
 
 

 

Vedtatte uttalelser på LOs regionkonferanse i Trøndelag 4. – 5. mars 2020 
 

 

Forslag 1:  

 
Nå må noe skje med E14 

 

Vi ser med engstelse på situasjonen med veistandarden på E14 fra Stjørdal gjennom Meråker 

og helt til Riksgrensen. Vi må også ta med situasjonen for de myke trafikantene som også er 

nødt til å ferdes langs eller krysse E14 for å komme seg på skole og andre gjøremål i våre to 

kommuner. 

 

I mars åpner et nytt kjøpesenter på 12000 kvadratmeter på Storlien og det er planer om å 

bygge ut ytterligere 12000 kvadratmeter om noen år. 

 

Ettersom svenskene satser så stort på Storlien vil det medføre en betydelig økning av 

trafikken både av personbiler og tungtransport på E14 i tillegg til en stor økning av 

handelslekkasje. 

 

Dagens E14 er ikke av en slik standard at den tåler den form for økning av trafikk. Den er 

smal, svingete og rasutsatt. 

 

Det er spesielt strekningen fra Flora og til Meråker som er av meget dårlig standard og at det 

er på denne strekningen de største økonomiske ressursene må settes inn for å få en stabil og 

trafikksikker E14. 

 

Det må også bygges gang og sykkelvei på store deler av veistrekningen og enten 

underganger- og eller broer over veibanen, slik at de myke trafikantene blir tatt vare på.  

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener denne vegstrekningen må prioriteres i Nasjonal 

Transportplan 2022 – 2033. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt. 
 

 

Forslag 2:  

 

Fagbevegelsen og Stortingsvalget 2021 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener det er viktig å bygge allianser med de partiene som 

støtter fagbevegelsens mål og politikk. Dette må til for å vinne stortingsvalget 2021. 

Stortingsvalget er vår viktigste kamp fremover. Fagbevegelsen skal være en selvstendig 

kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk. Fagbevegelsen vil støtte de partier 

på venstresiden som støtter vår politikk, våre krav og vårt verdigrunnlag. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt.  



 
 

 

Forslag 3:  

 

Arbeiderkollektivet og kampen for hele, faste stillinger 

 

Sterke arbeiderkollektiv eksisterer på grunnlag av vilkårene fysisk nærhet, likhet og felles 

problemsituasjon/felles problemforståelse blant arbeiderne. Mangel på fast ansettelse 

undergraver arbeiderkollektivet og derved de faglige organisasjonene og fagbevegelsens 

makt og de rettigheter vi har opparbeida gjennom 150 års kamp. Stortingsflertallet med 

initiativ fra Høyre/FrP-regjeringa har i 2015 og 2017 vedtatt forverringer av 

Arbeidsmiljøloven (AML) og forverret situasjonen for statsansatte med innføringen av 

Statsansatteloven. Dette undergraver faglige rettigheter og gir arbeidsgiverne økt makt. 

Riksrevisjonen har påpekt at stadig grovere arbeidslivskriminalitet gir økte problemer i norsk 

arbeidsliv. Vikarbyråene var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men har 

i mange år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarbeidere. Arbeidsgiveres 

organisering bort fra ansvar for egne ansatte, bl.a. ved franchisemodellen, øker arbeidsgivers 

styringsrett. Bemanningsforetak og løsarbeid undergraver fag- og yrkesopplæring og 

Mesterbrevutdanning, fordi slike utdanninger fordrer et seriøst arbeidsliv som tilrettelegger 

for «læring i arbeid». Staten kjøper privat barnevern og undergraver tillitsvalgte og tariff ved 

at ansatte tvinges ut av tariffområdet og presses til å etablere seg som selvstendig 

næringsdrivende. I kommuner er det eksempler på at ca. 20 % av de ansatte er 

tilkallingshjelp, ekstrahjelp og står på ringeliste. Trondheim kommune kjøpte gjennom 

rammeavtaler vikartjenester fra bemanningsbyrå for 94,2 millioner kroner i 2018. 

