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Åpning - LOs representantskapsmøte 6. mai 2021 
 
Ingress:  
SAK 1.1: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING 
Foreligger innkalling av 26.03.21. 
 
SAK 1.2: GODKJENNING AV DAGSORDEN 
Sekretariatet foreslår slik dagsorden: 
 
1. Åpning – LOs representantskapsmøte 6. mai 2021 
2.  LO-leder 
3. Mellomoppgjøret 2021 
4. Den faglige og politiske situasjonen 

• Oppfølging LOs medlemsdebatt 2020/2021 
• Utsatt kongress – Videre behandling av innkomne forslag til den faglige og 

politiske situasjonen 
 
SAK 1.3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
Forslag til forretningsorden for digital gjennomføring ble vedtatt i sekretariatet 18.05.20: 
 
1. Gjennomføring av digitalt representantskapsmøte 
 
1.1 Representantskapsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i 
samsvar med vedtektenes § 7.4 og denne forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på representantskapsmøtet, må meddele dette via 
funksjon i Easymeet online, og kan bare tale når dirigenten har gitt vedkommende 
ordet. 
 
1.3 Alle deltakere har, via programmet, automatisk mikrofonen slått av. Funksjonen slås 
automatisk på dersom de er gitt ordet av dirigenten.   
 
2. Taletid 
Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Unntatt fra 
innledningsforedrag, begrenses taletiden til ti minutter første gang og fem minutter 
andre gang. 



Til forretningsorden gis ordet bare èn gang og høyst ett minutt for hver sak. For øvrig 
kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. 
 
3. Behandling av forslag på representantskapsmøte 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, benytter funksjon for 
innsending av forslag i programmet.   
 
3.2 Ingen nye forslag kan tas opp etter at strek er vedtatt. Forslag som ikke har 
tilknytning til den godkjente dagsorden, kan ikke behandles. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal 
klart angi hvilken sak det skal stemmes over, og hvordan de som stemmer skal forholde 
seg for å avgi stemme. (Forslag: De som stemmer for forholder seg i ro – De som 
stemmer mot: STEMMER NEI i programmet) 
 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med avstemming for samtlige, skal 
avstemming skje i programmet.   
 
5. Protokoll 
I protokollen innføres sted og tidspunkt for avholdelse av møtet, sekretariatets 
innstilling med angivelse av saksreferanse, forslag reist i møtet, talere, avstemning og 
vedtak med angivelse av stemmeresultat dersom vedtak fattes med dissens. 
I protokollen kan bl.annet også inntas opplysninger om kulturelle, faglige og politiske 
innslag eller hendelser som ikke var til formell behandling i møtet. 
Deltakerliste vedlegges protokollen. 
 
6. Godkjenning av protokollen 
Sekretariatet gis fullmakt til å godkjenne protokollen. 
 
SAK 1.4: MØTELEDELSE 
 
Innstilling: 
Innkalling, dagsorden, forretningsorden og møteledelse godkjennes. 
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LO-leder 
 
Ingress:  
I forbindelse med Hans-Christian Gabrielsens plutselige bortgang den 9. mars ble Peggy 
Hessen Følsvik fungerende LO-leder. Det ble innkalt til et ekstraordinært 
Sekretariatsmøte 10. mars. I dette møtet fattet Sekretariatet følgende vedtak:  
 
1. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik konstitueres som LO-leder frem til 
Representantskapets møte 6. mai 2021.  
2. Peggy Hessen Følsvik innstilles som LO-leder ved representantskapet 6.mai 2021. 
 
Innstilling: 
Peggy Hessen Følsvik innstilles som LO-leder for resten av kongressperioden.  
 
Saksopplysninger: 
I forbindelse med Hans-Christian Gabrielsens plutselige bortgang den 9. mars ble Peggy 
Hessen Følsvik fungerende LO-leder. Det ble innkalt til et ekstraordinært 
Sekretariatsmøte 10. mars. I dette møtet fattet Sekretariatet følgende vedtak:  
 
1. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik konstitueres som LO-leder frem til 
Representantskapets møte 6. mai 2021.  
2. Peggy Hessen Følsvik innstilles som LO-leder ved representantskapet 6.mai 2021. 
 
Innstillingen er i tråd med den praksis som ble fulgt da Gerd Liv Valla gikk av og Roar 
Flåthen tok over som LO-leder. Det foretas ikke suppleringsvalg da rekkefølgen, 
stemme- og møterett på øvrige politiske valgte,  følger av den rekkefølge som ble 
fastlagt på LO-Kongressen. 
 
Ved LO-kongressen i 2017 ble LOs ledelse valgt med følgende rekkefølge:  
 
Leder:   Hans-Christian Gabrielsen 
1. nestleder:  Peggy Hessen Følsvik 
2. nestleder:  Roger Heimli 
1. sekretær:  Julie Lødrup 
Sekretær:  Terje Olav Olsson 
Sekretær:  Trude Tinnlund 
Sekretær:  Are Tomasgard 



Sekretær:  Kristin Sæther 
 
LOs Sekretariat vedtok 16. november 2020 at LOs 35. ordinære kongress utsettes til 
2022 grunnet Koronapandemien. LO-kongressen avholdes i tidsrommet 30. mai – 3. juni 
2022. For den resterende kongressperioden vil LOs ledelse være følgende (i rekkefølge):  

Leder:  Peggy Hessen Følsvik 
Nestleder:   Roger Heimli 
1. sekretær:  Julie Lødrup 
Sekretær:  Terje Olav Olsson 
Sekretær:  Trude Tinnlund 
Sekretær:  Are Tomasgard 
Sekretær:  Kristin Sæther 
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Mellomoppgjøret 2021 
 
Ingress:  
Mellomoppgjøret 2021 i LO-NHO-området ble avsluttet på overtid 11. april med et 
meklingsresultat som ble enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. 
 
Protokollen fra forhandlingene er sendt representantene. 
 
Den 14. april ble det også forhandlingsløsning med Virke, innenfor de samme 
økonomiske rammer som frontfaget. 
 
Innstilling: 
Meklingsresultatet i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO godkjennes. 
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Oppfølging LOs medlemsdebatt 2020/2021 
 
Ingress:  
LOs medlemsdebatt 2020/2021 er avsluttet.  
 
Innstilling:  
Sekretariatet får fullmakt ut fra svarene i medlemsdebatten og sammen med de 
formelle politiske vedtak å konkretisere LOs krav til de politiske partiene. 
 
LOs representantskap tar hovedpunktene om gjennomføring av debatten til orientering. 
 
LOs representantskap understreker betydningen av at det faglige og politiske 
engasjementet knyttet til medlemsdebatten videreføres i den faglige valgkampen fram 
til Stortingsvalget 13. september 2021. Dette for å sikre hovedmålet om et nytt 
stortingsflertall og en ny regjering utgått fra Arbeiderpartiet.  
 
Saksopplysninger: 
Det blir gitt en oppsummering av medlemsdebatten i møtet. 
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Utsatt kongress - Videre behandling av innkomne forslag til den 
faglige og politiske situasjonen 
 
Ingress:  
Som en konsekvens av sekretariatets beslutning om å utsette kongressen til 2022, vil 
forslagene som omhandler dagsordens pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen, 
trekkes ut og behandles på LOs representantskapsmøte 06.05.21. 
 
Det har kommet inn i alt 43 forslag til pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen. 
Forslagene følger vedlagt.  
 
Innstilling: 
Sekretariatets uttalelse om den faglige og politiske situasjonen godkjennes. 
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet besluttet 16.11.20 å utsette kongressen til 2022. Som en konsekvens av 
vedtaket, besluttet sekretariatet 07.12.20, at forslagene som omhandler dagsordens pkt. 
7 Den faglige og politiske situasjonen, skulle trekkes ut og behandles på LOs 
representantskapsmøte første halvdel av 2021. I den sammenheng behandles også 
bevilgninger til de politiske partier. 
 
Forslagene sendes organisasjonene, slik at fristen jfr. vedtektenes § 4.4 for ordens skyld 
følges: "…Forslag til dagsorden, forretningsorden og de innsendte forslag skal av 
sekretariatet sendes organisasjonene minst to måneder før Kongressen…."  
Forslagene vil i tillegg vedlegges innkallingen til LOs representantskapsmøte 06.05.21. 
 
Vedlegg: 
Innkomne forslag til den faglige og politiske situasjonen. 
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7. Den faglige og politiske situasjonen 

Det har kommet inn 43 forslag til den faglige politiske situasjonen. Forslagene 
følger vedlagt i dokumentet.  
 
Felles innstilling for alle forslagene:  
Det vises til sekretariatets forslag til uttalelse. 
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#528 LO Rogaland 

Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida – 
Stortingsvalget 2021. 

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. 

Det er viktig å bygge allianser med de partiene som støtter fagbevegelsens mål 
og politikk. Dette må til for å vinne stortingsvalget 2021. Fagbevegelsen skal være 
en kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk. Fagbevegelsen vil 
samarbeide med de partier støtter vår politikk, våre krav og vårt verdigrunnlag. 

LO oppfordrer til å mobilisere for rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021 
gjennom egne konkrete krav til partiene og med fagforeninger og LOs 
lokalorganisasjoner som pådrivere. 

LO fremhever 19 krav for en rødgrønn politikk: 

LO krever endringer i arbeidsmiljølov, faglige rettigheter og velferdsordninger. 

1.      37,5 timers uke lovfestes, for å harmoniseres dagens lovbestemmelser med 
nåværende tarifferte normalarbeidstid. 

2.      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. 

3.      Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte 
velferdsprofitører, konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Sykehusene tas 
tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring. 

4.      Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og 
levealdersjustering for uføre må opphøre. 

5.      Regjeringen/Stortinget avsetter ekstraordinære likelønnspotter i offentlig 
sektor ved de kommende tariffoppgjør, og at arbeidslivets parter forhandler 
fordelingen av disse. 

6.      Avvikle det individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i 
offentlig sektor. 
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For å kunne bekjempe sosial dumping krever LO: 

7.      Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling. 

8.      Som et strakstiltak ta i bruk AML §14-12-5. I første omgang må krav om et 
forbud mot bemanningsbransjen innen bygningsbransjen i Oslofjord området 
innfris. 

9.      Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert. 

