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Generelle smittevernsråd: 

LO vil følge smittevernsregler som eventuelt er gjeldende. 

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer 

(feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):  

- hold deg hjemme 

- test deg for Covid-19 

 

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. 

 

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og 

vask hendene etterpå. 
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Forretningsorden 

 

1. Møtets forhandlinger er offentlige, hvis ikke annet blir vedtatt.  

 

2. Til å lede møtet velges dirigent og sekretær.  

 

3. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i en og samme sak.  

 

4. Unntatt for innledningsforedraget, begrenses taletiden til fem minutter første og  

tre minutter annen gang. Dirigenten kan foreslå for regionkonferansen at taletiden 

settes ned, dog ikke mindre enn to minutter. 

 

5. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet navn og 

forbund/lokalorganisasjon.  

 

6. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemming holdes når ¼ av de 

stemmeberettigede krever det. Ved personvalg skriftlig avstemming når en person 

krever det.  

 

7. I protokollen innføres forslagene og hvem som hadde ordet, samt fattede 

beslutninger. 

 

Stemmerett: 

Representanter til LOs regionkonferanse har stemmerett jfr. Retningslinjer for 

regionkonferanser. 

 

 

LO skal være en troverdig samfunnsaktør og leve opp til egne prinsipper. Dette 

forplikter at alle respekterer, anerkjenner og lever opp til våre grunnleggende 

verdier: frihet, solidaritet og likeverd. LO og LOs forbund har egne etiske 

retningslinjer.  

 

Dersom noen opplever kritikkverdige forhold under LOs regionkonferanse kan 

følgende personer kontaktes: 

 

Kristian Tangen, regionleder; kristian.tangen@lo.no, tlf. 911 39 707  

Kristine Svendsen, regionnestleder; kristine.svendsen@lo.no, tlf. 959 07 381 

mailto:kristian.tangen@lo.no
mailto:kristine.svendsen@lo.no
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Program 
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Deltakere 

Forbundene Antall overnatting/

merknad 

Fagforbundet (11): 

1 Renè Hedmark-Holm 

2 Grete Mosand 

3 Tina Paulsen Stenkløv 

4 Janne Kristin Bjørnerås 

5 Ole Roger Berg 

6 Hege Annette Rovik 

7 Janne Wik (28/10) 

8 Alise Strøm Sørensen 

9 Knut Marius Lydvo 

10 Ørjan Høvik 

11 

 

Marie Jonsson – forfall 

Bjørg Storheil – forfall 

Ketil Sivertsen – forfall 

Ann-Helen Kvingedal – forfall 

Rune Hyldmo – forfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

28/10 

28/10 

28/10 

28/10 

28/10 

28/10 

- 

28/10 

28/10 

28/10 

 

Fellesforbundet (8):  

1 Øyvind Sellæg 

2 Erling Weydahl 

3 Roald Arentz 

4 Steinar Hammer 

5 

6 

7 

8 

Roger Undheim Hoff – forfall 

Jan Tommy Svebakk – forfall 

Børre Selen – forfall 

Torbjørn Graneggen – forfall 

Tina M. Rønning - forfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

27.-28/10 

28/10 

28/10 

28/10 

Fellesorganisasjonen (3): 

1 Bente Aune Bragstad 

2 Elin Nilsen Oksvold 

3 

Marit Monsø Bosness - forfall 

 

 

 

 

 

2 

 

28/10 x 

28/10 
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Handel og Kontor (5): 

1 Linn Mari Næss Liset 

2 Brit Aslaug Gåsmo 

3 Anita Bilstad 

4 

5 

 

 

Ståle Simonsen – forfall 

Hege Kristiansen – forfall 

Geir Erik Larsen – forfall 

Erik Walør Hagen - forfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

28/10 x 

27.-28/10 

27.-28/10 

Norsk Arbeidsmandsforbund (3): 

1 Nadia Helena Rachløw 

2 Felicia McGill 

3 Madelen Årbogen Dahle 

 

Pål Sture Nilsen – forfall 

Robert Valslag – forfall 

Ann Jeanette Westrum - forfall 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

28/10 

28/10 

28/10 

EL og IT Forbundet (4): 

1 Nina Brikselli 

2 Klaus Jensvold 

3 Knut Egil Sjøli 

4  

 

Lasse Evjen - forfall 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

27. – 28/10 

28/10 

28/10 

 

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (3): 

1 Thomas Gudbrandsen 

2 

3 

Kjell Aune – forfall 

Bente Marie Kvam – forfall 

Stig-Gøran Nilsen – forfall 

Heidi Amalie Johansen - forfall 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

27.-28/10 

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (1): 

1 Ida H. Bakken 

 

 

1 

 

 

28/10 
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Norsk Jernbaneforbund (1): 

1 

Torbjørn Støre – forfall 

Eric Berget - forfall 

 

 

 

