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Til: LO 
 
Fra: NNN 
 
Dato: 20.10.20 
 
 

Forbundsstyresak 45/20: NNNs forslag til LO-kongressen 2021 
 
Innledning: 
Administrasjonen har på bakgrunn av innkomne forslag fra avdelingene utarbeidet 
forbundets forslag til LO-kongressen 2021. 
 
De fleste forslagene er direkte innrettet mot forslag til LOs handlingsprogram 2021-2025 og 
det angis i hvilket kapittel og hvilken linje forslaget skal inn så langt det er mulig. I tillegg er 
det forslag til tre uttalelser.  
 
Vedlegg: 

1) Forslag til 24 endringsforslag til dagsorden pkt. 8 "LOs handlingsprogram 2021-2025". 
2) Forslag til tre uttalelser fra LO-kongressen. 

 
 
Vedtak: 
Administrasjonens forslag til LO-kongressen oversendes til LO med de endringene som ble 
vedtatt i forbundsstyret den 20.10.20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1) Forslag til dagsorden punkt 8 "LOs handlingsprogram 2021-2025" 
 

(Alle forslag til endringer og tillegg i Handlingsprogrammet står i kursiv. Det som foreslås 

strøket er merket slik). 

 

1. Det store bildet 
1) Tilleggsforslag, linje 87/88:  

Omgåelser av lønns- og avtaleverk, økt bruk av innleie og bemanningsbyråer, mer sosial 

dumping og arbeidslivskriminalitet er en del av dette bildet.  

 

Begrunnelse: 

Viktig å ha med dette når det store bildet skal beskrives. 

 

     2)  Tilleggsforslag, linje 106/107: 

Menneskeskapte klimaendringer er en del av vår tids store utfordringer. Klimagassutslippene 

globalt må reduseres kraftig, i tråd med målene i Parisavtalen, samtidig som vi sikrer en mer 

bærekraftig selvforsyning av mat i Norge. 

 

Begrunnelse: 

Selvforsyningsgraden i Norge uten sjømat ligger på mellom 40 og 50 %, avhengig av om vi 

korrigerer for import av fôr eller ikke.  Koronapandemien har ført til at en matvarekrise truer 

deler av verden. Flere store eksportørland av viktige matvarer som ris og hvete, innførte 

eksportforbud fordi de trenger de varene de produserer selv. Transport av mat på tvers av 

landegrenser har blitt vanskeligere. En slik framtid må møtes med langt mindre avhengighet 

av importert mat og dyrefôr.  

 
3) Tilleggsforslag, linje 99:  

Det er viktig for LO å jobbe for et pensjonssystem som er kjønnsnøytralt og sikrer sliterne i 
arbeidslivet. Levealdersjusteringen må endres slik at sliterne ikke får redusert pensjon. 
 
Begrunnelse:  
Det nye pensjonssystemet bygger på at folk må jobbe lenger for å få en pensjon å leve av. 

Alle-årsregelen medfører at mange må stå i jobb til langt over 67 år. Dette rammer de med 

de tyngste jobbene, de som begynte tidlig i arbeidslivet, og de som må gi seg tidlig fordi de 

ikke klarer å stå i stilling lenger. I tillegg rammes kvinner spesielt fordi de ofte jobber deltid i 

perioder på grunn av omsorgsoppgaver.  

 

2. Å lære 
4) Endringsforslag 2.1 Barnehage, linje 167-169:  

LO ønsker at krever en lovendring som sikrer at offentlige midler kun skal gå til 

barnehagedrift, og ikke ende opp som overskudd i kommersielle selskaper. 
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Begrunnelse:  

Private barnehager drives ofte av store konserner som tar ut store verdier fra selskapene til 
eierne.  
 
 

3. Å skape 
5) Tilleggsforslag 3.1 Økonomisk styring, linje 306: 

Jobbe for at mer av verdiskapingen i bedriftene går til økte investeringer i teknologi, FOU og 

kompetanseutvikling for de ansatte.  

 

Begrunnelse: 

Det er viktig å sikre fremtidige arbeidsplasser, hindre utstøting fra arbeidslivet og øke 

konkurransekraften til norske bedrifter.  

 

6) Tilleggsforslag 3.2 Partssamarbeid og kompetanse, linje 316:  
Et godt partssamarbeid må bygge på respekt for de ansatte og deres tillitsvalgte. Gode 

samarbeidsrelasjoner innebærer at også tillitsvalgte deltar på møter i egne organisasjoner 

uten trekk i lønn. 
 