LO krever at det satses på å videreutvikle norsk industri, samferdsel og 
naturressurser i et klima- og miljøperspektiv: 

10.    Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om 
næringsnøytralitet forkastes, prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og 
omstilling uten arbeidsløshet. 

11.    En aktiv statlig industripolitikk for å elektrifisere samfunnet basert på 
fornybar kraft, å effektivisere og redusere energibruken, satse på oppgradering 
og utvidelse av eksisterende vannkraftverk, satse på hydrogen og offshore 
vindkraft, samt realisere fullskala karbonfangst og lagring knyttet til 
industriproduksjon. 

12.    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. 

13.    Stans konsesjon til North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk 
industri. 

14.    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. 

EU / EØS 

15.    Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver 
arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter. ILO konvensjoner må gis 
forrang for EØS retten. 

16.    Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. Fattede 
vedtak om ACER må reverseres. 

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

18.    Det kreves at partiene utreder en handelsavtale med EU som alternativ til 
EØS. 
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19.      Eierskapet, forvaltning og inntekter fra naturresursene må sikres etter 
modell fra olje, gass og vannkraft industrien. 

Begrunnelse: 

Det er viktig at LO kommer ut med klare og tydelige krav til partiene før valget i 
2021. Vi oppfatter de 18 punktene som de mest vesentlige for den kommende 
stortingsperioden. 
 
 
#1964 EL og IT Forbundet  

LO vil kjempe for at de laveste lønnsnivåene heves kraftig i løpet av 
kongressperioden. Ingen som omfattes av en overenskomst bør ha en lønn 
lavere enn 90 % av gjennomsnittet i overenskomsten, dog slik at ingen bør tjene 
mindre enn 87 % av industriarbeidergjennomsnittet. 

Begrunnelse: 

I lang tid har det vært et mål å styrke lønnen til de lavtlønnede. Et slikt krafttak vil 
gi et betydelig løft og vil bidra til å redusere forskjellene i samfunnet. 
 
 
#1997 EL og IT Forbundet  

Stabilt lærlingeinntak 

For å gjøre inntak av lærlinger mindre konjunkturavhengig krever EL og IT 
Forbundet at myndighetene utreder virkemidler for og finansiering av en ordning 
som sikrer at bedrifter også kan ta inn lærlinger i nedgangstider. Virkemidlene 
som iverksettes skal ha til hensikt å sikre at lærlingeinntaket blir på samme nivå 
eller økende, uavhengig av konjunktursvingningene i markedet. 

 
#117 LO Trøndelag  

LO-kongressen vil bevilge partistøtte foran stortingsvalget 2021 til de partiene 
som skriftlig i hovedsak har sagt seg enig i LOs konkrete krav basert på 
medlemsdebatten. 

Dersom LO-kongressen vil bevilge partistøtte til rødgrønne partier foran 
stortingsvalget i 2021 før svarene fra partiene foreligger, må bevilgning gis til alle 
parti på venstresida. 
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#257 LO Trøndelag  

Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida – 
Stortingsvalget 2021.  

Det er viktig å bygge allianser med de partiene som støtte fagbevegelsens mål og 
politikk. Dette må til for å vinne stortingsvalget 2021. Stortingsvalget er vår 
viktige kamp framover. Fagbevegelsen skal være en selvstendig 
kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk. Fagbevegelsen vil støtte 
de partier på venstresiden som støtter vår poltikk, våre krav og vårt 
verdigrunnlag.  

LO 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.  

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 må, gjennom fondsavsetninger, brukes 
til målrettet investering i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk 
industriutvikling nasjonalt som bidrar til både lokale og 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 Arbeidsmiljøloven, 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. 
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#258 LO Trøndelag  

Diverse forslag - uttalelser 

Boikott Histadrut 

LO krever en rettferdig internasjonal, politisk løsning for Palestina-Israel 
konflikten som er basert på delingsplanen fra 1947. Etter over 70 år med 
okkupasjon og annektering av land og naturressurser, står palestinerne i fare 
for et fortsatt liv i banthustaner uten mulighet til bygging av en levedyktig stat. 
Det er lite som tyder på at palestinerne vil oppnå verken fred, rettferdighet, 
sikkerhet eller arbeid. En palestinsk stat innafor grensene fra 1967 er det minste 
rimelige kravet verdenssamfunnet må innfri. 

Vi mener at det som nå må til for å få snudd utviklinga er å legge press på staten 
Israel for å gi et tydelig signal om at verden ikke lenger kan akseptere den 
brutale ”fakta på bakken”-politikken de bedriver. 

LO kan bidra til å presse Israel ved å bryte forbindelsen med Histadrut, eller 
General Federation of Labour in Erez Israel. 

Helt siden Histadrut ble oppretta i 1920 har organisasjonen vært uløselig knytta 
til det sionistiske prosjektet om å opprette en ren jødisk stat i Palestina. 
Histadrut støtter for øvrig okkupasjonen av Palestina ved å tie om palestinernes 
rettigheter, ved å investere i bosetningene og byggingen av muren og sist, men 
ikke minst støtter Histadrut blokaden av Gaza og bordinga av Freedom Flotilla. 

Histadrut, på lik linje med okkupasjons staten Israel behandler palestinske 
arbeidere i koloniene og i industrisonene som annenrangs borgere, palestinske 
arbeidere diskrimineres og hindres i å ta arbeid i Israel. 

LO kan ikke fortsette samarbeid og kontakt med en fagbevegelse som har 
omskrevet grunnlaget for solidaritet mellom verdens arbeidere: ’verdens 
arbeidere foren dere’ til å gjelde kun etnisk jødiske arbeidere. 

Vi krever derfor at norsk fagbevegelse fatter vedtak om å bryte forbindelsen med 
Histadrut, i solidaritet med det palestinske folket. 
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#259 LO Trøndelag  

Diverse forslag - uttalelser 

Gazastripen 2020 – regjeringens svik overfor palestinerne. Israels 
straffefrihet trumfer folkeretten. 

Dette er Gazastripen nå: En brutal beleiring av et glemt folk som lever i forhold som 
ikke er noe annet enn et gedigent eksperiment med menneskeliv. 

LO krever: 

·        At regjeringen følger opp sine forpliktelser i folkeretten og tar et initiativ 
overfor andre land for å sanksjonere Israel for sine grove brudd på internasjonal 
rett. 

·        At regjeringen gir sin aktive støtte til at Den internasjonale straffedomstolen 
iverksetter den formelle etterforskningen av Israels krigsforbrytelser på 
Gazastripen, Vestbredden og Øst-Jerusalem snarest og uten ytterligere trenering. 

·        At regjeringen fordømmer USAs plan for Israel og Palestina. 

I 2012 advarte FN at Gazastripen vil være ubeboelig i 2020. FN fikk rett. 53 år 
med okkupasjon og 13 år med blokade har gjort livene til de om lag to millioner 
palestinerne på Gazastripen ulevelig. 50 prosent av befolkningen er barn og 
unge. De vokser opp i et samfunn preget av frykt, usikkerhet, håpløshet, mangel 
på utdanning, arbeid, helsetilbud, mat, livsnødvendigheter og bevegelsesfrihet. 
Mange palestinere og hjelpeorganisasjoner omtaler Gazastripen som verdens 
største utendørs fengsel. 

Befolkningen på Gazastripen bor i et samfunn med ekstremt høy 
arbeidsløshet, hvor 42 prosent av den arbeidsføre voksne befolkningen er uten 
lønnet arbeid. Sju av 10 palestinere er registrert som flyktninger, mange av disse 
tilhører familier som ble tvunget til å forlate sine landsbyer i 1948. Tusenvis er 
fordrevet fra sine hjem på grunn av Israels krigshandlinger i 2006, 2009, 2012 og 
2014. Oslo-avtalen fra 1993 slår fast at palestinske fiskere har rett til å fiske 
innenfor 20 nautiske mil fra kysten av Gazastripen, men siden 2000 har Israel 
innskrenket den avtalefestede retten kraftig slik at livsgrunnlaget for fiskerne i 
dag er på et minimum. FN-organet OCHA melder om at fiskere som beveger seg 
innenfor lovlige grenser, daglig blir beskutt av israelske marinefartøy. 

Den 30. mars 2018 innledet palestinerne på Gazastripen de ukentlige 
protestmarsjene nær grensegjerdet. Demonstrantene krever å få slutt på 
blokaden av Gazastripen og sin rett til å vende tilbake til sine hjem. Siden 30. 
mars 2018 og frem til 30. september 2019 er 321 palestinere drept, derav 59 
barn, og 34 943 er såret av skarpe skudd. En undersøkelseskommisjon nedsatt 
av FNs menneskerettighetsråd har i en rapport dokumentert at israelske 
soldater med overlegg drepte palestinske barn, journalister og helsearbeidere 
under demonstrasjonene. Kommisjonen konkluderer med at det er rimelig 
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grunn til å tro at israelske militære har krenket menneskerettighetene og 
folkeretten, og at noen av disse krenkelsene kan være krigsforbrytelser eller 
forbrytelser mot menneskeheten. 

Den humanitære situasjonen på Gazastripen er prekær, uttalte 
utenriksminister Ine Eriksen Søreide i april 2019 på møte i Giverlandsgruppen 
som Norge har ledet siden 1993. Men tiltakene som iverksettes er kosmetiske og 
uten konsekvenser for Israel som kan fortsette å gå straffefri for sine grove og 
vedvarende brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Den kollektive 
avstraffelsen som befolkningen på Gazastripen er utsatt for, må opphøre 
øyeblikkelig og palestinerne må få tilbake friheten og et verdig liv. 

I årevis har menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, 
samlet og overlevert overbevisende materiale til Den internasjonale domstolen 
(ICC) om forbrytelser som er begått på okkuperte palestinske territorier. Etter 
stor motstand og trenering, varslet sjefsanklageren for ICC den 20. desember 
2019 etterforskning av Israel for sine krigsforbrytelser på Vestbredden, 
Gazastripen og i Øst-Jerusalem. Selv om flere betrakter dette som et historisk 
skritt mot rettferdighet, vil det bli gjort mange forsøk på å hindre en slik 
etterforskning. Norge må reagere sterkt og utvetydig overfor Israels 
forbrytelser, også ved at disse blir gjenstand for en etterforskning av ICC uten 
ytterligere trenering. 

