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Landsorganisasjonens 34. ordinære kongress 8.-12. mai 2017 

 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  383 

Forslagsstiller:  262 - Iselin Blakkestad, Østfold 
 

Opprettholde forslag 5061 
Ønsker opprettholde forslag 5061 om digitalisering av Arbeiderbevegelsens arkiv og 

bibliotek 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  384 

Forslagsstiller:  104 - Rolf Geir Hillestad, Fellesforbundet 
 

Egen organisasjon 
I forslag 5000 side 22 linje 1033 der det står LO råd, byttes ut til Lo styre 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  385 

Forslagsstiller:  23 - Tore-Leif Gundersen, Fagforbundet 
 

Midler til særskilte aktivitetstilskudd 
Opprettholder forslag nr. 5067 fra Fagforbundet 

LO avsetter midler til særskilte aktivitetstilskudd til lokalorganisasjoner 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  386 

Forslagsstiller:  260 - Geir Allan Stava, Skolenes Landsforbund 
 

Endringsforslag, forslag 5000, punkt 10 
Teksten i punkt 10 endres til: 

 

- LO skal styrke sin posisjon blant hovedorganisasjonene. Dette skal gjøres ved i langt større 

grad rekruttere arbeidstakere med høyere utdanning, samt ved å rekruttere langt flere i 

næringer med svak organisasjonsgrad. LO skal derfor styrke sin kompetanse og i tett 

samarbeid med de aktuelle forbundene, utvikle en strategi for å realisere denne ambisjonen. 

 

Forslagsstiller: delegat 260, Geir Allan Stava, Skolenes landsforbund 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  387 

Forslagsstiller:  104 - Rolf Geir Hillestad, Fellesforbundet 
 

Egen organisasjon 
I forslag 5000 side 24 linje 1155-1156 tilføyes budsjett og handlingsplan også i tillegg til 

regnskap 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  388 

Forslagsstiller:  280 - Rita Eigeland, Vest-Agder 
 

Gjennomføring av kongress: 
Til neste LO kongress i 2021, så bør LO sekretariatet jobbe for å ha en 6 d. kongress. 

La handlingsprogrammet gå over 1,5 dag, istedet for at den pågår til sene nattetimer.  

Det bør også settes av en hel dag til den faglige og politiske situasjonen. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  389 

Forslagsstiller:  197 - Maren Marie Wilhelmsen, Industri Energi  
 

Retningslinjer - LOs utdanningsfond punkt 1a. Forslag 5043. 
Dagens tekst: Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet 

utlyses med søknadsfrist 15. mai. 

 

Endres til: Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet utlyses 

med søknadsfrist 15. november. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  390 

Forslagsstiller:  39 - Roy Bjarne Gyberg, Fagforbundet 
 

Unntak for Oslo i Forslag 5000 
Tillegg på sluttene av punkt 1 og 4 i sekretariatets innstilling, forslag 5000. 

 

1. Lokalorganisasjonene videreføres i henhold til formålsparagrafen, med videreføring av 

unntaket vedtatt for Oslo i 1997. 
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4. For å styrke den faglige koordineringen, opprettes et regionalt LO-råd i hver Region 

(Regionråd). Forbundene oppnevner en representant med vara til regionrådene. En 

representant for lokalorganisasjonene, valgt på fylkeskonferansen, skal være representert i 

regionrådene. Rådene skal være operative fra 1.1.2018, med videreføring av unntaket vedtatt 

for Oslo i 1997. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  391 

Forslagsstiller:  276 - Lene-Britt Johannesen, Vestfold 
 

Dagsorden pkt 5 . Endringsforslag til forslag nr 5000 fra sekretariatet. 
LO i Oslo videreføres som i dag.    Pkt.2 ’oppnevnes’ endres til ’velges’.  Pkt.4.2 setning 

’oppnevnes’ endres til ’velges’   Pkt.4.3 setning: ’en representant for lokalorganisasjonene 

valgt på fylkeskonferansen, skal være representert i regionrådene’ Endres til ’hver 

lokalorganisasjonvelger en representant til regionrådene’   Pkt. 7 Tillegg - ny setning ’hver 

lokalorganisasjonene velger to representanter med varter og forbundene velger representanter 

med varter ut fra en omforent fordelingsnøkkel til fylkeskonferansen’ 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  392 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5014 
Forslagsnummer:  5014 