Forbundet for Ledelse og Teknikk (2): 

1 Kenneth Aa Hynne 

2 

Rune Heggem - forfall 

 

 

1 

 

 

28/10 

Arbeidernes Presseforbund (1): 

1 

  

Norges Offisersforbund (1): 

1 

  

Industri Energi (1): 

1 Thomas Eggan 

 

1 

 

28/10 

Norsk Sjømannsforbund (1): 

1 

  

Skolenes Landsforbund (1): 

1 Kari Anita Brecke 

 

 

1 

 

 

27.-28/10 

Norsk Tjenestemannslag (4): 

1 Synnøve Bakken 

2 Per Olav Hernes 

3 Roger Oksvoll 

4 

 

 

 

 

3 

 

28/10 x 

28/10 

28/10 

Norsk Lokomotivmannsforbund (1): 

1 

  

Creo (1):  

1  
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Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (1): 

1 

  

Norsk Flygerforbund (1): 

1 

  

Kabinansattes Forbund (1): 

1 

  

Norske Dramatikeres Forbund (1): 

1 

  

Norsk Manuellterapeutforening (1): 

1 

  

Norsk Sjøoffisersforbund (1): 

1 

 

 

 

Forfatterforbundet (1): 

1 

  

 

Forbundenes representanter i regionrådet antall overnatting/

merknad 

Fagforbundet 

1 Tarjei Leistad (dobl. FLPU) 

Arnt Sigurd Kjøglum - forfall 

 

 

 

1 

 

- 

Fellesforbundet 

1 Stian Sagvold 

Børge Ånesen - forfall 

 

 

1 

 

 

28/10 

Fellesorganisasjonen 

1 Sylvi Dybvik 

Nils Karlsholm - forfall 

 

 

1 

 

 

28/10 
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Handel og Kontor 

1 Arnstein Kolstad 

 

 

1 

 

 

27.-28/10 

Norsk Arbeidsmandsforbund 

1 Gunn Kaaløy Spilling 

 

 

1 

 

 

28/10 x 

EL og IT Forbundet 

1 

  

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

1 Ronny Aunan 

 

1 

 

28/10 

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 

1 Trude Tevik Gulbrandsen 

 

 

1 

 

 

28/10 

Norsk Jernbaneforbund 

1 

  

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

1 Kjell Olav Strømsli 

 

 

1 

 

 

28/10 

Arbeidernes Presseforbund 

1 

  

Norges Offisersforbund 

1 

  

Industri Energi 

1 Jan Haugen 

 

1 

 

28/10 

Norsk Sjømannsforbund 

1 

  

Skolens Landsforbund 

1 Aud Hilde Rotvold Aasen 

 

 

1 

 

 

28/10 
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Norsk Tjenestemannslag 

1 Stig Garberg-Johnsen 

 

 

1 

 

 

28/10 x 

Norsk Lokomotivmannsforbund 

1 

  

Creo 

1 

 

           

 

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon 

1 

  

Norsk Flygerforbund 

1 

  

Kabinansattes Forbund 

1 

  

Norske Dramatikeres Forbund 

1 

  

Norsk Manuellterapeutforening 

1 

  

Norsk Sjøoffisersforbund 

1 

  

Forfatterforbundet 

1 

  

LO Stat (observatør) 

1 
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Lokalorganisasjoner antall overnatting/

merknad 

LO i Stjørdal og Meråker (2): 

1 Bjørn Arve Skjelstadås 

2 Frøydis Skjervold 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO i Levanger (2): 

1 Khalil Obeed 

2 Marika Mantynen 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO i Verdal (2): 

1  

2  

  

LO i Steinkjer og omegn (2): 

1 Jeanette Johansen 

2 Berit Nøss 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO i Inderøy og Leksvik (2): 

1 Hallvard Næss 

2  

 

 

 

1 

 

 

28/10 

LO i Namsos og omegn (2): 

1 Bernth-Erik Fossli Øien 

2 Kristine Helmersen 

 

 

 

2 

 

 

27.-28/10 

27.-28/10 

LO i Ytre Namdal (2): 

1 May-Iren Arnøy 

2 Jo Amund Granheim 

 

 

 

2 

 

 

27.-28/10 

27.-28/10 

LO i Trondheim (2): 

1 John-Peder Denstad 

2  

Runa K. Hjertø – forfall 

Rigmor Bjerche - forfall 

 

 

 

 

 

1 

 

 

28/10 
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LO på Fosen (2): 

1 Øyvind Wiger-Haraldsvik 

2 Elin Kvildal 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO i Gauldal (2): 

1  

2  

  

LO i Oppdal og Rennebu (2): 

1 Ola Duås 

2 Hans-Petter Reitan 

 

 

2 

 

 

- 

- 

LO i Orkland og omegn (2): 

1 Knut Erik Ljøkelsøy 

2 Harald Sverre Nilsen 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 x 

LO på Røros og Holtålen (2): 