USAs president, Donald Trump lanserte nylig «Århundrets fredsplan» for 
Israel og Palestina. Planen er en undergraving av folkeretten og FN, og tilbyr 
palestinerne en fraksjonert, demilitarisert stat uten en ordentlig hovedstad. De 
palestinske flyktningene, som ifølge FN har rett til å returnere til sitt hjemland, 
har ingen plass i planen. I stedet for å fordømme planen, sier utenriksminister 
Ine Eriksen Søreide at det er opp til partene å avgjøre om den kan være med på å 
danne grunnlag for forhandlinger. 

Når Norge sikter seg inn på en plass i Sikkerhetsrådet for 2021-2022, bør det 
være en selvfølge at regjeringen aktivt forsvarer folkeretten og palestinernes 
rettigheter i stedet for å gi Israel en positiv særstatus i sin politiske plattform. 
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#260 LO Trøndelag  

Diverse forslag - uttalelser 

Venezuela 

LO oppfordrer den norske regjeringa til å fremme dialog i Venezuela, under 
prinsippene om respekt for suverenitet, ikkeinnblanding i indre anliggender i 
andre stater, selvbestemmelsen til folkene og den demokratiske og 
institusjonelle orden i tråd med folkeretten. 

Begrunnelse: 

I pressemelding fra departementet fremgår: – Med disse tiltakene sender vi et 
tydelig signal til venezuelanske myndigheter om å snu den sterkt bekymringsfulle 
utviklingen i landet. Venezuelas regjering må umiddelbart søke en politisk 
løsning på den pågående krisen, og sikre respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter. Samtidig oppfordres opposisjonen til å fortsette sitt 
engasjement for å ta del i en forhandlet løsning, sier utenriksminister Ine Eriksen 
Søreide. 
Forskriften forbyr eksport av utstyr, varer og teknologi som kan brukes til intern 
undertrykking og overvåking. Restriksjonene i forskriften kommer i tillegg til 
våpenembargoen som Norge sluttet seg til 25. november i år, med forbud mot 
eksport av våpen og militært utstyr til Venezuela. Den nye forskriften er basert 
på EUs rådsforordning 2017/2063 av 13. november i år. De restriktive tiltakene 
om-fatter også adgang til å innføre reiserestriksjoner og påbud om frys av 
penger og formuesgoder for personer og foretak. Det er foreløpig ingen som er 
underlagt slike restriksjoner. Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre 
bøter eller fengselsstraff. Tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften. 
 
Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for 
menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. 
Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med 
erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) 
om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. En erklæring som også ble 
undertegnet av EU-landene under CELAC-EU toppmøtet i 2015.  
 
Den norske regjeringas vedtak slutter seg til en uakseptabel internasjonal 
aggresjon mot Venezuela under ledelse av USA. Vi viser til at USA President 
Barack Obama i begynnelsen av mars 2016 i et brev til Kongressens ledere 
fornyet for ett år et presidentdekret utstedt i mars 2015 som erklærte Venezuela 
som «en uvanlig og ekstraordinær trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og 
utenrikspolitikk.» Det opprinnelige dekretet utløste mange protester i Latin-
Amerika. Alle 33 medlemmer av Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske 
stater (CELAC) uttrykte sin motstand mot den amerikanske regjeringens 
beslutning: «CELAC oppfordrer myndighetene i USA og regjeringen i den 
bolivarianske republikken Venezuela til å starte en dialog, under prinsippene om 
respekt for suverenitet, ikke innblanding i indre anliggender i statene, 
selvbestemmelsen til folkene og den demokratiske og institusjonelle orden i tråd 
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med folkeretten.» I Venezuela signerte millioner av mennesker på et opprop der 
det hevdes at landet ikke er en trussel og har bedt om at dekretet oppheves.  
 
Siden 2017 har USAs uakseptable propaganda mot Venezuela fortsatt. 14. juli 
2017 passerte National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 
Representantenes hus. Loven passerte Senatet i USA 18. september 2017, og gir 
president Donald Trump fullmakt til å bruke penger på militære tiltak i det som 
kalles situasjonen i Venezuela. De politiske forberedelsene av det legale 
rammeverket for krig viser at det er snakk om reelle planer og fullmakter. Vi 
etterlyser på hvilket grunnlag den norske regjeringa har basert sin beslutning.   
 
 
#261 LO Trøndelag  

Diverse forslag - uttalelser 

Progressiv industripolitikk for Norge i møte med miljø- og klimaendringene. 

LO 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.  

Norge må videreutvikles som en industrinasjon. Fellesskapstryggheten i norsk 
samfunns- og arbeidslivsmodell har vært en høy andel organiserte i arbeidslivet, 
der tariffavtaler har satt normen for lønns- og arbeidsvilkår. I stedet for 
lavlønnskonkurranse, har vi satset på fagutdanning, kompetanseheving og 
videreutdanning - hvor fagbevegelsen har krevd økt bedriftsdemokrati og 
medbestemmelse. Vi har utviklet en arbeidslivskultur med selvstyrte arbeidere 
hvor kompetanse basert på erfaring og samspill mellom fagarbeidere, 
funksjonærer og ledelse på bedriftene har skapt høy produktivitet-, og 
nyskapings- og omstillingsevne. I olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien 
finnes viktig høy kompetanse for langsiktig å omstille fra oljebasert industri til 
industri som blant annet kan utvikle og produsere teknologi og utstyr til fornybar 
energi og havbasert matproduksjon. Den enorme kompetansen og den store 
omstillingsevnen norsk oljeindustri representerer vil være helt nødvendig for å 
nå målene om ei bærekraftig omstilling. 

Norge er en industriell foregangsnasjon i helse, miljø, sikkerhet og klima og 
sikker, effektiv og miljøvennlig produksjon i mange bransjer, blant annet 
prosessindustrien. Dette har vært mulig med aktiv næringspolitikk og nasjonal 
kontroll over en evigvarende vannkraft som har gitt industrien tilgang på 
fornybar og billig kraft. Norge ble et industriland takket være nasjonal kontroll 
med vannkrafta. Tilgang på strøm til konkurransedyktig pris er vår viktigste 
konkurransefordel.  

De siste åra har Norge bygget kraftkabler for eksport / import til Danmark og 
Nederland. To nye kabler er vedtatt bygget til Tyskland og England, og en ny 
privat kabel er omsøkt til Skottland. Det internasjonale energibyrået (IEA) varsler 



11 
 

at strømprisene vil bli doblet innen 2030. Konsekvensene vil bli at strømprisene i 
Norge dobles ut fra dagens kraftpris. 

LO vil arbeide for at følgende legges til grunn for en progressiv industripolitikk i 
møte med miljø- og klimaendringene: 

1.            En aktiv statlig næringspolitikk i stedet for skattekutt, at ervervsloven 
gjeninnføres og at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes. 

2.            Nasjonal regulering og styring av finansnæringen for å sikre at det igjen 
skal bli attraktivt å investere i realøkonomi, i stedet for i finans- og boligsektoren. 

3.            En aktiv statlig industripolitikk for å elektrifisere samfunnet basert på 
fornybar kraft, effektivisert og redusert energibruk, satsing på hydrogen og 
offshore vindkraft, samt realisering av fullskala karbonfangst og lagring knyttet til 
industriproduksjon. 

4.            Myndighetene må tilrettelegge for og bære transport- og 
lagringskostnadene for å få flere fullskala karbonfangst og –lagrings (CCS) 
demonstrasjonsprosjekter i drift – Klemetsrud avfallsanlegg, Norcem Brevik 
sement og Yara gjødsel - slik at CCS-teknologi kan utvikles til norsk 
industrieksport for å nå mål om reduserte klimagassutslipp. 

5.            Oppslutning om Industriaksjonens kampsaker for å fremme en nasjonal 
offensiv industripolitikk: 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; E) Norsk industri deltar aktivt i 
godsoverføring fra vei til bane og sjø. 

6.            En nasjonal langsiktig strategi som må ivareta at norsk kraft skal 
videreforedles i industriproduksjon og industriarbeidsplasser i våre 
lokalsamfunn. 

7.            Stans i videre bygging av kraftkabler for eksport av elektrisitet til 
kontinentet, stans konsesjon til North Connect kabelen til Skottland. 

8.            At virkemiddelapparatet i større grad rettes mot allerede eksisterende 
industri, for å sikre utvikling, omstilling og knoppskyting. 

9.            at myndighetene utnytter offentlige anskaffelser med krav som 
innebærer at forskning- og utviklingsaktiviteter styrkes som fremmer industriell 
virksomhet. 

10.          Styrket ambisjon om å videreforedle våre marine naturressurser, skog 
og mineraler og naturgitte råstoffer i jordbruket for å videreutvikle og styrke 
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primærproduksjonen og industriarbeidsplasser i hele landet innen bionæringer 
og matindustri. 

11.          At sjokolade- sukkervareavgiften- og andre særnorske avgifter 
gjennomgås eller fjernes med sikte på å innføre generelle balanserte avgifter 
samt å unngå økt handelslekkasje til våre naboland. 

12.          Det må legges ei ressursrente på fisk som blir sendt ubearbeidet ut av 
landet. Sjømatnæringa må sikres tilgang på framtidsrettet kompetanse 

13.          At Stortinget må si nei til å avstå suverenitet etter Grunnlovens § 115 
ved å overføre makt fra norske energimyndigheter til EUs energibyrå ACER og at 
suverenitetsavståelser ikke kan behandles etter Grunnlovens § 26 med simpelt 
flertall. Summen av suverenitetsavståelser er i strid med Grunnloven.  

14.          At aktivitet på norsk sokkel må bygge på best tilgjengelig miljø- og 
sikkerhetsstandarder. Norske myndigheter må stille strenge krav ved valg av 
utbyggere og leverandører. Økt vedlikehold og modifikasjoner er nødvendig for 
å ta igjen etterslep. Brønnplugging må igangsettes og tiltak for økt 
utnyttelsesgrad i eksisterende felt må intensiveres. 

15.          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. 

16.          Klimaomstilling må være rettferdig. Oppslutning om endringer 
forutsetter bedriftsdemokrati med reelt partssamarbeid og medvirkning. 
Velferdsstatens sikkerhetsnett må gi trygge rammer for dette. 

17.          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. 

