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Vedtatte uttalelser fra  

LOs regionkonferanse i Trøndelag 04.03.2021 

 

 
Uttalelse nr. 1:  
 

Gjennomgå reglene for merkeordningen «godkjent lærebedrift» og øk 

seriøsitetskravene til ordningen!  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag er opptatt av at lærlingene og fremtidens 

fagarbeidere skal ha en trygg og god opplæring.   

 

I opplæringslovens paragraf 4-4 står det at arbeids- og opplæringstida til 

lærlingen til sammen ikke skal være lengre enn den arbeidstida som gjelder for 

andre arbeidstakere i faget. Dessverre viser statistikker fra LOs lærlingepatrulje 

at prosenten er høy når det kommer til manglende opplæring i arbeidstiden, noe 

som igjen gjør at alt for mange lærlinger jobber med opplæringsboken hjemme 

etter åtte timer på jobb. Dette er brudd på opplæringsloven, som sier at dette 

skal foregå i arbeidstid.  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag krever at seriøsitetskravene for de godkjente 

lærebedriftene økes og at det kommer tiltak som gjør at virksomhetene 

bevisstgjøres på bruddene.   
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Uttalelse nr. 2:  

 
LO må sette mer fokus på konsekvensene ved regjeringens ABE-kutt 

  

Erna Solbergs regjering foreslo i 2014 å innføre det den kalte en 

avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). Den ble innført fra 

og med budsjettåret 2015. I proposisjonen uttalte regjeringen at den la til grunn 

en årlig produktivitetsvekst på 0,5 prosent i staten, og forutsatte at alle statlige 

virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. Gjennom å 

kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter og fordele 

kuttene til politisk prioriterte områder, ville regjeringen gi insentiver til mer 

effektiv statlig drift og skape handlingsrom for å finansiere satsninger.  

   

ABE-reformen har blitt videreført i hvert budsjett, og Stortinget har i 

budsjettbehandlingen vedtatt å øke kuttraten til 0,6 prosent i 2015, 0,7 i 2016, 0,8 

prosent i 2017 og 0,7 prosent i 2018, men beholdt regjeringens forslag om 0,5 for 

2019. Virksomhetene velger selv hvordan budsjettkuttene skal håndteres.  

   

I de fleste statlige etatene, er det lønn som står for de største utgiftene. Når 

virksomhetene selv får velge hvordan kuttene skal gjennomføres, så er det i 

praksis bemanningen det går ut over. Erfaringene i kriminalomsorgen, som har 

lite byråkrati, er at disse kuttene går direkte på bunnlinja. Vi har også i det siste 

lest om FHI som har måttet kutte 141 stillinger, NAV som ikke klarer å ta unna 

saksbehandling, tollvesenet, domstolene og politiet som ikke klarer å gjøre 

oppgavene sine.  

 

Har staten blitt mer effektiv, eller har Norge sin beredskap på ulike felt blitt 

svekket? Har de frigitte 14 milliardene blitt flyttet til såkalte satsningsområder slik 

intensjonen var, eller har de blitt brukt til å finansiere skattekutt? 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag ber om at LO sentralt og LO Stat setter fokus 

på konsekvensene ved regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og 

effektivitetsreformen).  
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Uttalelse nr. 3 
 

Stopp privatisering av offentlig sektor! 

  

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener grunnsteinen i det norske samfunnet, 

Hovedavtalen og tre-partsamarbeidet, er betydelig svekket under dagens 

regjering.  

 

Ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen av offentlig sektor.  

Da er det behov for å beholde dagens Hovedavtale og 

arbeidstakerorganisasjonenes rettigheter i drøfting og forhandlinger.  

  

Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets 

innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester 

og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre 

gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller, dette 

forvitres ved privatiseringen hvor også de tillitsvalgte mister påvirkning 

og medvirkning.  

  

En trend hvor de rikeste har anledning til å kjøpe seg bedre private helse- og 

skoletjenester, og hvor profitt blir førende på velferdstjenester, er ikke et 

samfunn Norge verdig.  

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener at de prinsippene som har bygget 

dagens velferdsstat må ivaretas, offentlig sektor må styrkes og ikke svekkes.  
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Uttalelse nr. 4 
 

Hele og faste stillinger er fremtidens arbeidsliv  

  

LOs regionkonferanse i Trøndelag etterlyser politisk handling i 

deltidsproblematikken! 

 

Andelen deltidsarbeid er stabil på et relativt høyt nivå. Og fremdeles er det sånn 

at langt flere kvinner enn menn jobber deltid. I enkelte bransjer er situasjonen 

mye verre enn andre. I helse- og omsorgsbransjen, varehandelen og 

restaurantbransjen er deltidsandelen mye høyere, og enkelte plasser brer den 

om seg i større omfang. Vi ser mange arbeidsplasser som organiserer arbeidet 

på deltid. Når vi tillegg vet at andelen midlertidige ansatte her også er høy, er 

dette en type kynisk utnytting av arbeidsfolk vi ikke kan akseptere. Handling må 

til. Kampen for hele og faste stillinger må bli en av de sentrale sakene for 

arbeiderbevegelsens partier frem mot valget.   

