjennom et 

velfungerende og forutsigbarhet importvern på de områder landbrukspolitikken omfavner. 

Det er viktig at politikk og virkemiddelapparat trygger et aktivt landbruk over hele landet, der 

matproduksjon legges til grunn når lokalsamfunn skal utvikles, bolyst og arbeidsplasser skal 
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skapes. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  317 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Tillegg i Næringspolitisk uttale 
Tillegg til forslag 9602 fra sekretariatet. Næringspolitisk uttalelse. 

 

Niande avsnitt, under overskrifta  ’Eierskap’. Følgende tekst foreslås til erstatning for og i 

tillegg til den som står: 

’Offentlig eierskap sikrer nasjonal forankring og styring av bedrifter som er sentrale for 

samfunnet. Det er et viktig redskap for å fremme likestilling og integrering, og skal være 

foregangseksempel for satsing på lærlinger. Offentlig eide selskaper skal drives på en slik 

måte ar de ikke gir rom for sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet. LO vil styrke dagens 

statlige eierskapsforvaltning gjennom å etablere et strategisk eierskapsinstrument med formål 

å sikre nasjonal forankring av eierskapet i selskaper av nasjonal betydning. 

 

Begrunnelse: synes den teksten som står i uttalelsen er litt tynn. Me ser at stadig fleire 

bedrifter i viktige strategiske næringar blir kjøpt opp av utenlandske eigarar eller står i fare 

for å bli lagt ned. I ei stadig meir globalisert værd er det viktig å sikre at strategisk viktige 

bedrifter opprettheld ei sterk forankring i Norge. Med hovedkontor fylgjer gjerne viktige 

stabsfunksjonar, beslutningar om innkjøp fra underleverandørar, forskning og utvikling etc, 

noko som gir viktige ringverknader. For dei tilsette er det også langt enklare å påverka 

beslutningsprosessar ovanfor norske eigarar og med norsk hovudkontor enn om eigarane er 

utilgjengelige i land langt unna. Målsettinga med eit statleg eierskapsinstrument er å 

forenkla/auka muligheten for strategiske oppkjøp som sikrer en videre nasjonal forankring og 

industriell utvikling av strategisk viktige bedrifter. Et slikt instrument må ha tilstrekkeleg 

forvaltningskapital slik at det ikkje i seg sjølv blir ein begrensande faktor. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  328 

Forslagsstiller:  187 - Barbro Tverfjell Auestad, Industri Energi  
 

Stopp North connect kablen 
North Connect kabelen til England  må stoppes. Energiloven må reverseres så det ikkje 

lengre er mulig for private å bygge kabler ut av landet. Statnett skal være aktøren som står for 

infrastruktur og forsyningssikkerhet 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  356 

Forslagsstiller:  141 - Børge Henrik  Ånesen , Fellesforbundet 
 

Petroleum 
Petroleum 

Fallet i oljeprisen har medført en tøff omstilling i mange bedrifter med oppsigelser og 

permitteringer. Over 40 000 har mistet jobben i de siste årene. Til tross for dette har norsk 

industri styrket sin konkurranseevne og reetablert seg som den primære leverandøren til norsk 

sokkel. De fleste av de større kontraktene de siste årene er gått til norske hovedleverandører. 

 

Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet. Norge er en 

vesentlig energileverandør til Europa. Nær all gassen og oljen blir eksportert til EU. Den 

norske olje- og gassnæringen sysselsetter rundt 270 000 personer, inkludert leverandører av 

varer og tjenester. Norge har gjennom 50 års aktivitet bygget opp en kompetansetung og 

teknologisk ledende leverandørindustri. I tillegg til olje og gass har vi en vesentlig eksport av 

petroleumsrelaterte varer og tjenester. Den internasjonale omsetningen til norske 

oljeserviceleverandører var på 190 milliarder i 2015.  