1 Ådne Lillebudal Sandnes 

2 Emilie Ryen Løkken 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO i Selbu og Tydal (2): 

 

1 Arvid Bjørsvik 

2 Mona Synnøve Fremstad 

 

 

 

 

2 

 

 

28/10 

28/10 

LO på Hitra og Frøya (2): 

1 Inger Camilla Storøy 

2  

Stian Pachov - forfall 

 

 

 

1 

 

 

27. -28/10 

 

 

 

 

Fylkets representanter fra LOs lokalorganisasjoner i 

regionrådet (3): 

antall overnatting/

merknad 

1 Hanne Lise Fahsing 1 27.-28/10 

2 Kristin Almhjell Jenssen 1 28/10 
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3 Svein Åge Samuelsen 

Mads Nervik  - forfall 

Bente Marie Kvam - forfall 

1 28/10 x 

 

 

 

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg (FLPU) (2): antall overnatting/

merknad 

1 Tarjei Leistad 1 28/10 

2 Tina M. Rønning 1 28/10 

 

LOs ungdomsutvalg (2): antall overantting/

merknad 

1 Andreas Nordbotten 1 28/10 x 

2 Linn Flataune 1 28/10 x 

 

Fylkets representanter i LOs Representantskap (2): antall overnatting/

merknad 

1 Astrid Reistad 1 28/10 

2 Ståle Knoff Johansen (28/10) 1 - 

 

Inviterte antall overnatting/

merknad 

Stortingsrepresentanter: 

Arbeiderpartiet 

Jorodd Asphjell - forfall 

Sosialistisk Venstreparti 

Senterpartiet 

Rødt 

Hege Bae Nyholt 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

28/10 x 
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Fylkesordfører 

 

  

Gruppeledere i fylkestinget: 

Arbeiderpartiet 

Per Olav Skurdal Hopsø (28/10) 

Sosialistisk Venstreparti 

Rakel S. Trondal 

Senterpartiet 

Rødt  

Hallgeir Frøseth Opdal 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

28/10 

 

 

28/10 

Arbeiderpartiet  i Trøndelag  

Ina Pedersen (28/10) 

 

1 

 

- 

AUF i Trøndelag  

Ivar Østby 

 

1 

 

28/10 

Norsk Folkehjelp 

Mona Staven Lundereng (28/10) 

 

1 

 

- 

AOF Midt-Norge 

Øyvind Hvidsten 

 

1 

 

28/10 

SpareBank1 SMN  

Tore Bull Hedel 

Øistein Elverhøi 

Gaute Maråk 

 

 

 

3 

 

- 

- 

- 

LOs Juridiske Regionkontor Midt-Norge    

Arbeiderbevegelsens Arkiv Trøndelag 

 

  

LO Media   

LO-koordinator til Forsvarsbygg Kampflybase Ørland 

 

LO-koordinator for Nye Veier AS 

Vegard Granaune 

LO-koordinator for Trøndelag fylkeskommune 

Marte Martinussen 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

28/10 

 

 

28/10 
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Innledere antall overnatting/

merknad 

LOs Næringspolitiske avdelig 

Kenneth Sandmo 

 

1 

 

28/10 

LOs Organisasjonavdeling 

Lene Furuli 

 

1 

 

28/10 

LOs Samfunnspolitiske avdeling 

Ragnar Bø Elgås 

 

1 

 

- 

LO Stat 

Lars Buenget Børseth 

 

1 

 

- 

Statssekretær 

Vegard Harsvik 

 

1 

 

- 

NHO   

Media   

Kultur 

Frode Hårstad 

 

1 

 

- 

 

LOs regionkontor Trøndelag antall overantting/

merknad 

Kristian Tangen 1 28/10 

Kristine Svendsen 1 28/10 

Randi Nessemo 1 28/10 

Malin Solheim Buan 1 27.-28/10 

Martin Morken 1 28/10 

Ragnhild Genc Hagen 1 28/10 x 

Tone A. Vorseth Graneggen 1 28/10 

 

Standplass: 

1. LOfavør 

2. SpareBank1 SMN 
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3. AOF Midt-Norge 

4. Norsk Folkehjelp 
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Konstituering  

 

Til sakslisten nr.:  11/21 

Sak:     Konstituering 

Tid og sted:   28. – 29. okotber 2021, Oppdal 

Saken er foreslått av:   Regionrådet 

 

Regionrådets  innstilling: 

Dirigenter 

 

Tarjei Leistad (Fagforbundet) 

Tina M. Rønning  

(LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk) 

Sekretærer Trude Tevik Gulbrandsen (NFF) 

Jan Haugen (IE) 

Redaksjonskomitè 

 

 

 

Tina Paulsen Stenkløv (Fagforbundet) 

Linn K. Flataune (LOs ungdomsutvalg) 