Byggfagforeningene i Oslo-området har ved en rekke kartlegginger vist at de 6 største 

bemanningsbyråene var 6 ganger så store som de 6 tradisjonelt største entreprenørene i 2015. 

I 2017 var 1 av 4 innleid, og det var 85 % lovbrudd. 

Stortingsflertallet (Rødt, SV, AP, SP, KrF) vedtok 22. juni 2018 viktige endringer i AMLs 

regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trådde i 

kraft 1. januar 2019. Innholdet i begrepet fast ansettelse presiseres. Arbeidere kan ikke  

 

lenger ansettes fast uten garantilønn. Innleie kan kun avtales med tillitsvalgte i virksomhet 

som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter 

arbeidstvistloven. I 2019 var det ingen bedring i omfang eller lovlighet, til tross for 

innstrammingene i AML. 3. rapport fra Byggfagforeningene i Oslo-området høsten 2019 om 

omfanget av innleie i bygge-bransjen i Oslo Akershus, viser at fortsatt var 4 av 10 innleid fra 

bemanningsbyråer og 80 % av innleie fra byråene var ulovlig. Det samme viser rapport av 

virkeligheten fra Byggfagforeningene i Bergen. Rapport fra Byggfagforeningene i Trondheim 

viser et noe mindre omfang. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag vil at: 

- Arbeidstilsynet gis myndighet til å håndheve de nye reglene angående innleid arbeidskraft. 

- tillitsvalgte skoleres og samarbeider på tvers av fagforeninger rammet av ulovlig innleie. 

- tillitsvalgte tar tak i all ulovlig innleie i bedriftene, samt bruker forhandlingsmulighetene, 

tvister og løfter saker i media. 



 
 

- fagbevegelsen blir flinkere til å  integrere og satse på innvandrere i sine organisasjoner. 

- fagbevegelsen arbeider med forbud mot bemanningsbyrå, for offentlig arbeidsformidling og 

aktivt vurderer bruk av virkemidler som blant annet politisk streik. Som et strakstiltak ta i 

bruk AML §14-12-5. 

- fagbevegelsen skal arbeide for faste ansettelser. 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt.  

 

 

Forslag 4:  

 

Tariffoppgjør og likelønnskampen 

 

Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling! Hvis alle jobbet heltid i 2018, ville kvinner i 

gjennomsnitt hatt 87,1 % av menns lønn. Deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i større 

grad enn menn, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten, slik at ulikheten er mye større enn 

87,1 % om vi ser på faktisk utbetalt lønn.  

Den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen 2006-2008 foreslo en likelønnspott til et lønnsløft 

for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Forslaget om 3 milliarder kroner vil være en god 

begynnelse. 

Arbeidsløsheten er fortsatt uakseptabelt høy og andelen av befolkningen (15 – 74 år) som er 

sysselsatte har gått ned. Før den økonomiske krisa i 2009 var andelen sysselsatte 72 %. SSB-tall fra 3. 

januar 2020 viser at 108.000 (3,8 % av arbeidsstyrken) var arbeidsløse, og andel sysselsatte var så lav 

som 67,5 %. Høyrekrefter har til enhver tid brukt arbeidsløshet som et middel for å disiplinere 

arbeidsfolk og fagorganiserte fra å stille høye lønnskrav.  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag vil at: 

- ulik lønn bekjempes gjennom å løfte lavlønnsgrupper og kvinnedominerte yrkesgrupper, spesielt i 

tariffoppgjør. Likelønnsaksjonene må styrkes og videreføres med nye aksjoner. 

- Regjeringen/Stortinget avsetter ekstraordinære likelønnspotter i offentlig sektor ved de kommende 

tariffoppgjør, og at arbeidslivets parter forhandler fordelingen av disse.- vi kjemper for å avvikle det 

individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor.- vi prioritere 

lønnsgarantiordninger med reguleringsmekanismer for å oppnå likelønn i privat sektor.  