 

Utvikling av ny næringsvirksomhet i havrommet vil bygge videre på de ledende operatørene 

vi har innen denne industrien, enten det gjelder matproduksjon, energi eller mineralutvinning. 

Strenge norske krav til produksjonen har medført en satsing på energieffektivisering og nye 

tekniske løsninger. Denne utviklingen må videreføres og Norge skal være globalt ledende på 

lave utslipp i produksjonen av olje og gass. Norge må være fremst i verden på fangst og 

lagring av CO2. Utslipp fra forbrenning av fossile energikilder er den viktigste årsaken til 

klimautfordringen. 

 

Paris-avtalen forplikter også olje- og gassnæringen. Store deler av verdens uutnyttede 

forekomster av fossil energi må bli liggende. Dette gjelder først og fremst kull, som er den 

mest forurensende energikilden. 

 

Oljen og gassen på norsk sokkel er verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet. 

Ressursforvaltningen skal komme norsk industriell utvikling og hele landet til gode. LO er 

opptatt av at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi sterkere ringvirkninger lokalt 

og vil at det skal stilles strenge krav til oljeselskapene om dette. LO mener det er viktig å 

legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten. Oljenæringen 

må sikres forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og 

gjøre langsiktige investeringer. 

 

LO mener det må stilles strenge krav til at norsk olje- og gassvirksomhet reduserer utslippene 

fra egen virksomhet. Norge skal vare fremst i verden i utvikling av karbonfangst og lagring. 

 

Norsk sokkel har de høyeste krav til helse miljø og sikkerhet i verden. Trendene på 

sikkerhetsmålene har imidlertid pekt i feil retning. Denne trenden må snus. Arbeidsplassene i 

havet skal være trygge arbeidsplasser. Norsk sokkel skal ikke kompromisse på 

sikkerhetskravene, det er en forutsetning for retten til å operere i Norge. LO krever at 

myndighetene støtter opp under strenge krav til helse miljø og sikkerhet.  
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Åpning av nye omrader for petroleumsvirksomhet skal foregå skrittvis. LO mener det må 

legges stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene som balanserer oljenæringens interesser 

mot andre hensyn. Tillatelser til ny virksomhet skal vare basert på fore-var prinsippet og 

strenge krav til miljø og sikkerhet. 

 

Det kan være betydelige olje- og gassressurser nordøst i Norskehavet, samtidig er det i deler 

av dette området verneverdig og sårbar natur og mulige konflikter mellom 

petroleumsvirksomhet og fiskeri og turisme. LO mener den skrittvise  og kunnskapsbaserte 

fremdriften i utvikling av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel må fortsette. Denne 

tilnærmingen må også gjelde i den nordøstlige delen av Norskehavet hvor det er grunn til å 

vise særlig aktsomhet i enkelte områder. 

 

LO mener det kan vurderes om det er grunnlag for å innføre petroleumsfrie soner som 

ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. I tråd med lokale ønsker støtter LO 

også arbeidet med å gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark for å gi den unike 

naturen her et sterkt vern. 

 I første omgang kan havområdet utenfor Lofotodden nasjonalpark bli  en petroleumsfri sone, 

med et  petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden må  være et 

petroleumsfritt område. Sonene må avgrenses nærmere når forvaltningsplanen for 

Barentshavet og Lofoten revideres. 

 

Deler av Nordland 6 er allerede åpnet for petroleumsaktivitet, og her er eksisterende 

infrastruktur lettest tilgjengelig. LO mener derfor Nordland 6 må konsekvensutredes. 

Utredningen må avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og 

hvilke deler som bør unntas. Arbeidet med en konsekvensutredning må ikke komme i 

konflikt med andre næringer, må baseres på et tett samarbeid med fiskerinæringen og utføres 

på en mest mulig skånsom måte. Best tilgjengelig teknologi må tas i bruk. Spørsmålet om 

området skal åpnes eller ikke  må behandles når konsekvensutredningen er gjennomført.   