  
#635 LO Innlandet 

LO-kongressen bevilger partistøtte til de partier som støtter LOs verdier.  
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#751 LO Troms og Finnmark 

LO-kongressen vil bevilge partistøtte foran Stortingsvalget 2021 til de partiene 
som skriftlig i hovedsak har sagt seg enig i LOs konkrete krav basert på 
medlemsdebatten. Dersom LO-kongressen vil bevilge partistøtte til rødgrønne 
partier foran stortingsvalget i 2021 før svarene fra partiene foreligger, må 
bevilgning også gis til Rødt. 

 
#963 NNN 

Forslag til uttalelser fra LO-kongressen 

 Si nei til EUs jernbanepakke fire  

Regjeringen åpner opp for at Norge tilslutter seg EUs fjerde jernbanepakke. Skjer 
det, mister de folkevalgte styringen med norsk jernbanepolitikk. Både Norsk 
Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har aksjonert mot 
jernbanepakken og får støtte av de rødgrønne partiene. LO krever at Stortinget 
avviser EUs fjerde jernbanepakke. LO krever at et eventuelt nytt rødgrønt flertall 
på Stortinget trekker tilbake tilslutningen og avviser EUs fjerde jernbanepakke. 

 
#964 NNN 

Avvis forslag om lovbestemt minstelønn  

EU-kommisjonen forbereder et forslag om lovbestemt minstelønn i Europa. Blir 
dette vedtatt, vil det gjelde for hele EU/EØS-området, også Norge. En svekket 
europeisk fagbevegelse støtter lovbestemt minstelønn, mens nordisk 
fagbevegelse er imot 

Lovbestemt minstelønn vil undergrave tariffavtalene og partenes rolle i 
lønnsfastsettelsen, konkurrere med allmenngjorte tariffavtaler, føre til økt 
lavlønnskonkurranse, sosial dumping, og mer arbeidslivskriminalitet. 

Selv om frontfagsmodell og tariffoppgjør kan opprettholdes, vil dette øke 
arbeidsgiverens andel av verdiskapingen og svekke tariffavtalenes betydning for 
norske lønns- og arbeidsvilkår. 

LO krever at Stortinget bruker reservasjonsretten mot et forslag om lovbestemt 
minstelønn i Norge. 
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#965 NNN 

Ja til styrking av faglige rettigheter 

EU-landene er Norges viktigste handelspartnere. Handelen med EU reguleres 
gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen har sikret forutsigbare vilkår for den 
eksportrettede industrien i Norge. LO mener at Norge er beste tjent med å stå 
utenfor EU. Norge bør videre utvikle forholdet til EU gjennom EØS-avtalen og 
andre avtaler. 

Norge har både offensive og defensive handelsinteresser overfor EU. Disse må 
ivaretas slik at vi verner om norske arbeidsplasser og sikrer sosiale og faglige 
rettigheter. Norges behov for vern av den landbruksbaserte industrien, gjennom 
f.eks. tollvern på landbruksprodukter, er ikke til hinder for utvikling av handel på 
andre områder, f.eks. sjømat og fisk. 

LO ser imidlertid med bekymring på utviklingen i EU. Forslag og direktiver som 
angriper faglige rettigheter er fremmet i EU og gjennom ulike dommer og 
forordninger ser vi at det er arbeidstakerne som taper i viktige saker. LO kan ikke 
godta at nye EU-direktiver og regler svekker grunnleggende rettigheter til norske 
arbeidstakere, som f.eks. streikeretten, kollektiv forhandlingsrett og nasjonal 
lønnsdannelse. I kampen mot utstrakt bruk av bemanningsselskaper, sosial 
dumping, større lønnsforskjeller og arbeidslivskriminalitet, kan vi ikke godta at 
EU-regler kommer i veien for et anstendig arbeidsliv i Norge. Reservasjonsretten 
må benyttes mot EØS-direktiv som undergraver faglige rettigheter. 

Et åpent arbeidsmarked på tvers av landegrensene i Europa utfordrer de faglige 
rettighetene. Arbeidere, som reiser til andre land for å jobbe, havner ofte i en 
sårbar situasjon. Noen norske bedrifter utnytter EØS-avtalens regler om fri flyt av 
arbeidskraft og tjenester på en måte som gir sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet. Denne situasjonen har isolert sett ikke alltid sin årsak i 
EØS-avtalen, men skyldes manglede politiske vedtak i Regjeringen og Stortinget 
som kunne styrket faglige rettigheter, eks. kollektiv søksmålsrett. 

Fagbevegelsen er helt avhengig av at Norge har en regjering som jobber med oss 
og ikke mot oss i kampen mot sosial dumping og for å styrke faglige rettigheter, 
og det er ikke tilfellet nå. 
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#1011 Fagforbundet 

Redaksjonskomiteen bes utarbeide en uttalelse vedrørende Israels okkupasjon 
av Palestinske områder med en oppfordring til boikott av Israelske varer 
produsert på okkupert Palestinsk jord. 

Begrunnelse: 

LO som en stor og sterk samfunnsaktør må vise tydelig hva vi mener om 
utrettferdigheten begått mot det palestinske folk og okkupasjonen av palestinske 
landområder.  
 
 
#1214 LO Vestfold og Telemark 

Prosess- og tungindustri   

Forslag    

• At staten skal opprette et unntak i skattetabellen for bedrifter som gjennomgår 
grønne omstillinger og får en større merkostnad tilknytte dette. At staten skal 
tilby en garanti i anbud og bestillinger å benytte tjenestene og produktene til 
industrier som har gjennomgått grønne omstillinger, gitt at de forholder seg 
innenfor handelskontrakten.   

Begrunnelse: 

Det er viktig at vi som et av verdens rikeste og mest kunnskapssentrerte land, 
står frem som en pioner angående hvordan man kan kombinere tung 
prosessindustri med grønne løsninger. Norge er i verdenstoppen på grønne 
løsninger, og har mange pågående prosjekter for å få disse inn i industrien. Får vi 
dette til, og prisen på utslipp går opp slik det er forventet, vil bedrifter og industri 
se til hvilke land som har den beste infrastrukturen og teknologien for grønn 
industri, og da ser de til Norge. Det viktigste med den grønne omstillingen i 
Norge er at det ikke må bli for dyrt for industrien å drive med sin produksjon. 
Man må legge til rette for at bedriftene skal få råd til å gjøre de grønne 
omstillingene uten å gå konkurs. Det skal være attraktivt å drive med industri i 
Norge. Både fordi man skal kunne drive på en etisk og sikker måte, samt at man 
har tilgang på verdens beste grønne teknologi for å drive sin prosess. Staten må 
åpne for et skattekutt, eller en garanti for at de vil benytte sin forbrukermakt for 
å styrke bedriftene som gjennomgår grønne omstillinger. På den måten får 
bedrifter det de trenger for å gjøre en slik omstilling, nemlig forutsigbarhet. 
Dette er viktig for at bedriften skal tørre å bli en del av omstillingen til 
fornybarsamfunnet, samtidig som de ansatte ikke lever med mer usikkerhet enn 
nødvendig. Å øke avgiftene for industrier med høye CO2 utslipp raskt og drastisk 
er ikke nødvendigvis den mest effektive løsningen for å gjennomføre det grønne 
skiftet. Dette kan føre til at industrien velger å flytte ut av Norge, og dermed 
flytter arbeidsplasser med seg for å oppnå større gevinst. Da taper vi både i 
klimakampen, samt verdiskaping og sysselsetting i Norge. I dag blir veldig mange 
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ressurser fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet fokusert på olje- og 
gassteknologi. Derfor er det essensielt at man vrir disse over til fastlandet, og 
over på fremtidige løsninger.  
 
 
#1215 LO Vestfold og Telemark 

Thorium – uttalelse fra ungdomsutvalget  

vurdere verdien i en norskbasert utgravning og handelsvirksomhet av thorium.   

• utrede om atomkraft kan fases inn i det norske strømmarkedet, og om 
det vil være næringseffektivt, trygt og miljøvennlig.   

• sikre at rettighetene til thoriumsfelter som Fensfeltet i Nome kjøpes 
tilbake og forblir i fellesskapets hender.   

Begrunnelse: 

For å løse klimakrisen må vi kutte utslipp nå. Det krever at vi satser på teknologi 
vi har. Samtidig må vi se framover, og finne energikilder for framtida. Vi vil trenge 
mer og mer strøm, og må derfor se oss rundt etter løsninger. Atomkraft er ifølge 
FN en av løsningene på framtidens energibehov.  
Flere forskere peker på hvordan thoriumkraftverk er et tryggere alternativ til 
tradisjonelle atomkraftverk. Thorium er et grunnstoff som forekommer flere 
steder i Norge, som i Fensfeltet utenfor Ulefoss i Vestfold og Telemark. 
Ungdomsutvalget i Vestfold og Telemark mener thorium er et spennende 
energialternativ vi bør forske mer på, og som kan være en del av løsningen på 
klimakrisen.  
Et av de største problemene vi møter under det grønne skiftet, er at vi ikke har 
nok strøm. I dag går fortsatt rundt 50% av den Norske energibruken på fossilt 
brensel, enten om vi liker det eller ikke. Hvordan vi skal kunne utkonkurrere 
dette, har vi ikke en fornybar løsning til.  
For at vi skal klare å utkonkurrere olje, gass, kull og annet brensel som skader 
miljøet, må vi legge frem løsninger som vi vet fungerer, og som kan 
gjennomføres på en økonomisk måte.  
Vi kan ikke fortsette å gjemme oss bak at dette vil fremtidens teknologier og 
fremtidens løsninger løse for oss. Da fortsetter vi bare å skuffe ansvar over på 
fremtidige generasjonene slik det har blitt gjort i 50 år. Vi må sette oss ned for å 
se på de alternativene som er tilgjengelige, og dette med nye og moderne fakta.  
Vannkraft, solenergi, og vindkraft vil etter all sannsynlighet være Norges viktigste 
energikilder i framtida. Likevel mener Ungdomsutvalget i Vestfold og Telemark vi 
ikke bør lukke døren for potensielle energikilder Norge kan dra nytte av i det 
grønne skiftet.  
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#1216 LO Vestfold og Telemark 

Reresentantskapsmedlemmer i Kongressen     

Medlemmene i LOs representantskap burde ha automatisk plass på LO 
Kongressen  

Begrunnelse: 

På kongressen vedtar man veien LO skal gå de neste 4 årene, og det er 
representantskapet som mellom kongresser vedtar saker som kommer opp på 
kongressen. Det er derfor viktig at disse medlemmene får fast plass på 
kongressen, slik som mange forbund gjør på sine landsmøte  
 
 
#1217 LO Vestfold og Telemark 

Fagligpolitisk samarbeid   

• LO skal fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og utvikle 
samarbeidet med de andre partiene på venstresiden. Det er viktig at LO 
jobber med disse partiene for å skape en felles politisk plattform.   