Forslagsstiller:  Telemark 

 

Lokalorganisasjonene er selve grunnmuren i LO, og vi ønsker å styrke disse 

LOs lokalorganisasjoner skal ha muligheten til å frikjøpe tillitsvalgte i minst 20 %  

stilling. Lokalorganisasjonene utarbeider planer for dette, og ordningen finansieres av  

LO sentralt. Dette skal være et supplement og ikke påvirke de av lokalorganisasjonene  

som allerede har frikjøpte tillitsvalgte. Små lokalorganisasjoner vil aldri ha muligheten  

til dette uten finansiering fra sentralt hold, og LO Grenland mener at samtlige  

lokalorganisasjoner bør settes i stand til dette. En annen mulighet er at de minste  

samarbeider om et prosjekt. 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  393 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5024 
Forslagsnummer:  5024 

Forslagsstiller:  Telemark 

LO Favør 

Sparebank 1 må få kontakte alle nye medlemmer. 

Begrunnelse: 

Enkelte forbund har i dag reservert seg for at Sparebank 1 kan kontakte nye medlemmer. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  394 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5025 
Forslagsnummer:  5025 

Forslagsstiller:  Telemark 

LOfavør 

LO er i mot at LOfavør tilbyr medlemmene kredittkort i velkomstpakken eller ved  

telefonkontakt. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  395 

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

Endringsforslag til forslag 5000 
Demokratisk organisering av fylkene. lLo i Oslo videreføres som i dag.  

 

Pkt. 2 ’oppnevnes’ ENDRES TIL ’velges’ 

 

Pkt. 4, 2. Setning: ’oppnevner’ ENDRES TIL ’velges’ 

 

Pkt. 4, 3. Setning: ’ en representant for lokalorganisasjonene, valgt på fylkeskonferansen, skal 

være representert i regionrådene,’ ENDRES TIL ’ hver lokalorganisasjon velger en 

representant til regionrådene.’  

 

Pkt. 7,  TILLEGG - ny setning inntas etter 1. Setning: hver lokalorganisasjon velger to 

representanter med varaer og forbundene velger representanter med varaer ut fra en omforent 

fordelingsnøkkel til fylkeskonferansene.’ 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  396 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5026 
Forslagsnummer:  5026 

Forslagsstiller:  Telemark 

Avvikle gjenkjøpsavtalen - LOfavør 

 

LO foreslår at LOfavør avvikler ordningen med gjenkjøpsavtaler. 

Begrunnelse: 

Ved totalskade av innbo, benytter LOfavør en ordning med gjenkjøpsavtaler. Dvs at  

forsikringstaker blir pålagt å kjøpe nytt innbo der det er inngått avtale. Dette kan både  

medføre at varen etter gjenkjøpsavtalen er dyrere enn markedet for øvrig, og det betyr at  

man kanskje må kjøpe varen langveis fra og ikke lokalt. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  397 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5028 
Forslagsnummer:  5028 

Forslagsstiller:  Telemark 

Norges beste bilforsikring - LOfavør 

LO vil at LOfavør jobber for å gjøre både bilforsikring og innboforsikring til Norges  

beste. Det er bedre å ha får veldige gode medlemsfordeler, enn mange mindre gode. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  398 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder 5041 
Forslagsnummer:  5041 

Forslagsstiller:  Telemark 

AOF 

AOF må være forbundenes foretrukne studieleverandør, hvis ikke bør AOF vurderes lagt  

ned. Vurderingen bør gjennomføres i løpet av det første året av kongressperioden. 

Begrunnelse: 

Behovet for et eget Arbeiderbevegelsens Opplysningsforbund eiet av blant annet LO og  

forbunda oppleves som lite nå som alle forbundet driver sin egen omfattende kurs- og  

opplæringsvirksomhet. Antall deltakere på Moto-kurs og toppskolering viser at dette er  
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lite benyttet av LOs mer enn 910 000 medlemmer: 

   2013  2014  2015 

Moto   763  965  756 

Toppskolering  396  397  392 

I et historisk perspektiv var det riktig av arbeiderbevegelsen å eie sin egen  

studieorganisasjon, men pr i dag er AOF en kommersiell aktør på lik linje med andre  

tilbydere av kurs og opplæring. Både forbund og medlemsbedrifter/-virksomheter  

benytter seg oftere av andre aktører enn av AOF. Hvis eierskapet fortsatt skal være viktig,  

må forbundene vise dette ved å bruke sin egen studieorganisasjon 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  399 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5042 
Forslagsnummer:  5042 

Forslagsstiller:  Telemark 

LOs utdanningsfond 

Alle forbund skal være en del av LOs utdanningsfond. 

