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Forslag nr. 52:
Avd. 79 Vesterålen foreslår:
Ved permitteringer skal bedriftene også sende kopi av varsel og oversikt over de
organiserte som er permitterte. Dette for å gjøre det lettere for forbundet å holde
oversikt i forhold til kontingent slik at medlemmene ikke risikerer å miste rettigheter i
forhold til forsikringene.

Landsstyrets innstilling nr. 28:
Forslaget er ivaretatt med dagens trekkavtale.

Forslag nr. 53:
Avd. 22 Telemark foreslår:
Hovedavtalebestemmelser:
Konserner:
1. Ansatte i selskaper hvor et konsern har bestemmende innflytelse (over 33,3 %
eierandel) skal være med i konsernordninger i konsernene / selskapene som
har eierandelen.
2. Rettighet til å etablere konsernordninger etter hovedavtalen må styrkes slik at
man får i gang konsernordninger hvor dette er naturlig. Ordlyden må forandres
fra at man kan etablere slike ordninger til at man skal.

Landsstyrets innstilling nr. 29:
Forslaget tiltres og oversendes LO til neste hovedavtalerevisjon.

Forslag nr. 54:
Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår:
Bedre arbeidsforhold for tillitsvalgte
Tillitsvalgtes arbeidsvilkår
Hovedavtalen § 6-9 tilføyes:
Permisjon for å delta i møter i egen organisasjon og forberedelse til disse, innvilges
uten trekk i lønn.
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Begrunnelse:
I mange bedrifter er det et økende press på de tillitsvalgtes muligheter til å arbeide
som tillitsvalgte i arbeidstiden, særlig på mindre arbeidsplasser og i små avdelinger.
LO vil sikre at de tillitsvalgte har en reel mulighet til å ivareta sitt tillitsverv. Denne
muligheten er ikke reell hvis de ikke får forberedt seg og blir trukket i lønn for å delta
på møter i egen organisasjon. LO vil på denne måten sikre at tillitsvalgtarbeid i egen
organisasjon (som ikke er lønnet arbeid for organisasjonen) skal være permisjon med
lønn.
Det finnes ingen kjente tilfeller der representanter for motparten - arbeidsgiversiden får
trekk i lønn for å delta på møter i egne organisasjoner.
Alternativt kan bestemmelsen tas inn i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling nr. 30:
Intensjonen i forslaget støttes. Forslaget oversendes forbundsstyret.
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