Runa Hjertø (LO i Trondheim) 

Ronny Aunan (NNN) 

Bernt Erik Fossli Øien (LO Namsos og omegn) 

Roald Arentz (Fellesforbundet) 

 

 

Sekretær: LOs regionkontor ved Malin Solheim Buan 

Tellekorps LOs regionkontor 

 

Vedtak:  
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Oppnevninger  

Til sakslisten nr.:  16/21 

Sak:     Orientering om oppnevning av LOs ungdomsutvalg  

     2022 – 2025 

 

Tid og sted:   28. – 29. oktober 2021, Oppdal 

Saken er foreslått av:   Regionrådet 

LOs ungdomsutvalg skal ta initiativ til og koordinere ungdomsarbeidet på tvers av 

forbundene og representere ungdoms interesser i arbeidslivet. Alle forbund har anledning 

til å ha en representant og en vararepresentant i utvalget – det skal foreslås en kvinne og 

en mann, og utvalget skal bestå av minimum 40% av hvert kjønn samt ha geografisk 

spredning. 

I henhold til retningslinjene velges LOs ungdomsutvalg av regionrådet etter forslag fra 

forbundene, og regionkonferansen orienteres om valget. 

Oppnevnt av Representant  Vararepresentant 

Handel og Kontor Henrik Kvernmo Sondre Henriksen 

NNN Robin Andrè Larsen Frida Elisabeth Nordgård 

Fellesforbundet Eivind Wanvik Nadia Zahl 

EL og IT Forbundet Sindre Sørhaug Camilla Årmot Johansen 

NFF Andreas Nordbotten  

FLT Christian Gimse Rindli  

Fellesorganisasjonen Bjørn Vidar Veiseth  

Industri Energi Nabil Harchaouen Viktor Kristensen 

Fagforbundet Linn Flautaune Glenn Hvard Jakobsen 

NAF Madelen Årbogen Dahle Anders Jamtfall Husby 

 

Regionrådets  innstilling: Enstemmig valgt. 

Vedtak:  
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Til sakslisten nr.:  17/21 

Sak:     Oppnevning av LOs regionale utvalg for  

     familie- og likestillingspolitikk 2022 – 2025 

Tid og sted:   28. – 29. oktober 2021, Oppdal 

Saken er foreslått av:   Regionrådet 

 

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk skal behandle og fremme forslag til 

aktiviteter og tiltak innen områdene familie- og likestillingspolitikk. Utvalget skal jobbe 

prosjektrettet, ha god kontakt med forbundene, bygge nettverk, inneha god kompetanse 

og profilere arbeidet. Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer i tillegg til personlige 

varamedlemmer, men gjerne flere og representere LOs bredde. Det skal være minimum 40 

% av hvert kjønn i utvalget. 

I henhold til retningslinjene oppnevnes LOs regionale utvalg for familie- og 

likestillingspolitikk av regionkonferansen etter forslag fra forbundene. 

Oppnevnt av Representant  Vararepresentant 

Handel og Kontor Hilde Grevskott Siw Mæhre 

EL og IT Forbundet Liv Beate Eidem Nina Beate H. Brikselli 

Fellesorganisasjonen Trond Reitan  

Fagforbundet Tarjei Leistad Inger Camilla Storøy 

NAF Marte Martinussen  

Fellesforbundet Tina M. Rønning  

 

Regionrådets  innstilling: Regionrådet innstiller foreslåtte representanter til LOs 

regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk for perioden 2022 – 2025 til 

regionkonferansen og oppfordrer flere forbund til å ta del i arbeidet. 

 

Vedtak:  
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Til sakslisten nr.:  18/21 

Sak:     Suppleringsvalg av vararepresentanter til  

                                                       LOs representantskap 2021 - 2022 

 

Tid og sted:   28. – 29. oktober 2021, Oppdal 

Saken er foreslått av:   Regionrådet 

 

LOs representantskap er LOs høyeste myndighet mellom kongressene. I henhold til 

vedtekter og retningslinjer for valg av fylkets representanter til LOs representantskap, skal 

det velges en representant og en vararepresentant fra alle fylker.  

Trøndelag sine representanter til LOs representantskap har i perioden 2017 – 2021 vært:  

- Gunn Elin Høgli (Fagforbundet) 

- Ståle Knoff Johansen (Fellesforbundet) 

- Astrid Reistad (Handel og Kontor) (vararepresentant) 

- Lise Heggdal (Fagforbundet) (vararepresentant) 

 

Gunn Elin Høgli og Lise Heggdal har trukket seg fra vervet i løpet av perioden.  

Ståle Knoff Johansen og Astrid Reistad er da representanter, og fylket mangler 

vararepresentanter. Vi trenger derfor en rask supplering, og regionrådet er bedt om forslag 

til kandidater for oppnevning av to vararepresentanter fra Trøndelag til LOs 

representantskap fram til nytt valg på LOs regionkonferanse høsten 2022, som er første 

ordinære regionkonferanse etter LO-kongressen 2022. 