 

I Nordland 7 og Troms 2 har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her 

smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. Disse områdene må avvente 

den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige 

forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. I tråd med gjeldende 

vedtak om åpningen av Barentshavet sørøst mener LO at petroleumsvirksomhet i og ved 

iskanten ikke er forenelig med en forsvarlig forvaltning av havområdene våre. 

 

Leverandørindustrien er en svært viktig næring for Norge, med verdensledende teknologi og 

kompetanse. Jevn og forutsigbar tildeling av nye oppdrag skal bidra til å opprettholde og 

videreutvikle dagens høye kompetanse i leverandørindustrien. For å øke kostnads-, energi og 

omstillingseffektiviteten i leverandørindustrien vil vi satse på forskning og utvikling. Det er 

viktig at myndighetene stimulerer til smartere, mer effektive og mer miljøvennlige løsninger 

som skal bidra til lavere klimagassutslipp, omstilling og bedre helse, miljø og sikkerhet i 

næringen. 

 

Teknologioverføring og videreutvikling av dagens teknologi må bidra både til en offensiv 

leverandørindustri og knoppskyting i nye bransjer. Dette skal styrke petroleumsindustriens 

rolle som lokomotiv for teknologiutvikling i norsk industri.  

 

For å sikre arbeidsplasser i hele landet må det bli lettere for lokale leverandører å vinne 

kontrakter. Selskapenes valg av kontraktstrategier ved feltutbygginger, må ettergås for å sikre  
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at lokale leverandører kan delta i konkurransen om viktige kontrakter. Det må legge til rette 

for videreutvikling av leverandørindustrien i nord for å øke lokale og regionale 

ringvirkninger. Petroleumslovens krav til nasjonale ringvirkninger må etterleves ved 

utbygging på norsk sokkel og at  det stilles krav om å benytte NORSOK-standardkontrakter i 

utbyggingsprosjekter. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  359 

Forslagsstiller:  125 - Atle K. Tranøy, Fellesforbundet 
 

Endring i næringspolitisk uttalelse 
Nytt 3 avsnitt under overskrifta Petroleum s. 36. 

Fallet i oljeprisen har medført en tøff omstilling i mange bedrifter med oppsigelser og 

permitteringer. Over 40 000 har mistet jobben i de siste årene. Dette også som konsekvens av 

at mange nybyggingskontrakter gikk til utenlandske leverandører basert på urealistiske tilbud 

som nå viser seg å koste både industrien og samfunnet enorme summer i form av 

overskridelser og forsinkelser. Til tross for den vanskelige situasjonen arbeider norsk industri 

for fullt med å styrke sin konkurranseevne for å sikre sin posisjon som foretrukken leverandør 

til norsk sokkel framover. Det største potensialet ligger i bedret samarbeid i verdikjeden, 

kombinert med utvikling og bruk av ny teknologi. LO støtter opp om Konkrafts arbeide for å 

styrke norsk sokkels og norske leverandørers konkurranseevne, og forventer at også norske 

myndigheter engasjerer seg aktivt i dette. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  362 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

CO2fri lettmatallproduksjon 
Forslag om nytt punkt inn i uttalelsen: 

Norge har naturlige forutsetninger for å produsere kritiske metaller for norsk og europeisk 

industri. LO vil i samarbeid med industrien legge til rette for at Norge utvikler et nasjonalt 

senter for CO2fri lettmatallproduksjon. 
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Dagsorden:  
 

8. Handlingsprogrammet - 8. Uttalelser - . Næringspolitisk 

uttalelse 
 

Forslagsnr:  363 

Forslagsstiller:  277 - Alexander Lien, Telemark 
 

CO2fangst 
Siste setning i avsnittet om CO2fangst bør ta inn navnet Norcem før Brevik. 

 

Begrunnelse: 

Det bør fremgå virksomhetens navn, ikke bare sted. Norcem er den av de tre som har kommet 

lengst i forprosjektet. 
 
 
 