Begrunnelse: 

Det må være en grunnleggende rett for tillitsvalgte, slik det praktiseres for ledelsen, å delta i 

styremøter for eksempel i klubber og foreninger og faglige samlinger, uten trekk i lønn. 

 

7) Tilleggsforslag 3.3 En aktiv arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk, linje 343 -345:  
Jobbe for en mer aktiv og målrettet arbeidsmarkedspolitikk i offentlig regi med økt vekt på 
kompetanse. Flere må få styrket grunnleggende ferdigheter, muligheter til omskolering og 
anledning til å fullføre videregående opplæring. 
 
Begrunnelse: 
Nedbygging av offentlig arbeidsformidling har ført til at bemanningsbransjen i praksis har 
overtatt arbeidsformidlingen. Offentlig arbeidsformidling må gjenreises og utvikles som en 
seriøs instans som ikke skyver arbeidsfolk ut i situasjoner med sosial dumping og 
lavlønnskonkurranse. 
 

8) Tilleggsforslag 3.5 EU og EØS, linje 396:           
LO forventer at norske myndigheter utreder og utnytter de nye muligheter som kan oppstå 

ved Storbritannias nye stilling overfor EØS-avtalen, og at Norges offensive og defensive 

handelsinteresser ivaretas på en balansert måte i forhandlinger med Storbritannia og EU.  

 

Begrunnelse: 

Det må sikres bedre markedsadgang for norsk sjømat, samtidig som vi opprettholder et godt 

tollvern for norske landbruksprodukter. De totale importkvotene på landbruksprodukter fra 

EU og Storbritannia til sammen må ikke økes. 
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9) Tilleggsforslag 3.8 En aktiv næringspolitikk, linje 467: 

Avgifter må utformes på en måte som ikke bidrar til økt grensehandel og fører til at 

produksjon og arbeidsplasser flyttes ut av landet.  

 

Begrunnelse: 

Norge har høyere og flere særavgifter på mat- og drikkevarer enn våre nærmeste naboland 

og særlig Sverige. Det har medført store prisforskjeller på en del varegrupper og en stadig 

økende grensehandel. I 2019 grensehandlet nordmenn dagligvarer og kjøpte tjenester i 

Sverige for nærmere 17 milliarder kroner. Under korona-krisen med stengte grenser, har vi 

sett hvilken betydning denne handelen har for norsk næringsliv og industri, med en økning i 

antall sysselsatte både i dagligvarehandelen nær svenskegrensen og i nærings-

middelindustrien. Det må jobbes aktivt for å redusere/harmonisere avgiftsnivået på mat og 

drikkevarer i Norge for å redusere grensehandelen.  

 

10) Endrings- og tilleggsforslag 3.9 Produksjon, linje 502/503: 

Maktkonsentrasjon og monopoldannelser i matvarebransjen distribusjon og salg av 

matvarer utfordrer dette målet. Dette må følges opp av det nye dagligvaretilsynet.  

 

Begrunnelse: 

Dagligvaremarkedet i Norge preges av stor makt-konsentrasjon. Markedet preges av lite 

innsyn, uoversiktlig prissetting, udemokratisk markedstilgang for mange mindre 

leverandører og dårlig vareutvalg. I tillegg er grossistleddet en av hovedmotorene i 

sentralisering av jordbruk og næringsmiddelindustri, med alle de negative følger dette har 

for distriktene. Lov om god handelsskikk er vedtatt, men har ikke tredd i kraft ennå. I tillegg 

må det uavhengige Dagligvaretilsynet på plass. Det er ikke en rettferdig konkurranse i 

dagens dagligvarehandel, og det er de små lokale leverandørene som sliter. Derfor må LO 

arbeide for et dagligvaremarked med større åpenhet, bedre vareutvalg og større 

markedstilgang for mindre leverandører.  
 

11) Tilleggsforslag 3.9 Produksjon, linje 507:  
Politikken må utformes i et helhetlig verdikjedeperspektiv for å øke verdiskapingen i Norge.  

Mer helårlig råstofftilgang til norsk fiskeindustri er avgjørende. Regulering av fisket, 

ferskfiskordning og levendelagring kan bidra til å utjevne sesongene. Kvotetrekk på 

fiskefangster som eksporteres ubearbeidet bør utredes og iverksettes.  

 

Begrunnelse: 

Fiskeri er en sesongpreget næring som igjen medfører mye sesongarbeid i industrien på 

land. Men det er mulig å regulere fisket for å utjevne sesongene slik at industrien får en 

jevnere tilgang på råstoff. I dag er verdiskapingen i verdikjeden for sjømat ujevnt fordelt.  