-  37,5 timers uke lovfestes, for å harmoniseres dagens lovbestemmelser med nåværende tarifferte 

normalarbeidstid. 

- LOs plan for arbeidstidsreduksjoner må legges frem og prioriteres i tariffoppgjør og lovarbeid 

fremover. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt. 

 

 

 

 



 
 

Forslag 5:  

 

Progressiv industripolitikk for Norge i møte med miljø- og klimaendringene 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag slutter opp om klimaavtalen inngått i Paris 2015. De 

globale klimautslippene må drastisk ned dersom vi skal kunne begrense temperaturstigningen 

til mellom 1,5 og 2 grader i 2050. Innsatsen må intensiveres for å nå vårt nasjonale mål om 

kutt i klimagassutslipp på 40 prosent innen 2030.   

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener en progressiv industripolitikk for å løse miljø- 

og klimamål innebærer 

 

1. En aktiv statlig industripolitikk for å elektrifisere samfunnet basert på fornybar kraft, å 

effektivisere og redusere energibruken, satse på hydrogen og offshore vindkraft, samt 

realisere fullskala karbonfangst og lagring knyttet til industriproduksjon.  

2. En vellykket global klimapolitikk vil føre til lavere olje- og gassforbruk. 

Petroleumsnæringens andel av sysselsetting og økonomi vil reduseres, med behov for å 

omstille eksisterende og utvikle nye næringer. 

3. Klimaomstilling må være rettferdig. Oppslutning om endringer forutsetter 

bedriftsdemokrati med reelt partssamarbeid og medvirkning. Velferdsstatens sikkerhetsnett 

må gi trygge rammer for dette. 

4. Karbonavgift til fordeling (KAF) kan være et effektivt virkemiddel for å bremse 

klimaskadelige utslipp og få fart på grønn omstilling. Dette må utredes og vurderes innført i 

Norge. 

 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag slutter opp om Industriaksjonens kampsaker for å 

fremme en nasjonal offensiv industripolitikk: 

1. 

A) Styrk høyproduktivitetsmodellen i norsk industri;  

B) Norske oppdrag til norsk leverandørindustri; 

C) Norsk kraft til norsk industriutvikling;  

D) Offensiv næringspolitikk i strategiske næringer, herunder Bærekraftig petroleumspolitikk, 

Bioøkonomi – fra fossile til fornybare karboner, Skog- og trenæringen, 

Næringsmiddelindustrien, Avfalls- og gjenvinningsindustrien og Prosessindustri, 

vareproduksjon og forsvarsindustri. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Forslag 6:  

 

Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle på arbeidsplassene og arbeiderkollektivet som 

fellesskap og metode for en sterk fagbevegelse 

 

Fagbevegelsen og faglige rettigheter er fundamentet for et velfungerende arbeidsliv og en 

solidarisk utvikling av samfunn- og arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneoppgave er å sikre 

medlemmenes andel av verdiskapingen i form av økt kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale 

forbedringer. Tillitsvalgte har en viktig rolle for å fremme et organisert, anstendig og 

produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks interesser og demokrati styrkes. Mange tillitsvalgte 

har de seinere år blir stående i en utsatt situasjon som forsvarere av arbeidskamerater mot 

vilkårlig behandling, forsøk på å pulverisere arbeiderkollektiv gjennom nye 

selskapsstrukturer, innleie og oppsplitting av bedrifter. Enkelte arbeidsgivere utvikler en mer 

arrogant og amerikanisert lederkultur med trakassering av tillitsvalgte og motarbeiding av 

fagorganisering. Det fordrer at fagbevegelsen utvikler sosialt orienterte grunnorganisasjoner 

med aktive klubber basert på velfungerende arbeiderkollektiver. Fellesforbundets klubb i 

matleveringsbedriften Foodora AS er et lysende eksempel, som høsten 2019 seiret etter å ha 

streiket for i 38 dager for tariffavtale. De har gått i spissen for fagorganiserte ansatt i 

selskaper i koplingsøkonomibransjene. 