Begrunnelse: 

For å ivareta intensjonen i forslagene om fagligpolitisk samarbeid i kapittel 7 og 
8.2 
 
 
#1326 FO 

Forslag til uttalelse:  

LO og LO-forbundene må undersøke sine egne investeringer og innkjøp  

LO Kongressen i 2017 vedtok en omfattende uttalelse til støtte for Palestina, og 
for å arbeide for fredelige tiltak som ivaretar interessene både til det israelske og 
palestinske folket.   

Et av kravene var at norske banker og fond som både investerer i, og tjener 
penger på selskaper som har aktivitet i de folkerettsstridige bosetningene på 
Vestbredden, skal trekke seg ut.  

Dette kravet må også følges opp i egen organisasjon. Det må avklares om LO 
eller forbundene har egne investeringer som bidrar til å finansiere eller 
opprettholde de ulovlige bosetningene. Det må også avklares om våre nære 
samarbeidspartnere, for eksempel innenfor LO Favør-programmet, har slike 
investeringer.  
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LO har et særlig ansvar for å påse at både LO selv og alle LO-forbund tar grep om 
egne investeringer og innkjøp.  

LO-kongressen 2021 slår fast at LO ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er 
produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, eller investere i 
selskaper og fond som bidrar til brudd på folkeretten. Aktuelle leverandører må 
redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene.  

LO må videre ta initiativ til at hvert enkelt forbund på tilsvarende måte foretar en 
gjennomgang av investeringer og innkjøp, for å påse at disse er i tråd med FNs 
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

 
#1329 FO 

Forslag til uttalelse:   

En fri og uavhengig fagbevegelse som premissleverandør for de politiske 
partiene  

LO-kongressen avholdes vanligvis i mai måned i år med stortingsvalg, og 
kommer da etter at de politiske partiene har avholdt sine landsmøter og vedtatt 
sine programmer.  

Kongressen blir omtalt som Norges største politiske verksted. Det 
handlingsprogrammet og de andre vedtak som kongressen gjør, er uttrykk for 
viljen til flertallet i Norges største og viktigste medlemsorganisasjon. Disse 
vedtakene ligger til grunn for LOs påvirkningsarbeid overfor politiske partier og 
myndigheter.  

For en fri og uavhengig fagbevegelse må det derfor være et mål å være en 
premissleverandør i programarbeidet til samtlige politiske partier. Derfor bør LO-
kongressen avholdes før de politiske partiene har sine landsmøter og vedtar sine 
programmer. LO vil da i sterkere grad kunne stille krav til de politiske partiene.  

Det vil også bli enklere for det enkelte LO-medlem å sjekke hvilke parti som har 
politikk i tråd med LOs krav.  

Det foreslås på bakgrunn av dette at neste LO-kongress avholdes vinteren 
2024/2025.  

 
#1426 Industri Energi 

LO skal ikke yte økonomisk støtte til politiske partier 
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#1505 LO i Oslo 

LO gir en årlig bevilgning på 150.000 kroner til Nei til atomvåpen. 

Begrunnelse: 

Kampen mot atomvåpen er viktigere enn noensinne. I 2021 kan vi stå uten 
avtaler som begrenser dette våpenkappløpet. Nei til atomvåpen har i en årrekke 
jobbet for et forbud mot atomvåpen. Organisasjonen samler stor bredde og har i 
alle år hatt et nært samarbeid med fagbevegelsen på ulike nivå. En bevilgning til 
støtte for organisasjonens arbeid er i tråd med LOs standpunkt og interesse. 
 
#1506 LO i Oslo 

LO gir en årlig bevilgning på en million kroner til De Facto – Kunnskapssenter for 
fagorganiserte. 

Begrunnelse: 

De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte er en uavhengig stiftelse som 
driver med utrednings- og forskningsoppdrag for norsk fagbevegelse. De bistår 
organisasjoner og tillitsvalgte med dokumentasjon, analyser og utviklingsarbeid, 
og driver en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet for hele 
spekteret av fagforeningsmiljøer. De Facto yter et viktig bidrag til en sterk og 
kunnskapsrik fagbevegelse. 
 
 
#1507 LO i Oslo 

LO gir en årlig bevilgning på to millioner kroner til Manifest Analyse. 

Begrunnelse: 

Manifest Analyse gir oss i fagbevegelsen uvurderlig drahjelp i arbeidet for å 
opplyse og engasjere tillitsvalgte og medlemmer, og for å påvirke de politiske 
partiene. Manifest Tankesmie skriver rapporter, bøker og pamfletter som leses 
av politikere og mange i fagbevegelsen, arrangerer debatter, konferanser og 
skrivekurs og stiller til debatt i offentligheten. Å ha med ny kunnskap og nye 
perspektiver inn i den politiske debatten er viktig for fagbevegelsen både lokalt, 
regionalt og sentralt. Å forstå årsakene til samfunnsproblemer og å se 
sammenhenger er nødvendig for å utvikle ny og bedre politikk. 
 
 
#1508 LO i Oslo 

LO i Oslo fremjar framlegg til LO-kongressen om at LO løyver ein årleg sum på 1 
000 000 kr til Fair Play Bygg Norge, samt bistår med praktisk hjelp frå LOs 
juridiske avdeling. 
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Begrunnelse: 

Fair Play Bygg Norge er ein paraplyorganisasjon der Fair Play Bygg Oslo og 
omegn, Fair Play Bygg Rogaland og Byggebransjens uropatrulje deltek (førebels, 
fleire lokale tilsvarande organisasjonar kan bli etablert etter kvart). Medlemmane 
i Fair Play Bygg Norge har avslørt mange grove tilfelle av sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet og andre kritikkverdige tilhøve i byggebransjen og andre 
bransjar dei seinaste åra. Ein stor del av aktiviteten er å få informasjon frå 
utnytta arbeidstakarar om ulovlege forhold og varsle styresmaktene om dette. 
Dette har ført til at A-krimsentera og etatane kan føre effektivt tilsyn, 
arbeidstakarar blir hjelpt ut av kriminelle miljø og lærer om sine rettar i 
arbeidslivet, i tillegg til at kriminelle verksemder blir stengde og kriminelle 
arbeidsgjevarar straffa. Verksemda har også ført til endring i opinionen og ført til 
endringar i regjeringas akrimstrategi og lovarbeid. 
 
Fair Play Bygg Norge er eit topart-samarbeid, der både arbeidsgjevar- og 
arbeidstakarorganisasjonar er aktiv med som bidragsytar og eigarar.  
 
LO bør støtte dette arbeidet både med juridisk og økonomisk bistand. LO bør 
samtundes utfordre NHO til å gje den same støtta til Fair Play Bygg Norges 
arbeid mot arbeidslivskriminalitet. 
 
 
#1509 LO i Oslo 

LO skal i kongressperioden bevilge 250 000 kr pr år til organisasjonen Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) i Spania og deres arbeid 
med å gjenopprette det historiske minnet om hendelsene under Franco-regimet. 

Begrunnelse: 

Spania har i lang tid lukket øynene for de grusomme hendelsene som tok plass 
under Franco-regimet, hvilket har ført til at det er lite kunnskap i befolkningen 
om hva som egentlig skjedde og fremdeles mange som ligger gravlagt i navnløse 
massegraver. Blant disse er mange av våre søstre og brødre, som var aktive i 
motstandsarbeidet og fagbevegelsen i Spania. ARMH gjør en viktig jobb med å 
rette opp i dette, gjennom sitt arbeid med identifisering og utgravning av ofre, 
samt arbeid med å opprette er historisk arkiv og dokumentere hva som skjedde 
under regimet. LO er og skal være en viktig motkraft fascistiske krefter, og må 
derfor støtte oppunder arbeidet med å bringe frem kunnskap om hvor galt det 
blir når fascister kommer til makten. 
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#1510 LO i Oslo 

Forslag til uttalelse: 

Ja til folkestyre og faglige rettigheter 

EØS fremmer nyliberalisme, der alt og alle skal underlegges et felles marked. 
EØS knesetter den frie konkurransen og markedsliberale løsninger som 
grunnlov. Et viktig delmål er et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen 
i land og mellom land. Dette gir sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i alle 
medlemsland og er usolidarisk. Styrkeforholdet endres til fordel for 
arbeidsgiverne. Et eksempel er NHOs bruk av EØS for å vingeklippe tarifferte 
bestemmelser for reise-, kost og losji ved skipsverftene. EØS har forrang framfor 
norske lover og regler. Dette setter folkestyre til side og er udemokratisk. Våre 
folkevalgte må bruke reservasjonsretten mot EØS-direktiv som undergraver 
arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter og si nei til EUs fjerde 
jernbanepakke. Vi støtter europeisk fagbevegelse og demokratiske partier som 
vil ha et brudd med EUs innstrammingspolitikk og velferdskutt. Et rødgrønt 
stortingsflertall ved valget i 2021 må utrede alternativer til EØS. LO støtter 
framforhandling av en ny handelsavtale som på sikt kan erstatte EØS-avtalen. 

Si nei til NorthConnect og Acer 

Offentlige eid vannkraft med billige strømpriser har vært nødvendig for 
oppbygging av norsk industri. En videre utnyttelse av de unike 
vannkraftressursene våre må inkludere å oppgradere vannkraftverkene slik at 
disse utnyttes bedre og at det tas utgangspunkt i hva som tjener en langsiktig 
industriutvikling i Norge. Industrisysselsetting, distriktsutvikling, innovasjon og 
verdiskaping bør prioriteres framfor råvareeksport av elektrisk kraft. Dette 
forutsetter norsk suverenitetshevdelse overfor EUs energiunion og energibyrået 
Acer. 