 

Å leve i en deltidsstilling, er for mange en tilværelse på konstant jakt etter ekstra 

vakter. Det blir vanskelig å planlegge arbeid, familieliv og fritid. Den økonomiske 

usikkerheten er stor, og drømmen om egen bolig kan du se langt 

unna. Forutsigbarheten for inntekt, arbeidstid og egen fritid er fraværende.   

  

Sammenhengen mellom deltid, kjønn og utdanningsnivå er også kjent. Kvinner 

jobber deltid, og blant kvinner med grunnskole som høyeste utdanning er 

deltidsandelen desidert størst. Vi ser også at deltidsarbeidende kvinner med kort 

utdanning ikke får ta samme del i kompetanseutvikling på jobben som 

andre, dette gjør det vanskeligere å få riktig kompetanse og utvidet stilling. Heltid 

er en forutsetning for økonomisk selvstendighet og dermed en forutsetning for 

kjønnslikestillingen.  

  

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener det er nok prat, og handling må 

til. Loven må endres, retten til heltid lovfestes. «Bevisbyrden» i arbeidsmiljøloven 

må snus, slik at regelen blir hele og faste stillinger hvor arbeidsgiver må bevise et 

behov for deltid. I tillegg må det settes i gang en storstilt heltidssatsing som et 

trepartssamarbeid som gjelder hele arbeidslivet, slik at heltid blir normen i 

fremtidens arbeidsliv.  
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Uttalelse nr. 5 
 

Fremtidens fiskeoppdrett? 

 

LOs regionkonferanse i Trøndelag stiller seg svært kritisk til at regjeringen har 

gitt slaktebåten «Norwegian Gannet» og Hav Line gruppen, ti års dispensasjon 

fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk. Dette en 

beslutning som vil forenkle utførsel av norsk fiskeråstoff og true norske 

arbeidsplasser i fiskeindustrien. 

Fisk er Norges nest største eksportvare etter olje og gass, og oppdrettsnæringen 

står for en betydelig andel av denne eksporten. Laks og ørret fra oppdrett, er 

Trøndelags største eksportvare, og gir kystkommunene i fylket mange 

arbeidsplasser. Næringen gir både direkte og indirekte betydelige 

skatteinntekter, som finansierer skole, eldreomsorg og gir økonomiske 

ringvirkninger i lokalsamfunnene. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag støtter ikke regjeringens beslutning, og ser på 

dette som et svik mot lokalsamfunnene langs kysten. Etter hvert som olje og gass 

skal fases ut, og vi skal finne nye næringer å bygge velferden på, er ikke svaret å 

eksportere fiskeråstoff og arbeidsplasser. Vi må heller arbeide for økt 

videreforedling og verdiskapning her i landet. 
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Uttalelse nr. 6 
 

Behold valseverkene i Hydro 

 

Når Hydro nå varsler at de vurderer å selge ut valseverkene fra virksomheten sin 

har det kommet protester fra nær sagt alle kanter. Stortingsrepresentanter, 

ordførere og ikke minst de ansattes tillitsvalgte reagerer kraftig. Og det er det 

god grunn til. 

De norske valseverkene går med overskudd og har gjort det i veldig mange år. 

Samtidig utgjør de en viktig brikke i samspillet med Hydros andre 

aluminiumsverk i Norge.  

Resirkulering av aluminium i valseverkene krever bare 5 % av energien 

sammenlignet med å fremstille aluminium fra bauksitt og er den grønneste 

framstillingsmåten for aluminium som finnes. Det er nærmest uforståelig at 

Hydro ikke vil satse på dette i den tiden vi står i. Dette er sirkulærøkonomi i 

praksis! 

Det begynner endelig å bli fart i det grønne skiftet, som Hydro selv har etterlyst i 

mange år allerede. CO2-avtrykket til aluminiumen begynner å få en verdi også i 

kroner og øre, noe som bør bety at valseverkene blir mer lønnsomme om noen 

år, ikke mindre. 

Norge har alltid vært et godt land å operere i for Hydro. Myndighetene har fått 

på plass CO2-kompensasjon og har støttet store utviklingsinvesteringer. Dette 

har blant annet bidratt til oppstart av B-hallen på Husnes og investeringer for 

mange milliarder i «Karmøypiloten».  

Når kraftprisene har vært for høye, eller det har buttet imot på andre områder, 

da har tillitsvalgte både i og utenfor Hydro stått opp og krevd politisk handling. Vi 

har alltid forstått hvor viktige store aktører er for Norge. 

LOs regionkonferanse i Trøndelag mener Hydroledelsen må se det samme som 

oss og beholde sine valseverk!  

 

 
  