Det er fagbevegelsen og de fagorganiserte sjøl som avgjør bruk av faglige kampmidler. Kamp 

for tariffavtaler de seinere år har vist at det avgjørende for å vinne var sympatistreikvarslene 

fra fagorganiserte i andre fagforbund.  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag oppfordrer fagforeningene 

1. til å følge opp tillitsvalgtåret 2019 ved å styrke arbeiderkollektiver og tillitsvalgte med økt 

bruk av ressurser til opplæring, frikjøp og nettverksbygging på tvers av fagforeninger for å 

kunne dele erfaringer om å fremme organisasjonsbygging, aktive medlemmer og 

partssamarbeid. 

2. til å mobilisere støtte til fagforeningskamerater i konflikt. Spesielt i bransjer med lav 

organisasjonsgrad.  

3.  til å oppfordre LOs lokalorganisasjoner og nettverket av LO-lokalorganisasjoner, LO-

NLO, om å arrangere erfaringsseminarer for tillitsvalgte om fagforeningsfiendtlige metoder 

klubber/tillitsvalgte kan bli utsatt for, og hvilke mottiltak som i praksis har fungert.  

4. til å organisere og planlegge sympatistreik, slik at disse kan iverksettes rett etter streikestart 

for tariffavtaler. 

5. til å mobilisere for aktiv støtte med blant annet fanemarkeringer og andre aksjoner, også i 

streikens forspill, for at bedrifter ikke gis tid til å trakassere organiserte til å frafalle 

tariffavtalekrav. Sympatiaksjoner må gjøres enklere og raskere å starte. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt.  

 

 

 

 



 
 

Forslag 7:  

 

Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida.  

Stortingsvalget 2017 viste at politiske partier ikke vinner valg og et mandat for et 

venstresidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. 

Fagbevegelsen må være pådriver inn mot politiske partier og reise selvstendige krav i et 

faglig politisk samarbeid med flere rødgrønne partier. Da vil tillitsvalgte og medlemmer 

kunne aktiviseres, allianser utvikles, og det nyliberale prosjektet bekjempes. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag oppfordrer til å mobilisere for rødgrønt flertall ved 

stortingsvalget i 2021 gjennom egne konkrete fagbevegelseskrav til partiene og med 

fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner som pådrivere. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag fremhever 11 krav for en rødgrønn politikk: 

1. Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling. 

2. Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri. Alle oppfordres til å 

delta på politiske markeringer, for eksempel 9. mars foran Stortinget. 

3. Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes, 

prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet.  

4. Deler av Statens Pensjonsfond utland på ca. 10.150 milliarder kroner må brukes til å 

investeres i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som 

bidrar til globale klimaløsninger. 

5. Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må 

reverseres. 

 

6. Ta tilbake tapte rettigheter og styrk AML, herunder kollektiv styring av arbeidstida med 

sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid, og 

fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. 

7. Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, 

konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske 

foretak til folkevalgt forvaltningsstyring. 

8. Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og levealdersjustering for 

uføre må opphøre. 

9. Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig 

velferd og faglige rettigheter. 

10. Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur. 

11. Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert. 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt mot en stemme. 

 

 

 

 

 



 
 

Forslag 8:  

 

Likelønn – et prioritert krav i lønnsoppgjøret 

 

LO i Trøndelag har mål om et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig fordeling. For å 

få det til er det viktig å forsvare og videreutvikle velferdsstaten. Gjennom å opprettholde 

fagbevegelsen som en sterk og nødvendig kraft i samfunnet vil vi oppnå et velfungerende 

trepartssamarbeid som vil sikre vekst og omstilling i Norge. Likelønn er en av de viktigste 

utfordringene i dagens arbeidsliv. LO i Trøndelag vil sikre likelønn gjennom å jobbe for hele  

 

og faste stillinger, verdsetting av kvinnedominerte yrker, uttelling for utdanning og lik lønn 

for likeverdig kompetanse. Ansattes kompetanse er avgjørende for å sikre velferdsstatens 

tjenester. Denne kompetansen må verdsettes gjennom gode og rettferdige lønns- og 

arbeidsvilkår.  