Vi må satse på fornybar framfor fossilt. LO må kjempe for offentlig eierskap av 
vind og vannkraft og gå imot framstøt fra EU og ESA om at Tjenestedirektivet skal 
anvendes for fri konkurranseutsetting når hjemfallsavtaler på kraftverk utløper. 

Alle planer om nye kabelutbygginger til utlandet bør innstilles – og framfor alt 
NorthConnect-prosjektet til Skottland. Som Statnetts og NVEs beregninger viser 
vil dette og tilsvarende prosjekter øke strømprisene og over tid true den 
kraftforedlende industriens konkurransesituasjon. Nasjonal myndighetsutøvelse 
over styring og bruk av vannkraftressursene forutsetter at EØS-regelverket 
knyttet til Acer og EUs tredje og fjerde energimarkedspakker oppheves for 
Norges del. 

Legg Hjelmengutvalgets innstilling i skuffen 

ESA som overvåker at vi følger EØS-avtalen krevde at norske myndigheter 
utreder om avtalen brytes der kommunene driver tjenester hvor det finnes 
kommersielle firma. 
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Som svar nedsatte høyreregjeringa Hjelmengutvalget. Utvalgets innstilling 
fremmer forslag om at alle større offentlige virksomheter skilles ut som egne 
virksomheter. 

NHO og Virke inntar ekstremposisjoner og vil privatisere mer enn 
hovedkonklusjonen, mens både KS og LOs representant går imot innstillingen. 
KS advarer om at dette bl.a. betyr dyrere svømmehaller, SFO/AKS, kino og 
gravstell, da tjenestene vil bli momsbelagt. 

LO krever at Hjelmengeutvalgets innstilling legges i en skuff og at eventuelle 
klager på brudd av konkurranseregler behandles enkeltvis som nå. 

Si nei til EUs jernbanepakke fire 

Høyreregjeringen åpner opp for at Norge tilslutter seg EUs fjerde jernbanepakke. 
Skjer det mister de folkevalgte styringen med norsk jernbanepolitikk og kan ikke 
omgjøre høyreregjeringas jernbaneprivatisering uten å bryte med EØS. Norske 
sikkerhetskrav kan bli overprøvd av EUS jernbanebyrå. Både Norsk 
Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har aksjonert mot 
jernbanepakken og får støtte av de rødgrønne partiene. 

Hvis en tilslutning blir vedtatt i denne stortingsperioden må et nytt flertall trekke 
tilslutningen etter valget i 2021. 

Avvis forslag om lovbestemt minstelønn 

EU kommisjonen forbereder en ordning med lovbestemt minstelønn. Vedtas det 
vil det gjelde hele EU/EØS-området, også Norge. En svekket europeisk 
fagbevegelse støtter lovbestemt minstelønn, mens nordisk fagbevegelse er imot. 
I Norge er både høyreregjering, NHO og LO imot, der NHO tidligere sammen 
med Virke har uttalt tilslutning. 

Lovbestemt minstelønn vil undergrave tariffavtalene, konkurrere med 
allmenngjorte tariffavtaler og fører til økt sosial dumping, mer 
lavlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet. 

Dette forsterkes ved at høyreregjeringa har utvidet det frie arbeidsmarkedet til 
europeiske land utenfor EU/EØS-området. 

Selv om frontfagsmodell og tariffoppgjør kan opprettholdes vil dette øke 
arbeidsgiverens andel av verdiskapningen og svekke tariffavtalenes betydning 
for norske lønns- og arbeidsvilkår. 

LO krever at Stortinget bruker reservasjonsretten mot et forslag om lovbestemt 
minstelønn i Norge. 
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Bruk reservasjonsretten mot EUs Prosedyreforordning 

I dag er det slik at dersom ESA mener en kommune har forbrutt seg og gitt 
offentlig støtte ut over det EØS-avtalen tillater må de gå via regjeringen. 
Regjeringen går til kommunen som igjen går til den kommunale enheten. Og 
samme vei tilbake til ESA. Det er svært tidskrevende og begrenser hvor mange 
saker ESA greier å følge opp. Nå vil EU/ESA ha rett til å gå direkte på de 
kommunale enhetene som de mistenker. Ikke nok med det. De vil også kunne 
bøtelegge og gi tvangsmulkt dersom opplysningene er villedende eller 
ufullstendige. De vil også på egen hånd kunne kreve å få delta i norske 
rettssaker. Dette er et klart brudd med topilarmodellen som EØS-avtalen bygger 
på. 

Bruk reservasjonsretten mot EUs meldepliktdirektiv 

EU vil at alle forslag som kan tenkes å være i strid med tjenestedirektivet meldes 
inn til ESA, tre måneder før endelig vedtak. Tjenestedirektivet er svært 
omfattende så dette kan omfatte arealplaner som kan ha virkning for 
tjenestedrivende, begrensing i innleie av arbeidskraft, krav til garantier osv. EU-
kommisjonen/ESA kan be om at vedtaket endres eller stanses. Det er en form for 
forhåndssensur og vil føre til selvsensur. Nærmere husmenn kommer ikke 
norske kommuner om dette vedtas. 

Begrunnelse: 

Både folkestyret og faglige rettigheter er utsatt for sterkt press. 
 
 
#1511 LO i Oslo 

LOs kongressvedtak fra 2017 om Palestina må følges opp 

«Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en 
internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse 
målene.» 

Siden LO-kongressen 2017 har Israels aggresjoner mot palestinerne og 
okkupasjoner av palestinsk land økt i omfang og styrke – ødeleggelser av 
palestinske boliger og institusjoner, ulovlig kolonisering av jordbruksområder 
bl.a. i Jordan-dalen, flytting av Israels hovedstad til Jerusalem, vilkårlig drap på 
palestinere og blokade av Gaza osv., osv. -- lista er lang og grusom. 

Vedtaket på kongressen slår fast at «det heretter (må) arbeides for en 
internasjonal, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel …» Etter vårt 
syn er det ikke på langt nær nok å ta denne saken opp i ITUC. De fleste var klar 
over at LO sjølsagt ikke ville få noen tilslutning. Vi kan videre ikke se at LOs 
arbeidsgruppe, som skulle arbeide med saken, har hatt framdrift i praksis. 
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LOs arbeid for boikott bør utnytte det lokale solidaritetsarbeidet som drives av 
en rekke klubber, foreninger og ikke minst forbund. En vellykket internasjonal 
boikott vil ikke være et resultat av beslutninger i sentrale organer alene, men må 
ha sitt utspring, og støtte, i lokalt engasjement. For å nå fram med boikott-linja, 
slik kongressen 2017 ba om, foreslår vi at det heretter arbeides etter blant annet 
følgende retningslinjer: 

• Ta direkte kontakt med og inspirere kommuner til å stille krav til sine 
leverandører om at de ikke har egen produksjon på, eller ikke bruker 
underleverandører, som har aktiviteter på okkupert område. Store kommuner 
som Tromsø og Trondheim kan være gode eksempler til etterfølgelse. 

• Ta kontakt med Norsk Fotballforbund for å få utestengt det Israelske 
fotballforbundet fra FIFA så lenge de bryter FIFAs eget regelverk ved å bruke 
okkupert land. 

• Ta initiativ overfor forbundene i LO og inspirere dem til å styrke 
solidaritetsarbeidet med Palestina. 

• Send en åpen henvendelse til norske universiteter og høyskoler, hvor dere 
redegjør for kongressens vedtak, og oppfordrer til ikke å inngå samarbeid med 
israelske selskaper, utdannings- eller forskningsinstitusjoner. 

• Arbeid aktivt for at Oljefondet trekker seg ut av alle firma som har aktiviteter i 
Israel. 

• Oppfordre fagforbund, fagforeninger og klubber til å søke kontakt/samarbeid 
med sine internasjonale kontakter i arbeidet for boikott. 

• Oppfordre organisasjonsledd i LO til å støtte de norske 
solidaritetsorganisasjonene som jobber for boikott av Israel og for støtte til det 
palestinske folk. 

Begrunnelse: 

LOs kongressvedtak fra 2017 om Palestina må følges opp ved hjelp av ulike tiltak 
og virkemidler på ulike nivåer. 
 
 
#1512 LO i Oslo 

Forslag til uttalelse: 

Kampen mot rasisme og nazisme må styrkes 

LO ser med bekymring på framveksten av rasistiske og nazistiske organisasjoner 
og miljøer i Norge og Europa. Disse gruppene forsøker også tidvis å ta til gatene 
for å spre sitt hat og verve medlemmer. Eksempler på dette er den nazistiske 
organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» som har hatt 
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demonstrasjoner i Norge under parolen «knus homolobbyen» og gruppen 
«Stopp Islamiseringen av Norge» som hevder at muslimer er en pest. 

I antall er disse grupperingene ingen trussel mot demokratiet. Imidlertid har 
høyreekstreme en historisk tradisjon for å velge ut enkelte grupper de angriper. I 
dag gjelder det muslimer, jøder, homofile og andre minoritetsgrupper. For de av 
oss som er mål for den ekstreme høyresidas fiendebilde utgjør disse 
smågruppene en reell trussel. En ekstra provokasjon er det at disse grupperinger 
får tilgang til det offentlige rom med politiets beskyttelse. Torg, gater og 
offentlige lokaler som bibliotekene blir arenaer de kan bruke for å spre sin 
hatpropaganda. Ved å gi tillatelse til dette presser man ekstremistenes fiender; 
minoriteter, homofile m.m. ut av de samme rom. LO mener at rasistiske og 
nazistiske organisasjoner ikke skal kunne avholde arrangementer på offentlig 
grunn eller i lokaler eid av det offentlige. 

Samtidig opplever vi at den norske regjeringa fører en politikk som setter 
grupper opp mot hverandre og de økonomiske forskjellene øker. Sosiale medier 
og kommentarfelt blir hardere og hardere hvor hets mot minoritetsgrupper 
florerer. Ofte er politikere med på å helle bensin på bålet med både unyanserte 
og stigmatiserende utsagn mot minoriteter og innvandrere. 

Med denne regjeringa har Norge stramma kraftig inn på den norsk asyl- og 
flyktningpolitikken. De tragiske konsekvensene strider mot fagbevegelsens 
humanistiske tradisjoner. I tillegg gir den tilspissa retorikken mot innvandrere 
også grobunn til den mer ekstreme høyresida. Dette må de etablerte partiene ta 
inn over seg og bidra til å stoppe. 