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt delegatene må være fra de tidligere fylkene, eller om 

det er tilstrekkelig at de tilhører dagens regionstruktur, viser LOs Organisasjonsavdeling til 

vedtaket LO-kongressen gjorde i 2017 vedrørende representantskapet (§7-2, merknaden 

på slutten): 

«Merknad: I de tilfeller to fylker slås sammen skal representasjon opprettholdes som tidligere for 

resten av kongressperioden. Det samme gjelder ved forbundssammenslutninger.» 

Ut fra dette legger vi til grunn at dette også gjøres gjeldene for representasjon på 

Kongressen. 

I tillegg til dette vedtaket, vises det til at det i regler for valg av representanter og 

vararepresentanter fra fylkene til LOs Kongress og Representantskap, punkt 5 står 

følgende: 

«5. Regionrådet skal foreta innstilling på representant(er) og vararepresentant(er) blant de 

nominerte kandidater fra fagforeningene. Det skal da tas hensyn til geografisk fordeling, 

yrkesgrupper, kjønn og alder. For å bli valgt og for å kunne møte på Kongressen og 

Representantskapet, må vedkommende ha sitt arbeid eller bosted i det fylket valget gjelder. 

Dersom det skjer endringer i kongressperioden slik at vilkåret ikke lenger er oppfylt, rykker 
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vararepresentanten opp som fast medlem med mindre fylkeskonferansen treffer særskilt vedtak 

om at den valgte representanten likevel skal fortsette ut kongressperioden. Fylkeskonferansen 

foretar nødvendige suppleringsvalg.» 

Saken om supplering av to vararepresentanter til LOs representantskap i perioden 

2021 – 2022 fra Trøndelag er behandlet i regionrådets møte 30. september og 

vedtas på regionkonferansen 28. – 29. oktober. 

 

 

Forslag fra: 

Vararepresentant  

LO i Namsos og omegn Hanne Lise Fahsing 

NAF Gunn Kaaløy Spilling 

Fellesorganisasjonen Runa Hjertø 

NNN Lars Olav Iversen 

Fagforbundet Hege Rovik  

(tidligere Sør-Trøndelag) 

Arnt Sigurd Kjøglum  

(tidligere Nord-Trøndelag) 

 

Regionrådets  innstilling:  

Vararepresentanter fra Trøndelag 2021 – 2022: 

-  Hege Rovik 

- Lars Olav Iversen 

 

Vedtak:  
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Innkomne saker  

 

Til sakslisten nr.: 17/21 

Sak:   Innkomne saker 

Tid og sted:  28. – 29. oktober 2021, Oppdal 

Saken er foreslått av: Regionrådet 

 

Det har innen fristen 27. september 2021 innkommet syv forslag fra fire forslagsstillere:  

- NNN (1) 

- LO i Namos og omegn (2) 

- LO på Fosen (2) 

- LOs regionale utvalg for famile- og likestillingspolitikk (FLPU) (2) 

 

Forslag nr. Tittel Fra Side 
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Forslag 1: fra NNN 

 

Kjedemakt 

LOs regionkonferanse i Trøndelags er bekymret over maktbalansen i dagligvarehandelen i 

Norge.  

Det er tre store kjeder som styrer det meste i norsk dagligvarehandel, Rema 1000, Coop og 

NorgesGruppen. NorgesGruppen er den desidert største med nærmere 50 % andel av 

markedet. Dersom en tar med storhusholdning og hotell- og restaurantmarkedet er 

andelen ca. 80%. 

Dette er noe som også bekymrer mange politikere. Stortinget har derfor besluttet å se 

nærmere på markedsmakta som disse tre besitter for å se hvordan det påvirker 

konkurransen i markedet. Dette ved hjelp av den nylige vedtatte Lov om god handelsskikk. 

Men problemet med Lov om god handelsskikk er at den ikke tar inn over seg de som 

distribuerer varene. Distribusjonen er i stor grad utelatt i loven, noe Regionkonferansen 

mener er helt feil.  

I dag er det stort sett kun tre leverandører til hver enkelt butikk, grossistene selv pluss 

Tine og Ringnes. 

Dette kan nå gå fra vondt til verre for nå er grossistene ute etter å ta over distribusjonen til 

Ringnes. 

Regionkonferansen mener at grossistenes integrerte logistikkløsninger som de har i dag, er 

en klar trussel for eksisterende distribusjonsvirksomhet, og et etableringshinder for nye 

aktører. Kjedenes kontroll av grossist- og distribusjonsvirksomheten gjenspeiles i deres 

makt og kontroll av varesortimentet i butikk, noe som ikke er til fordel for forbrukerne. 

LOs regionkonferanse i Trøndelags mener derfor: 

• Vilkårene for distribusjon må forhandles separat og på ikke diskriminerende basis. 