 

Utviklingen av likelønn går for sakte. Kvinner har gjennomgående lavere lønn enn menn. 

Kvinnedominerte yrker lønnes lavere enn mannsdominerte yrker med tilsvarende 

utdanningslengde. Det er fortsatt relativt flere kvinner enn menn som er lavtlønte og 

lønnsforskjellen mellom de lavest lønte og resten av arbeidslivet øker. Arbeidslivets parter og 

myndighetene må ta grep for å sikre at tempoet i utviklingen øker betraktelig. 

 

Frontfagsmodellen er nødvendig for å ivareta bærekraften i konkurranseutsatt sektor og for å 

kunne føre en samordnet og solidarisk lønnspolitikk. Modellen skal gi ramme for 

lønnsuviklingen i hele arbeidslivet i tråd med hva konkurranseutsatte næringer kan bære. 

Frontfagsmodellen skal likevel ikke være til hinder for strukturelle grep som løfter grupper 

som systematisk henger etter. Det må være rom for å gi kvinnedominerte grupper i offentlig 

sektor et likelønnsløft.  

 

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for likestilling. Det må bli slutt på at manglende 

verdsetting av kvinnedominerte områder, særlig i helse- og sosialsektoren, fører til en 

vedvarende ulikelønn i Norge. Utdanning og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling. Det 

skal gis uttelling for utdanning på alle nivåer, i tillegg til realkompetanse og ansiennitet. Det 

må derfor jobbes for å avtalefeste forpliktende stillingsstrukturer som sikrer 

lønnskompensasjon ved relevant videreutdanning og master. Det skal gis lønnsmessig 

uttelling for ansvar og lederskap. 

 

Det er nødvendig med særskilte tiltak og virkemidler. Det er viktig med en treffsikker 

likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg. Dette må understøttes av strukturelle tiltak 

mot kjønnsdelingen og for mer likestilling, blant annet gjennom et forpliktende 

trepartssamarbeid. 

  

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt.  

 



 
 

Forslag 9: 
 

Trygge arbeidstakere skaper gode tjenester 

 

Norge har et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti trives på jobben. Vi 

ligger på absolutt verdenstopp både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig er det alvorlige 

utfordringer i arbeidsmiljøet vårt. 

 

LO i Trøndelag ser økende press i arbeidslivet som går på bekostning av ansattes 

arbeidsmiljø. Det gjelder for eksempel i velferdstjenestene, med økt arbeidsmengde uten økte 

ressurser, lengre arbeidstid, større krav om tempo, manglende tilrettelegging og opplæring, 

manglende tilrettelegging for gravide og eldre arbeidstakere, ubekvem arbeidstid, og ikke 

minst vold, trusler og netthets. 

 

LO har mange medlemmer som står i en særstilling når det gjelder et utrygt arbeidsmiljø. 

Dette fører til at ansatte kjenner på utilstrekkelighet og utrygghet på jobb. De får fysiske og 

psykiske plager, og mange vurder jobbskifte. Dette er svært alvorlig. LO i Trøndelag skal 

som samfunnsaktør jobbe for et trygt og godt samfunn. Denne tryggheten må også gjelde 

våre medlemmer på jobb. LO i Trøndelag skal derfor arbeide aktivt for at myndigheter, 

arbeidslivets parter og andre aktører i arbeidslivet har god kunnskap om hva som påvirker 

arbeidsmiljøforholdene, og at de setter i verk riktige tiltak. 

 

Kunnskap om arbeidsmiljø og helse må brukes som faktagrunnlag for forebyggende arbeid. 