Regjeringen Solbergs handlingsplan mot rasisme som ble fremlagt i 2019 har 
ikke i seg den bekymringen og erkjennelsen som LO har, om at det må klare grep 
og konkrete tiltak hvis vi skal vinne i kampen mot rasisme og diskriminering. 

Regjeringa sender også feil signaler når de gir statsstøtte til organisasjoner som 
Human Rights Service (HRS). Disse organisasjoner bidrar til og forer nettroll med 
hat, sjikane og rasisme. Flere, og spesielt minoritetskvinner, har vært utsatt for så 
mye trusler, hets og rasisme, at de har måttet trekke seg ut av den offentlige 
debatten. Dette er en trussel mot det offentlige ordskiftet og ytringsfriheten. 
Dette kan på sikt snevre inn den offentlige debatten, noe LO mener er 
udemokratisk. Noen har tatt til orde for at Straffelovens § 185, den såkalte 
rasisme-paragrafen bør fjernes med en begrunnelse i ytringsfrihet. Dette mener 
LO er feil og mener tvert imot at straffebestemmelsen må skjerpes og at det vil 
være med på å styrke ytringsfrihetens kår i Norge. 

LO har en klar erkjennelse at fagbevegelsen er et bolverk mot denne utviklingen. 
Vi vil i kommende kongressperioden legge ned betydelig innsats for å bekjempe 
rasistiske og nazistiske strømninger i Norge. Vi vil også kreve av de politiske 
myndighetene at de iverksetter konkrete tiltak for bekjempelse av dette. Kravet 
til regjeringa vil være at handlingsplanen mot rasisme må fylles med konkrete 
tiltak. Det mest opplagte tiltaket er å implementere FNs 
Rasediskrimineringskonvensjon art. 4 om forbud av rasistiske organisasjoner. 
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Begrunnelse: 

Mange rammes av rasisme, på arbeidsplassen, på skolen, hjemme og i fritida 
ellers. Å bekjempe dette må være blant LOs viktigste oppgaver. Ingen er fri før 
alle er fri. 
 
 
#1621 LO i Oslo 

Det lyses ut en konkurranse om å lage arbeidersanger med nye tekster og 
melodier. 

1. premien utgjør 150 000 
2. premien 50 000 
3. premien 25 000 
4. premien 10 000 
5. premien 10 000 

LO nedsetter en jury som velger ut de beste forslagene etter egne utarbeidede 
kriterier. Konkurransen er åpen for alle og lyses ut høsten 2021 med 
premieutdeling i løpet av 2022. 

Begrunnelse: 

Arbeiderbevegelsen har en rik sangskatt som det er viktig å ta vare på og å 
videreutvikle. LO i Oslo har gjennom de siste mange år arrangert allsangkvelder 
hvor vi har hentet fram sanger og knyttet de til bestemte politiske temaer og 
begivenheter. De siste ni årene har LO i Oslo tatt opp igjen tradisjonen og stått 
som arrangør av «Ta sangen tilbake» 30. april, kvelden før dagen. Den har skaffet 
oss et stort og trofast publikum. Sangen skaper samhold og styrker felleskapet. 
Det er skrevet få nye arbeidersanger de siste tiårene og det er et stort behov for 
sanger som beskriver vår egen tid og de politiske sakene og kampene som 
dagens fagbevegelse er opptatt av. 
 
 
#1624 LO Vestfold og Telemark 

Uttalelse om jernbane 

Byer, kommuner og tettsteder på Østlandet inngår i et felles og integrert 
transportsystem - med Oslo som et naturlig knutepunkt. Fylkeskommunene og 
Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Østlandet til en grønn og smart 
region med en infrastruktur i verdensklasse. Dette krever tydelige prioriteringer 
og en offensiv satsning på fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetsløsninger.   

Nasjonal Transportplan er avgjørende for å nå målet om halvering av 
klimagassutslipp fra transport i Norge. Kriteriene for prioritering mellom 
prosjekter og tiltak i NTP 2022-33 er uklare i utredningene fra transportetatene. 
LO mener derfor at målet om halvering av klimagassutslipp, samt lokale mål om 
trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges   
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Mer ressurser til jernbane og kollektivsatsning Jernbanens konkurransekraft for 
transport av personer og gods må forbedres. Det må bli billigere og enklere å 
velge jernbane og andre kollektive transportformer. Forslaget til 
jernbaneinvesteringer fra transportetatene vil imidlertid føre til at flere store 
jernbaneprosjekter som var prioritert i NTP 2018- 2029 blir skjøvet ut i tid. Dette 
er uheldig, Det er bred politisk enighet i LO om at det store jernbaneløftet må 
komme i ny NTP 2022-33. Dette krever blant annet at store 
kollektivtransportinvesteringer må prioriteres på bekostning av nye store 
kapasitetsøkende vegprosjekter. Planlagte og påbegynte investeringsprosjekt på 
veg og bane i inneværende NTP må prioriteres og fullføres.   

Full utbygging av InterCity må ligge fast. Da NTP 2018-29 ble vedtatt av Stortinget 
i juni 2017 var det med en klar forutsetning om full utbygging av InterCity med 
dobbeltspor til Hønefoss, Lillehammer, Skien og Halden innen 2032/34. Denne 
ambisjonen må ligge fast. InterCity med ny jernbanetunnel gjennom Oslo er 
fortsatt det viktigste infrastrukturprosjektet på Østlandet. Anbefalingene i 
jernbanedirektoratets rapport skaper usikkerhet både om ambisjonsnivå og 
fremdrift for InterCity-utbyggingen. For LO er det derfor viktig å understreke at 
prioriteringsrekkefølgen av jernbaneprosjekter i gjeldende NTP må videreføres i 
NTP 2022-33 og at ramme B (utvidet ramme) som et minimum må legges til 
grunn. Argumentene for rask planlegging og utbygging av Intercity-strekningene 
er mange og sterke:   

• Et nasjonalt prosjekt som bidrar til å knytte sammen landet gjennom mer 
effektive nasjonale og internasjonale transportkorridorer.   

• Bidrar til effektiv og bærekraftig transport av gods og personer.   

• Et perfekt grønt motkonjunkturtiltak som skaper arbeidsplasser, verdier og 
bærekraftig vekst.   

• Skaper flere attraktive bolig- og næringsområder på Østlandet, som vil spre 
befolkningsveksten og knytte byområder sammen.   

• Et prosjekt som på grunn av den sterke befolkningsveksten i 
hovedstadsregionen og landsdelen også har svært høy samfunnsnytte.   

Begrunnelse: 

Kongressen må vedta en egen uttalelse om samferdsel, og der bør full utbygging 
av InterCity ha en vesentlig plass.  
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#1718 FLT 

FLT ønsker at kongressen kommer med en uttalelse om pensjon som tar i seg 
både tjenestepensjon (øke gulvet i innskuddsordningene) og ny AFP. 

Begrunnelse: 

Pensjon er svært viktig for våre medlemmer og vi mener den beste måten for 
kongressen å signalisere dette er å komme med en sterk uttalelse.  
 
 
#1793 Norsk Jernbaneforbund 

Mer bredde i det faglig politiske arbeidet 

LO representerer 1 million arbeidstakere i Norge. En av de viktigste arenaene for 
å påvirke arbeidslivspolitikken er innspill og god dialog med de politiske partiene 
og deres delegater på Stortinget og i regjering. LO bør har en mer målrettet og 
bred inngang for å få gjennomslag for arbeidstakernes interesser. 

Begrunnelse: 

Arbeiderpartiet er ikke lenger det ledende og største partiet i Norge, og 
arbeidsfolks interesser blir i stor grad også ivaretatt av andre politiske partier på 
venstresida.  
 
 
#1963 EL og IT Forbundet  

Forslag til uttalelse: 

DAGPENGER OG PERMITTERINGSBESTEMMELSENE 

Bransjene som vi representerer er dessverre gjenstand for skiftende 
oppdragsmengde og er derfor svært avhengig av å ha et permitteringsregime 
som sikrer en stabil arbeidsstokk og som bidrar til å opprettholde kompetansen i 
bransjen. Permitteringer og arbeidsløshet oppstår som en politisk konsekvens av 
den økonomiske politikken som føres. Derfor må konsekvensen begrenses for 
de som blir berørt av en slik politikk. 

Endringer av permitteringsregime 

LO må stille krav til både regjering og Stortinget om at reglene angående 
permittering endres. 
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Konkrete endringer som må kreves er: 

Det må legges til rette for at rullerende permitteringer skal benyttes. Det må 
foretas en endring i regelverket slik at det verken for arbeidsgiver eller 
arbeidstakere blir noen ekstra kostnader forbundet med rullerende 
permitteringer. Permitteringslengden må økes til 80 uker med dagpenger. 
Karensdager for arbeidstaker skal maksimum være 3 inkludert lørdag og søndag, 
og karensdager for arbeidsgiver skal maksimum være 5 virkedager. 
Permitteringslengden skal økes fra 26 uker til 80 uker Arbeidstakerne skal fritas 
for karensdager hvis permitteringen skyldes streik/lockout hvis arbeidstakeren 
har krav på dagpenger etter gjeldene regler. Nivået på dagpenger 
/arbeidsledighetstrygd må økes fra dagens 62,4% til 90 % av grunnlaget til den 
enkelte. Økningen må innfases med 10 prosentpoeng pr. år til målet er nådd. 
Feriepenger på arbeidsledighetstrygd må gjeninnføres og satsen skal være 12 % 
fra første krone opptjent som dagpenger forrige kalenderår. Kravet til 
minsteinntekt må reduseres til 1G (kr. 96883,-) for siste avsluttende kalenderår 
og 2G ( kr. 193766,-) i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene. Alle skal ha 
rett til dagpenger i 156 uker. Alle arbeidsledige eller permitterte skal kunne jobbe 
70% av full (100% eller 40 timer pr. uke) stilling før de mister retten til dagpenger 
for det resterende antall timer de er ledige i forhold til full (100%) stilling. 

LO kongressen krever at Stortinget innfører følgende bestemmelser i 
permitteringsreglene: 

- Karensdager for arbeidstakere settes ned til maks 3 dager hvor lørdag og 
søndag medregnes. 