Kjøp av varer må ikke være betinget av valg av distribusjonsløsning. Avtaler om 

distribusjon må være effektive og med innsynsmuligheter for tilsyn. 

• Distribusjonsleddet må tydeliggjøres i Lov om god handelsskikk slik at 

leverandørleddet kan beholde sin distribusjon også for fremtiden. 

• Stortinget må sørge for å utrede kjedemaktas påvirkning helt fra bonden og til 

forbruker. 

 

Regionrådets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen 

Regionkonferansens vedtak:   
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Forslag 2: fra LO i Namsos og omegn 

 

Press på lokalsykehusene i norddelen av Trøndelag 

LOs regionkonferanse i Trøndelag ser med stor bekymring på Helse Nord-Trøndelag sin 

økonomiske situasjon. Mandag 13. september ble det kjent via media at det igjen skal 

kuttes 115 millioner kroner, uten at tillitsvalgte i helseforetakene var orientert om 

situasjonen. 

Det økonomiske kuttet tilsvarer 90-100 årsverk, som skal kuttes ved lokalsykehusene på 

Levanger og Namsos. Direktør Åm har sagt at ingen ansatte skal sies opp men at kuttene 

skal gjøres blant de innleide. 

Vi ser med bekymring på markedstenkningen og målstyringen innenfor 

spesialisthelsetjenesten, og at lokalsykehusene må spare i driftsbudsjettene for å ha nok til 

nødvendige investeringer. 

Gjennom de 8 år med regjeringene Solberg har det blitt økt bruk av private aktører 

innenfor helsetjenestene, i tillegg har det gjennom ABE-reformen blitt gjennomført kutt i 

overføringene til helseforetakene. Det er også satt i gang fritt behandlingsvalg som igjen 

svekker økonomien, samt tapper spesialisthelsetjenesten for ressurser.  

LOs regionkonferanse i Trøndelag ber derfor den nye regjeringen straks igangsette 

arbeidet med å avskaffe dagens finansieringsmodell og over til offentlig forvaltning. 

Rammetilskuddet til helseforetakene må i størrelsesorden være i tråd med de faktiske 

utgifter på drift og investeringer. I dagens situasjon har medisiner økt med ca. 40% uten at 

rammen er økt, dette medfører underskudd og dårlig drift. I tillegg til at fritt 

behandlingsvalg svekker økonomien. 

Gjennom hele valgkampen har det kommet signaler fra politikerne på venstresiden at man 

skal innfri løfter på helsetjenestene. Vi forventer at politikerne vil levere i samsvar med sine 

lovnader og i denne situasjonen er nøkkel trepartssamarbeidet. 
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Forslag fra Fagforbundet: 

Erstatte avsnitt 5: 

 

LOs regjonkonferanse i Trøndelag vil ha en aktiv politisk styring med 

spesialisthelsetjenesten. Den nye regjeringen må sørge for at sykehussektoren kommer 

tilbake til folkevalgt styring og demokratisk kontroll. Styrene i helseforetakene må bestå av 

politisk valgte representanter med lokal forankring og representanter fra 

arbeidstakerorganisasjonene. 

I tillegg: 

Sette inn i uttalelsen at vi vil fjerne fritt behandlingsvalg 

 

 

Regionrådets innstilling: Delt innstilling på forslag innsendt fra LO i Namsos og 

omegn og Fagforbundet 8 – 8 stemmer. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Forslag 3: fra LO i Namsos og omegn 

 

Stans endringen i særaldersgrensen  

Solberg regjeringens kjepphest om at ingen pensjonister skal koste mer enn andre truer nå 

beredskapen vår. Og de ville fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrense.  

Dette forslaget er i realiteten å bestille dårligere beredskap. Et enormt antall uverdige 

pensjonisttilværelser får vi med på kjøpet. Og ingen prater om det merkelig nok. 

En samlet arbeidstakerside, samt LO er klare på at den lokale beredskapen i kommunene 

vil bli svekket dersom forslaget fra Solberg regjeringen får gjennomslag i Stortinget om å 

fjerne særaldersgrensen som gjelder blant andre politi- og brannansatte, 

ambulansearbeidere, helsearbeidere og sykepleiere, renholdere og ansatte i forsvaret. 

I dag har vi særaldersgrense på 60, 63 og 65 år.  

Særaldersgrensene innebærer at ansatte i disse yrkesgruppene kan ta ut alderspensjon 

ved en bestemt alder før de fyller 67 år, som er vanlig pensjonsalder i Norge. 

Håper stortingsrepresentantene innser alvoret og hvilke fatale konsekvenser dette 

forslaget kan få, hvis regjeringen får medhold på stortinget i andre runde.  