LO i Trøndelag vil derfor alltid arbeide for å sikre økt forståelse for de utfordringene våre 

medlemmer møter og hva som er effektive virkemidler. God innsikt i og forståelse for 

jobbhverdagen er både nødvendig og avgjørende for å oppnå gode resultater. Politikere, 

arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, vernetjeneste og fagforeninger har et felles ansvar for 

dette. 

 

Et godt og trygt arbeidsmiljø får flere i arbeid, sørger for at flere står lenger i jobb og sikrer 

kvalitet i tjenestene vi gir. 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag vil at: 

- regjeringen intensiverer arbeidet mot vold og trusler i arbeidslivet 

- arbeidstilsynets satsning mot vold og trusler fortsetter og forsterkes 

- velferdsutdanningene setter vold og trusler mot ansatte på pensum 

- arbeidsgivere følger krav i forskrifter til arbeidsmiljøloven om vold og trusler, sørger 

for systematisk trening i håndtering av konfliktfylte situasjoner, og bruker nødvendige 

ressurser for å få dette til  

- det sikres nok ressurser, slik at man kan ivareta behovet for tygge arbeidsplasser og 

gode tjenester  

 

 

 

 

 



 
 

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og engasjement, og gode 

tjenester. LO i Trøndelag tar dette på alvor! 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt.  

 

 

Forslag 10:  

 

Hvem vil du ha som nabo? 

 

Løslatelse direkte fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå gjør overgangen til et liv i frihet 

vanskelig, likevel blir stadig flere soningsplasser på lavere sikkerhetsnivå nedlagt. 

 

Tidligere justisminister Kallmyr uttalte ved en anledning at mordere og voldtektsmenn ikke 

skal sone i åpne anstalter. Med dette viser han en stor mangel på kunnskap om norsk 

kriminalomsorg.  

 

Innsatte med lange dommer, starter aldri soningen på lavere sikkerhetsnivå, men kan 

overføres når endel av straffen er gjennomført. Hensikten med dette er å fremme en positiv 

utvikling, og motvirke ny kriminalitet.  

 

Kontrasten mellom å sone i fengsel med høyt sikkerhetsnivå og et liv ute i samfunnet er 

enorme. Samfunnsutviklingen går enormt raskt, og løslates du rett fra høyt sikkerhetsnivå er 

du på etterskudd med en gang. Da er ofte veien tilbake til kriminalitet som de mestrer, kort. Å 

legge ned åpne anstalter er dermed et svært ulønnsomt samfunnsøkonomisk tiltak. Og kan 

også få svært negative konsekvenser for enkeltmennesker. 

 

Mange fengsel med lavere sikkerhetsnivå er plassert ute i distriktene. Dette betyr at folk kan 

få sone og jobbe nær der de bor. Mange ansatte har allerede mistet jobben, og mange 

aspiranter står uten jobb etter etter endt pliktår. 

 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener at nedleggelsen av åpne anstalter må stanse, og at 

man i stedet jobber for å få gjenåpnet de som allerede er stengt. 

 

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt. 

 

Forslag 11:  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag slutter seg til oppropet om å evakuere barna fra 

Moria 

I 2015/2016 kom det enkelte dager over ti tusen flyktninger til Lesvos alene. 

Flyktningestrømmen er i dag mindre, men fortsatt kommer tusenvis av flyktninger denne  



 
 

Akkurat nå befinner det seg rundt 42 000 flyktninger på de greske øyene. Omtrent 22 000 av 

de er på Lesvos. 

De siste dagene har store mengder flyktninger samlet seg ved den gresk-tyrkiske grensa. Det 

er folk drevet på flukt av mange års krig, terror og sult. Sårbare mennesker, gravide kvinner 

og små barn befinner seg i et utsatt situasjon. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag slutter seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria», og 

konferansen ber den norske regjeringa om å avhjelpe den akutte flyktningkatastrofen.  

Regionkonferansens vedtak: Vedtatt. 