Begrunnelse: 

Det har gått så lang tid siden opprettelse av fondet, at det ikke er grunnlag for å beholde  

ordningen bare for de som var en del av lavlønnsfondet. Det vil dessuten være mye bedre  

med en felles ordning for alle når vi skal informere og rekruttere. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  400 

Forslagsstiller:  141 - Børge Henrik  Ånesen , Fellesforbundet 
 

Retningslinjer - LOs Utdanningsfond punkt 1a. Forslag 5043 
Dagens tekst: Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet 

utlyses med søknadsfrist 15. mai. 

 

Endres til: Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet utlyses 

med søknadsfrist 15. november. 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  401 

Forslagsstiller:  103 - Joakim  With, Fellesforbundet 
 

Stryking av tekst 
Stryke setning i forslag 5000, linje 1039: ’Men representantene må ha god forankring i sitt 

forbund.’ 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  402 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5048 
Forslagsnummer:  5048 

Forslagsstiller:  Telemark 

LO-kongressen flyttes 

 

LO kongressen flyttes til 4 kvartal året før stortingsvalget 

 

Begrunnelse: 

LO-kongressen avholdes i mai i stortingsvalgår, og dermed etter at de politiske partiene  

har avholdt sine landsmøter. Kongressen blir ofte omtalt som Norges største politiske  

verksted og bør derfor avholdes før de politiske partiene avholder sine landsmøter og  

vedtar sine program. På denne måten kan LO sette krav til de politiske partiene og det  

blir enklere for det enkelte medlem å sjekke hvem partier som tar inn over seg LOs krav. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  403 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5045 
Forslagsnummer:  5045 

Forslagsstiller:  Telemark 

Familie- og likestillingspolitisk utvalg 

Utvalget legges ned. Arbeidet med familie- og likestillingspolitikk inkluderes i alt arbeid. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  404 

Forslagsstiller:  278 - Wenche Jansen Tveitan, Telemark 
 

Opprettholder forslag 5068 
Forslagsnummer:  5068 

Forslagsstiller:  Telemark 

Medlemskap for uføre 

LO ser på muligheten for å utvikle et medlemskap for å inkludere uføre og andre som  

står utenfor arbeidslivet i organisasjonen vår. 

Begrunnelse: 

Hvis ikke LO kan være en organisasjon også for uføre, hvem skal være det? Vi har flere  
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og flere mennesker i vårt samfunn som blir erklært uføre uten å ha vært en del av det  

ordinære arbeidslivet, og derfor ikke har organisert seg. Også denne gruppen mennesker  

bør ha mulighet til å organisere seg i LO som har arbeid til alle som jobb nummer en. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  405 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Studentorganisasjon 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5034  

Nytt kulepunk:  

Opprette en egen studentorganisasjon. 

Begrunnelse: 75 % av studentene finner sitt fagforbund mens de studerer. Mange av LOs 

forbund er fraværende fra lærestedene selv om studentene der er en åpenbar målgruppe. Dette 

fordi de ikke har sterk nok økonomi til å ha en egen studentorganisasjon, og uten en egen 

studentorganisasjon slipper de rett og slett ikke inn. Mener LO alvor med å rekruttere 

langtidsutdannede må vi sikre at vi er til stede. En egen studentorganisasjon i LO vil åpne 

dørene for alle forbund som vil inn på lærestedene. Tanken er at denne organisasjonen skal ha 

en koordinerende rolle i forhold til forbundenes eget studentarbeid. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  406 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Organisasjonsutvikling LO-kongressen 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5049 

Organisasjonsutvikling LO-kongressen: 

Kongressens varighet utvides fra 5 til 7 dager (f.o.m. kongressen 2021). Foreslås oversendt 

sekretæriatet til neste LO Kongress.  