 

Vi er redde for hva det vil bety for kommunen. Det kan se tilsynelatende harmløst ut å 

fjerne plikten, så lenge retten til å gå, videreføres. Men i realiteten er dette ett av flere 

alvorlige grep som vil ødelegge hele ordningen med særaldersgrenser. En samlet 

arbeidstakerside roper varsko om konsekvensene. Årsaken er at allerede i dag sliter mange 

med å tilfredstille de fysiske kravene, er jo en grunn til at man innførte særaldersgrensene. 

Kommunene selv har sagt at de kommer til å slite om dette blir vedtatt. 

Alle som har sett sitt lokale brannvesen i innsats forstår at dette er en tjeneste som stiller 

visse krav. Brann- og redningsvesen har, i likhet med politi, ambulanse og forsvarsansatte, 

særaldersgrense med hensyn på sikkerheten. Egensikkerhet og sikkerheten for de andre 

ansatte, ikke minst sikkerheten til de som skal reddes. For oss er det tydelig at ikke alle 

klarer å utføre denne jobben til de fyller 70 år.  

 

Den avgående Solberg regjeringens svar på bekymringene vedrørende særaldersgrensene, 

om at de som sliter kan få andre arbeidsoppgaver er for oss merkelig, da arbeidsgiversiden 

i sitt høringssvar har gått langt i å varsle at de ikke vil klare å legge til rette for andre 

arbeidsoppgaver. 

Det forteller oss at konsekvensen blir en av to: Enten må vi i fremtiden belage oss på at 

innsatstyrken som skal hjelpe oss når det brenner, selv trenger krykker og rullator. Eller, 

mer sannsynlig, vil vi få en kraftig økning av uverdige oppsigelser av personell som av 

hensyn til egen eller andres sikkerhet ikke lenger kan stå i stillingen. 

Dette er nå opp til de folkevalgte. Stortinget skal bestemme om levendringen skal vedtas 

eller ikke. Vi trenger at de skjønner alvoret tidsnok. LOs regionkonferanse i  Trøndelag 

krever nå at regjeringen fører saken tilbake til forhandlingsbordet mellom partene i 

arbeidslivet. 
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Regionrådets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Forslag 4: fra LO på Fosen 

 

Oppfordring om oppstart av felles serviceprosjekt 

LO på Fosen oppfordrer alle lokalorganisasjoner i Trøndelag til delta i felles serviceprosjekt 

for økt organisering. Vår erfaring er at dette bidrar til økt samarbeid mellom 

medlemsorganisasjonene, samtidig som det utvider medlemsmassen og skaper større 

bredde av organiserte yrkesgrupper under lokalorganisasjonen. Et felles prosjekt vil også 

bringe lokalorganisasjonene sammen. 

 

 

Regionrådets innstilling: Regionrådet viser til arbeidet med LOs Serviceprosjekt 2022 

og oversender forslaget til LOs regionkontor for oppfølging. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Forslag 5: fra LO på Fosen 

 

Bekymring når det gjelder stillingsstørrelser i bussbransjen 

Den 7. august startet det opp et nytt anbud for all kollektivtransport med buss i regionene i 

Trøndelag, dette omfatter dermed ikke Trondheim. 

Anbudskonkurransen er inndelt i tre rutepakker som omfatter all rutegående transport, og 

er inndelt i pakke Sør, Midt og Nord. Vy Buss AS vant alle de tre pakkene. 

For mange bussjåfører har denne anbudskonkurransen gjort hverdagen veldig usikker. Det 

ble tidlig klart at det kom til å bli reduksjoner i antall hele stillinger og reduksjon av 

stillingsprosenten i veldig mange deltidsstillinger. For Fosen sin del så ligger det an til en 

reduksjon i antall hele stillinger med 6-7, og en reduksjon i stillingsprosenten på 

deltidsstillingene med 10-30 %. Dette gjør det utfordrende 

å beholde dagens sjåfører og enda mer utfordrende å rekruttere nye sjåfører.                                                                                                                

Bildet er i grove trekk det samme i de andre områdene i Trøndelag også. 

Fylkeskommunens oppdragsbrev til ATB skulle sørge for flere hele stillinger, og da er det 

vanskelig å forstå at ATB lager et anbud som sørger for det motsatte. Det er flere uheldige 

ting ved utarbeidelsen av dette anbudet.  

 

For det første så er det vanvittig å utlyse en anbudskonkurranse der tildelingskriteriene er 

90 % pris. Da kniper man inn hvert øre. Det blir med andre ord en ren konkurranse om å 

redusere lønna til sjåførene. Transportøren med flest deltidsstillinger vinner anbudet. 

For det andre så kunne AtB lagt inn flextransporten i rutepakkene, for å sikre flere hele og 

fulle stillinger. Flextransport er ruter omgjort til bestillingstransport. Denne transporten 

gikk i stedet til drosjenæringen. 