- Betalingsplikt for arbeidsgiver reduseres til 5 dager 

- Gjeninnføring av 3 års arbeidsledighetstrygd 

- Det skal beregnes 12 % feriepenger av arbeidsledighetstrygden. 

- Utvidelse av permitteringsperiode til 80 uker 

- Satsen for permitterte/arbeidsledige økes fra 62,4% opptil 90 % av ordinær 
lønn, med innfasing med ca 10 prosentpoeng i året 

- Det innføres bestemmelser om rullerende permitteringer, slik at den 
økonomiske belastningen både for arbeidstaker og bedrift ikke økes sett i 
forhold til at rullerende permitteringer ikke benyttes. 

- alle arbeidsledige skal registreres som ledige i en full (100% eller 40t/u) stilling 
med mindre de selv ønsker redusert stilling. 
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Begrunnelse: 

Det er ikke opp til den enkelte hvorvidt en blir oppsagt eller permittert. Det er 
faktorer som den enkelte ikke har innflytelse på som styrer dette. Det er derfor 
viktig at vi har et regelverk som begrenser skaden i størst mulig grad. Viktigheten 
av å tilrettelegge for rullerende permitteringer er vesentlige, dette fordi man da 
vil sørge for at alle arbeidstakerne holder kontakt med bedriften samt at 
belastningen ved å være permittert vil bli fordelt på ”alle”. Det vil sannsynligvis 
også være slik at sjansene til å beholde kompetanse i bransjer hvor det er 
lavkonjunktur blir vesentlig større. Med dagens regler står en i fare for å svekke 
kompetanse innen mange yrker. Karensdagene til den enkelte arbeidstaker ved 
permitteringer som skyldes streik/lockout må utgå, dette som en naturlig 
konsekvens av at arbeidsgiverne ikke blir ilagt karensdager ved streik/lockout. 
 
 
#1966 EL og IT Forbundet  

Mot tvungen lønnsnemnd: 

LO mener at bruk av tvungen lønnsnemnd er et overgrep mot streikeretten. LO 
vil arbeide for at loven endres slik at regjeringen ikke kan stanse streiker, men 
kun sikre at fare for liv og helse unngås. 

Begrunnelse: 

Slik praktiseringen av tvungen lønnsnemd er i dag, er det flere bransjer som i 
praksis har streikeforbud. Arbeidsgiverne spekulerer bevisst i å sette 
fremprovosere fare for liv og helse. I tillegg har av flere regjeringer blitt benyttet i 
strid med folkeretten. Dette er derfor et regelverk vi ikke kan leve videre med i 
nåværende form. For å sikre alle en reell streikerett må derfor regjeringens 
mulighet til å stanse streiker fjernes, men at det kan settes inn tiltak for å unngå 
at liv og helse settes i fare.  
 
 
#1972 EL og IT Forbundet  

Uttalelse: 

Boikott Israel og israelske institusjoner som ikke anerkjenner et fritt Palestina! 

LO vil jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle 
de funksjoner som naturlig tilfaller en suveren stat. Israel må bøye seg for 
internasjonale konvensjoner og vedtak fra FN. Det må fastsettes en tidsfrist og 
legges press på Israel for å få fortgang i saken. I tillegg til politisk press må også 
virkemidler som økonomisk, kulturell og akademisk boikott tas i bruk. Det 
israelske LO (Histadrut), som støtter den israelske statens politikk og overgrep 
mot palestinerne, må også boikottes og suspenderes fra fagbevegelsens 
internasjonale organer inntil de anerkjenner palestinernes rett til egen stat, og 
begynner å forsvare også palestinerne som arbeider inne i Israel, i bosettingene 
og i de industrielle sonene sine faglige og politiske rettigheter. LO krever at inntil 



31 
 

en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967 er et faktum, må palestinsk 
fagbevegelse få virke i de israelske koloniene og de industrielle sonene på 
Vestbredden. 

Begrunnelse: 

Israels overgrep mot det palestinske folk og mangelfull respekt for internasjonale 
konvensjoner og FN vedtak er uakseptable. 
 
 
#1975 EL og IT Forbundet  

Ingen bevilgning til politiske partier 

LO skal ikke bevilge penger til politiske partier. 

Begrunnelse: 

Vi ønsker ikke at medlemmenes penger skal benyttes til økonomisk støtte til 
politiske partier. 
 
 
#1980 EL og IT Forbundet  

LO mener at Nordområdene må være et av Norges viktigste strategiske 
satsingsområder i årene som kommer. En offensiv næringspolitikk vil muliggjøre 
utviklingen av dette området og ivareta norsk suverenitet. Dette gjennom en 
aktiv tilstedeværelse av det norske forsvaret. Vi må fortsatt sikre en bærekraftig 
forvaltning av de rike fiskeri- og energiressursene. Kartlegging av mulighetene 
som de rike mineralressursene i området representerer må fortsette, med den 
hensikt å utvikle en bærekraftig næring. Det må utvikles teknologi som 
tilfredsstiller miljøkravene som må stilles i et av verdens mest produktive 
naturområder. Det potensialet som ligger i fiskeri, energi, mineraler og reiseliv 
må videreutvikles. Forskning og innovasjon er viktig for næringsutviklingen og 
bosettingen i dette området. Dette innebærer at det må satses på en massiv 
samferdselutbygging i nordområdene for å tilrettelegge for næringsutvikling. 

 
#1986 EL og IT Forbundet  

Styrking av Verftsindustriens vilkår 

LO må starte arbeidet med å sikre økonomiske rammevilkår slik at vi kan 
opprettholde dagens industriarbeidsplasser og styrke vår evne til å delta i den 
grønne omstillingsprosessen. 

Begrunnelse: 

Langs kysten i dag er det mange verft/industriarbeidsplasser som ligger brakk 
med bakgrunn i Korona epidemien og lavere oljepris. For å sikre at det finnes 
fremtidige arbeidsplasser langs kysten vår, så må det gjøres endringer i 
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rammene for disse bedriftene, slik at både dagens arbeidsplasser og fremtidige 
arbeidsplasser har livets rett. Derfor vil LO arbeide for at disses rammevilkår må 
styrkes, dog på en slik måte at kapital og avkastning i største fall tilbakeføres til 
lokalsamfunnene og det norske samfunnet. 
 
 
#1991 EL og IT Forbundet  

Styrking av bestemmelsene om faste ansettelser i AML 

LO må starte arbeidet med å få endret arbeidsmiljøloven slik at midlertidige 
ansettelser opphører. Målet må være at arbeidsfolk er fast ansatt etter endt 
prøvetid, uansett ansettelsesform. 

Begrunnelse: 

Det er en menneskerett å vite om du har et arbeidssted å gå til med bakgrunn i 
enkelt personer og familiers ve og vel. 
 
 
#1993 EL og IT Forbundet  

EØS-Avtalen 

LO vil starte arbeidet med å få den norske regjering og storting til å si opp EØS 
avtalen og starte arbeidet med å få på plass en handelsavtale i stedet for dagens 
avtale. 

Begrunnelse: 

Dagens EØS avtale har så store negative virkninger på det norske arbeidslivet at 
den på sikt undergraver det som vi oppfatter som den skandinaviske 
arbeidslivsmodellen. I realiteten så innføres alle EUs direktiver med de 
ringvirkningene dette har på norsk arbeidsliv, noe som blant annet fører til sosial 
dumping, undergraving av våre faglige rettigheter og til sist men ikke minst en 
nedgradering av alle våre lønns og velferdsgoder. 
 
 
#1994 EL og IT Forbundet  

Forbud mot bemanningsbransjen! 

Bemanningsbransjen er det organiserte arbeidslivets og faste ansettelsers verste 
fiende. Etter at sysselsettingslovens § 27 ble opphevet i år 2000 har vi sett en 
eksplosjon i bruk av bemanningsbyråer. Selv etter innstrammingen i AML 2019 
lever bemanningsbransjen i beste velgående. De har gjort det de kan for å unngå 
lovendringene og ulovlige innleie florerer i bygg- og anleggsbransjen. Dette er en 
stor trussel mot det trygge og organiserte arbeidsliv. LO må gå i front å kjempe 
kampen mot denne useriøse delen av arbeidslivet ved å kreve forbud mot 
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bemanningsbransjen, få avviklet denne bransjen i sin nåværende form og 
innføre offentlig arbeidsformidling. 

Begrunnelse: 

Bruk av bemanningsbyråer er med på å ødelegge fagene våre. Vi ser hva som har 
skjedd i de andre fagene innen bygg og anlegg. Der utgjør den innleide 
bemanningen en større del enn den faste, og da som hovedregel utenlandske 
arbeidstakere. Dette er en utvikling som må stoppes. Utstrakt bruk av 
bemanningsbyrå er ødeleggende for alle bransjer. Dette gjør at det blir mindre 
inntak av lærlinger og mindre søkelys på etter- og videreutdanning. Dette 
svekker fagkompetansen og rekrutteringen til bransjene. Å organisere denne 
bransjen har vist seg å være svært krevende. Selv i bemanningsbyråer hvor vi har 
lyktes å organisere medlemmer, er det en vanskelig jobb for de tillitsvalgte å 
følge opp sine medlemmer. Vi har til og med klart å få til tariffavtale med en del 
bemanningsbyråer, uten at dette har gjort at de har blitt noe særlig bedre 
arbeidsgivere av den grunn. Årsaken til dette er måten bemanningsbyråene 
organiserer sitt arbeid, samt stort innslag av deltid blant sine ansatte. Der hvor 
bemanningsbyrået ikke har fungerende tillitsvalgtapparat, faller ansvaret over på 
tillitsvalgte i innleieforetaket som ikke tilstrekkelig klarer å hjelpe medlemmene. 
Bemanningsbransjen er et verktøy for å knekke fagbevegelsen, hvor det å 
forholde seg til lov- og avtaleverk er fraværende. Allmenngjøringsloven er et godt 
verktøy for å motvirke utnyttelse av arbeidsfolk. Til tross for et fungerende lov- 
og avtaleverk ser vi at arbeidsgivere bevisst spekulerer i ulovlig innleie. Deler av 
bemanningsbransjen er også en sterk bidragsyter til den økende 
arbeidslivskriminaliteten vi ser over hele landet. Derfor må LO jobbe for å forby 
bruk av bemanningsbyråer i våre bransjer. Et annet mål vil være å gå tilbake til 
offentlig arbeidsformidling. 
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