Begrunnelse: Kongressen er fagbevegelsens viktigste politiske verksted. Derfor må 

kongressen få tilstrekkelig tid, til å debattere seg ferdig på alle dagsordens punkt. En av 

forutsetningene for et godt organisasjonsdemokrati er at de som ønsker ordet, får delta i 

debatten. Skal kongressen kunne fatte gode vedtak er vi avhengig av en god debatt. Vi kan 

ikke være bekjent av at representanter ikke får komme til orde. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  407 

Forslagsstiller:  261 - Per Øistein  Kivijärvi, Industri Energi  
 

Forslag om at Landsorganisasjonen oppretter et skoleringsfond for tillitsvalgte 
Forslag 5044 tas opp igjen:  
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LO går inn for å opprette et fond for skolering av tillitsvalgte. Fondet skal brukes på 

skolering på tvers av forbund, fra grunnopplæring og frem til toppskoleringen, og at AOF 

skal være en foretrukket opplæringsaktør. 

 

Begrunnelse: 
I dag har de ulike forbundene i LO-familien egne opplæringsplattformer, fra grunnopplæring 

og frem til toppskoleringen. Det er uten tvil stor kvalitetsforskjell i denne opplæringen, og det 

må være i Landsorganisasjonens interesse å utjevne disse forskjellene, i tillegg til å øke 

forståelsen om de forskjeller og utfordringer som de ulike forbundene har og jobber med i det 

daglige. Kunnskap er med på å få en bedre organisasjon, med mer samhandling og mindre 

«lukkede kulturer» mellom forbundene. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  408 

Forslagsstiller:  286 - Mohamed Kallel, Hordaland 
 

Dagsorden punkt 5 
Til paragraf 9 . Kontingent                                                                                                                                                                                                             

Maksgrensen på kontingent til lokalorganisasjoner heves til kr 1,50 og den indeks reguleres 

hvert år.                                                                               Begrunnelse: Lokale organisasjoner 

må ha økonomi for å være i stand til å være knutepunktet for avdelinger og forbund. Heving 

av maksgrense er ingen automatikk, men en mulighet for organisasjonene til å få verktøyet 

når den trenges. Det er fagforeninger som bestemmer dette gjennom vedtak på årsmøte. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  409 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Debattopplegget til kongressen 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5050 

Debattopplegget i forkant av kongressen må forbedres I debattheftene som sendes ut i forkant 

av kongressen må det legges opp til debatt om flere av dagsordens punkt, ikke bare 

handlingsprogrammet. Det må inviteres til debatt om egen organisasjon, vedtekter, 

fagligpolitisk, handlingsprogram og hovedavtalene. Det er viktig at gjeldende 

handlingsprogram (vedtatt på forrige kongress) legges til grunn, når nytt handlingsprogram 

skal debatteres. Foreslås oversendt sekreteriatet i forbindelse med forberedelsene til neste LO 

Kongress. 

 

Begrunnelse: Når kongressen skal utvikle LOs politikk videre må utgangspunktet være det 

som er vedtatt politikk i dag. Nye forslag må vurderes opp mot forrige handlingsprogram for 

at kongressen skal vedta best mulig politikk for LO. Debattheftet som er sendt ut i forkant av 

kongressen 2017 er et mye svakere dokument enn handlingsprogrammet fra 2013. Det blir 

derfor unaturlig å lage forslag ut ifra teksten i debattheftet, når gjeldende politikk er bedre 

enn debattheftet 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  410 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Arbeidsmarked og fagbevegelse 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5058 –  

Arbeidsmarked og fagbevegelse: 

LO må jobbe for at alle arbeiderbevegelsens organisasjoner og politiske partier, får på plass 

retningslinjer, som sier det skal brukes bedrifter, med tariffavtale, ved kjøp av varer og 

tjenester. (Hotellovernattinger med mer.) Ber om at forslaget oversendes sekretariatet for 

innarbeidelse i LOs Retningslinjer 

 

 

Begrunnelse: Arbeiderbevegelsen må samlet slutte opp om det organiserte arbeidslivet. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  411 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Styrkning av økonomien i Lokal LO 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5066  

Styrkning av økonomien i Lokal LO. 