 

Derfor krever vi at AtB blir stilt til ansvar for å ikke oppfyller kravene i oppdraget de fikk fra 

Fylkeskommunen, vi ønsker at man fortsatt skal kunne leve av å være bussjåfør, men da 

kan man ikke få redusert stillingene sine på dette nivået! 

 

 

Regionrådets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Forslag 6: fra LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk (FLPU) 

 

Ivareta tryggheten for ansatte med varig tilrettelagt arbeid (VTA)  

 

VTA har en egen overenskomst mellom Fellesforbundet og Arbeidslivssamvirkenes 

Landsforening (ASVL) i tillegg til at det er et eget billag i overenskomsten for 

arbeidsmarkedstiltak. Fellesforbundet har i overkant av 1000 medlemmer som arbeider 

med et vedtak om varig tilrettelagt arbeid, men ifølge nye tall er det omtrent 12 000 

ansatte i Norge som har tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» i 2021. Kort fortalt er dette varig 

uføre arbeidstakere, med en arbeidsevne inntil full stilling med veiledning og tilrettelegging 

med et arbeidsforhold i en statlig godkjent vektsbedrift.  

 

Vekstbedriftene utfører ulike tjenester som vaskeri, snekkeri, jobbfrukt, plenklipp med mer. 

De bidrar positivt økonomisk ved å utføre viktige tjenester for lokalsamfunn. Like viktig er 

at de bidrar med trygge rammer for arbeidstakere som ikke klarer å stå i ordinært arbeid. 

Ved å tilrettelegge og se mulighetene den enkelte arbeidstaker har for å bidra, forebygger 

de både utenforskap og bidrar til bedre helse. Dermed sparer de samfunnet for store 

fremtidige kostnader.  

 

I 2018 ble det i forbindelse med kommunereformen satt i gang forsøk med å la noen 

kommuner ta over det helhetlige ansvaret for VTA-tiltakene. Forsøket viste at plassene blir 

færre, og at tilbudet blir dårligere. De foreløpige konklusjonene er at forsøksbedriftene var 

nyoppstartet, og at de kan bli bedre, men frykten for at VTA-tiltakene kan bli en 

salderingspost i enkelte kommuner er til stede både blant de ansatte og ledelsen i 

bedriftene. Det har også vært en frykt for at arbeidet blir anbudsutsatt, og at aktørene i 

distriktene skal komme dårligere ut.  

 

Tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid må finnes der arbeidstakerne bor og lever. Mange 

av disse arbeidstakerne er avhengig av hjelp også på fritiden, og både den enkelte 

arbeidstaker, dens familie og samfunnet rundt vil bli skadelidende om arbeidsplassen 

forsvinner eller blir dårligere tilrettelagt.  

Arbeid og helse henger sammen. Det å ha en meningsfull jobb og det sosiale nettverket 

som følger med, er viktig for alle. 

 

I forkant av stortingsvalget 2021 utfordret Fellesforbundet avdeling 12 resten av 

fagbevegelsen og politikerne til å ta stilling til anbudsutsetting. Nå ønsker 

LOs regionkonferanse i Trøndelag å følge opp utfordringen og krever at tilbudet for 

tiltaksplassene fortsatt skal være et statlig ansvar, og at det ikke konkurranseutsettes. 

 

Regionrådets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Forslag 7: fra LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk (FLPU) 

 

Lovfest funksjonshemmedes menneskerettigheter – CRPD inn i norsk lov 

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) er en FN-konvensjon som 

tredde i kraft i 2008 og ble ratifisert i Norge i 2013. Gjennomføringen overvåkes av CRPD-

komiteen, og Norge har forpliktet seg til å sende rapporter til komiteen hvert 4. år, men 

konvensjonen er ikke rettslig bindende før den blir tatt inn i norsk lov.  

 

Etter 2013 er det forsøkt å få konvensjonen inn i norsk lov, i likhet med 

Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Konvensjonen mot rasediskriminering. Ved 

behandling i Stortinget i mars 2021 stemte et knapt flertall mot å inkorporere 

konvensjonen i menneskerettsloven. Regjeringen leverte forslag om å utrede 

konsekvensene med å inkorporere konvensjonen, med andre ord ønsket Solberg- 

regjeringen å utrede hvilke konsekvenser det vil ha å sikre funksjonshemmedes 

menneskerettigheter.  

 

Konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt 

funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende 

friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.  

Den sikrer rettigheter til respekt, ikke-diskriminering, rett til liv, rettsikkerhet, frihet fra 

utnytting, vold og misbruk, personlig integritet og tilgjengelighet blant annet.  

 

Mange av disse rettighetene er viktig for likestilling av funksjonshemmede, også i 

arbeidslivet. LOs regionkonferanse i Trøndelag krever at CRPD inkorporeres i norsk lov som 

et av de første forslagene fra ny rød-grønn regjering!  

 

 

Regionrådets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. 

Regionkonferansens vedtak:  
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Notater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge 
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