Det må overføres midler fra LO sentralt til LO lokalt. Dette kan for eksempel gjøres ved at en 

del av LOs kapitalinntekter overføres til lokale LO-ledd i form av en grunnsum og deretter ut 

fra hvor mange medlemmer de har.  

Begrunnelse: Dette er absolutt nødvendig for å få økt aktivitet lokalt. I dag er det bare de 

største lokalorganisasjonene som har ressurser og økonomi til å ha et høyt aktivitetsnivå. LOs 

organisasjon er preget av sentral rikdom kontra lokal fattigdom 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  412 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Endring forslag 5000 
Endring forslag 5000: 

Vedrørende forslag 5000 sekretariatets innstilling. 

De foreslås at punktene 4,7 og 8 ikke blir vedtatt. 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  413 

Forslagsstiller:  281 - Steffen Høiland, Rogaland 
 

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser. 
Nytt forslag: 

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser.  

FAFO har levert sin undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner. Den viser at det er mange 

problemer, men hovedinntrykket er at lokalorganisasjonene gjør et viktig arbeid og at 

flertallet både i lokalorganisasjonenes styrer og i fagforeningsstyrene mener det samme. 

Spesielt vil vi framheve lokalorganisasjonenes betydning ved å møtes på tvers, følge opp 

lokale saker, gjøre seg gjeldende i lokal valgkamp og den avgjørende innsatsen i forhold til 

stormarkeringen mot rasering av arbeidsmiljøloven i januar 2015. Rapporten går lite inn på 

fylkeskonferansenes rolle. LO Rogaland mener fylkeskonferansene fortsatt må ha forslagsrett 

til kongressen og velge fylkesdelegater til kongressen og representant til LOs 

representantskap slik som i dag. Videre krever vi at fylkeskonferansen består av 

delegater/representanter fra lokalorganisasjonene, og at forbundene har møte- og talerett. 

Dette praktiseres i dag i på fylkeskonferansen i Rogaland og fungerer utmerket. Vi forstår 

imidlertid at det kan være forskjellige utfordringer i forskjellige deler av landet. Vi ønsker 

derfor en fortsatt valgfrihet for det enkelte fylket om hvordan de vil gjennomf??re 

fylkeskonferansen på best mulig måte etter lokale forhold. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  414 

Forslagsstiller:  103 - Joakim  With, Fellesforbundet 
 

Stryking 
Stryke siste del av setning på linje 200 i forslag 5000: ’der LO-forbundene i dag står relativt 

svakt.’ 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  415 

Forslagsstiller:  143 - Vidar  Schei , Fellesforbundet 
 

Endringsforslag, forslag 5000, punkt 9 
9. Arbeidet med organisasjonsgjennomgang videreføres i neste kongressperiode og  

sekretariatet gir mandat og oppnevner arbeidsgruppe for arbeidet.  

 

Endres til: 

 

9. Arbeidet med organisasjonsgjennomgang videreføres i neste kongressperiode og  

sekretariatet gir mandat og oppnevner arbeidsgruppe for arbeidet, der alle ledd i LOs 

organisasjon er representert. 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  416 

Forslagsstiller:  143 - Vidar  Schei , Fellesforbundet 
 

Organisering på fylkes/regionsnivå, forslag 5000 
Det må være opp til den første fylkeskonferansen etter kongressen å avgjøre om hvert 

fylke/region ønsker en organisering som forslag 5000 legger opp til. Her må forbundene i 

fylket/regionen bli invitert, slik at forbundene får ta del i denne avgjørelsen.  

 

Begrunnelse: 

Flere fylker/regioner har en organisering i dag som både lokal organisasjonene og forbundene 

er fornøyde med. Da blir det feil å måtte gå inn i en ny struktur fordi noen regioner ikke 

fungerer på regionalt nivå. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  417 

Forslagsstiller:  115 - Fredrik  Larsson, Fellesforbundet 
 

Opprettholder Forslagsnummer:  5050 
Forslagsnummer:  5050 

 

Debattopplegget i forkant av kongressen må forbedres 

I debattheftene som sendes ut i forkant av kongressen må det legges opp til debatt om  

flere av dagsordens punkt, ikke bare handlingsprogrammet.  Det må inviteres til debatt  

om egen organisasjon, vedtekter, fagligpolitisk, handlingsprogram og hovedavtalene.   

Det er viktig at gjeldende handlingsprogram (vedtatt på forrige kongress) legges til  

grunn, når nytt handlingsprogram skal debatteres. 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  418 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 5066 
Organisatorisk status  

Styrkning av økonomien i Lokal LO. 

Det må overføres midler fra LO sentralt til LO lokalt. Dette kan for eksempel gjøres ved at en 

del av LOs kapitalinntekter overføres til lokale LO-ledd i form av en grunnsum og deretter ut 

fra hvor mange medlemmer de har.  

Begrunnelse: Dette er absolutt nødvendig for å få økt aktivitet lokalt. I dag er det bare de 

største lokalorganisasjonene som har ressurser og økonomi til å ha et høyt aktivitetsnivå. LOs 

organisasjon er preget av sentral rikdom kontra lokal fattigdom 



14 
 

 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  419 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Endring forslag 5000: 
Vedrørende forslag 5000 sekretariatets innstilling. 

De foreslås at punktene 4,7 og 8 ikke blir vedtatt. 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  420 

Forslagsstiller:  127 - Gunnar  Holm, Fellesforbundet 
 

Forslagsnummer 5055 
Gjenreises. Frikjøp Lo skal ette v en pott til frikjøp inntil en dag i uka der det ikke er ndre 

ordninger forutsatt at lokalorg selv dekker inntil halvparten av frikjøpet 
 
 
 

Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  421 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Nytt forslag:Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser. 
Nytt forslag: 

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser.  

FAFO har levert sin undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner. Den viser at det er mange 

problemer, men hovedinntrykket er at lokalorganisasjonene gjør et viktig arbeid og at 

flertallet både i lokalorganisasjonenes styrer og i fagforeningsstyrene mener det samme. 

Spesielt vil vi framheve lokalorganisasjonenes betydning ved å møtes på tvers, følge opp 

lokale saker, gjøre seg gjeldende i lokal valgkamp og den avgjørende innsatsen i forhold til 

stormarkeringen mot rasering av arbeidsmiljøloven i januar 2015. Rapporten går lite inn på 

fylkeskonferansenes rolle. LO Rogaland mener fylkeskonferansene fortsatt må ha forslagsrett 

til kongressen og velge fylkesdelegater til kongressen og representant til LOs 

representantskap slik som i dag. Videre krever vi at fylkeskonferansen består av 

delegater/representanter fra lokalorganisasjonene, og at forbundene har møte- og talerett. 

Dette praktiseres i dag i på fylkeskonferansen i Rogaland og fungerer utmerket. Vi forstår 

imidlertid at det kan være forskjellige utfordringer i forskjellige deler av landet. Vi ønsker 

derfor en fortsatt valgfrihet for det enkelte fylket om hvordan de vil gjennomføre 

fylkeskonferansen på best mulig måte etter lokale forhold. 
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Dagsorden:  
 

5. LOs egen organisasjon 
 

Forslagsnr:  422 

Forslagsstiller:  284 - Emma Watne, Rogaland 
 

Gjenreiser Forslagsnummer: 5050 
Gjenreiser Forslagsnummer: 5050 

Debattopplegget i forkant av kongressen må forbedres I debattheftene som sendes ut i forkant 

av kongressen må det legges opp til debatt om flere av dagsordens punkt, ikke bare 

handlingsprogrammet. Det må inviteres til debatt om egen organisasjon, vedtekter, 

fagligpolitisk, handlingsprogram og hovedavtalene. Det er viktig at gjeldende 

handlingsprogram (vedtatt på forrige kongress) legges til grunn, når nytt handlingsprogram 

skal debatteres. Foreslås oversendt sekreteriatet i forbindelse med forberedelsene til neste LO 

Kongress. 

 

Begrunnelse: Når kongressen skal utvikle LOs politikk videre må utgangspunktet være det 

som er vedtatt politikk i dag. Nye forslag må vurderes opp mot forrige handlingsprogram for 

at kongressen skal vedta best mulig politikk for LO. Debattheftet som er sendt ut i forkant av 

kongressen 2017 er et mye svakere dokument enn handlingsprogrammet fra 2013. Det blir 

derfor unaturlig å lage forslag ut ifra teksten i debattheftet, når gjeldende politikk er bedre 

enn debattheftet 
 
 
 