 

12) Tilleggsforslag 3.9 Produksjon, linje 524: 

Jobbe for økt videreforedling av norske naturressurser i Norge.  

 

Begrunnelse: 
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Alt for mye råvarer sendes ubearbeidet ut av landet og skaper arbeidsplasser i andre land 

som vi kunne trengt selv. I EU er det for eksempel ca. 20 000 arbeidsplasser innenfor 

foredling av sjømat fra Norge.  

 

4. Å jobbe 
13) Tilleggsforslag 4.1 Tariffpolitikk og faglige rettigheter, nytt kulepunkt linje 615: 

• Arbeide for å tariffeste brede kollektive tjenestepensjonsordninger.  
 
Begrunnelse:  
Kongressen vedtok i 2013 at LO skal arbeide for å tariffeste brede 
tjenestepensjonsordninger. De innskuddsbaserte ordningene i privat sektor innebærer at det 
er de ansatte som bærer risikoen for dårlig avkastning på pensjonsformuen. Slik det er nå 
kan bedriften legge om pensjonen uten forhandlinger med de ansatte. Pensjon er utsatt 
lønn, og når ansatte selv overtar risikoen, må det være en selvfølge at de har innflytelse over 
pensjonsordningene. 
 

14) Tilleggsforslag 4.2 Arbeidsliv under press, linje 651:  

For å kunne forsvare arbeidstakernes rettigheter, må den kollektive søksmålsretten 

gjeninnføres.  

 

Begrunnelse: 

Arbeidstakeren er den svake part i arbeidslivet. Det er ofte midlertidig ansatte med lav 

ansiennitet som blir utsatt for brudd på AML, og her må fagforeningene få større muligheter 

til å aktivt hjelpe sine medlemmer. Vi kan ikke forvente at våre svakest stilte skal måtte stå 

alene foran mektige arbeidsgivere, med frykt for å miste både arbeid og inntekt.  

 
15) Tilleggsforslag 4.2 Arbeidsliv under press, nytt kulepunkt linje 669:  

• Arbeide for at eksisterende pensjonsordninger skal videreføres ved virksomhets-
overdragelser.  

 
Begrunnelse:  
Pensjonsforhold må også bli en del av de avtaler som videreføres ved 

virksomhetsoverdragelser, på lik linje med lønns- og arbeidsforhold. Uten dette vil anbud 

lett bli et spørsmål om hvem som kan skvise sine arbeidere til å godta dårligst mulig pensjon 

og ikke om hvem som er best til å organisere driften. 

16) Tilleggsforslag 4.2 Arbeidsliv under press, linje 671/672: 

…ses i sammenheng med bedriftsdemokrati, omgåelse av arbeidsgiveransvaret, ansattes 

medbestemmelse over egen arbeidshverdag, fallende organisasjonsgrad og….. 

Begrunnelse:   

Bedrifter omgår bevisst arbeidsgiveransvar ved å benytte datterselskaper og entreprise hvor 

de ansatte ikke har mulighet til å fremme krav til den som innehar beslutningsmyndighet. 

Videre er det altfor enkelt å slå selskap konkurs slik at en kan slippe unna rettslige krav og 
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tariffavtale. Dette er en utvikling som truer den norske arbeidslivsmodellen, og på sikt også 

selve velferdsstaten.  
 

17) Tilleggsforslag 4.2 Arbeidsliv under press, nytt kulepunkt linje 676: 

• Det må innføres en lovfestet plikt for arbeidsgiver til å avsette feriepenger på samme 

måte som skattetrekk. 

 

Begrunnelse: 

Korona-krisa har vist oss at dagens regelverk for feriepenger er for svakt. Alt for mange 

arbeidsgivere har brukt de ansattes feriepenger i den daglige drift, noe som har satt mange 

permitterte og oppsagte arbeidere i en svært vanskelig situasjon når bedriftene har fått 

økonomiske problemer. 

 

18) Tilleggsforslag 4.2 Arbeidsliv under press, nytt kulepunkt linje 676: 

• Det må etableres A-krimsenter i Troms og Finnmark. 

 

Begrunnelse: 

Kriminalitet foregår som regel i det skjulte, og derfor er det viktig at det blir satt søkelys på 

områder vi vet arbeidslivskriminalitet eksisterer. Fiskeriene i nordområdene har ofte vært 

utsatt for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er svært viktig at politikerne sørger 

for rettferdig og ikke minst lovlig konkurranse, slik at ikke arbeidstakerne og lovlydige 

bedrifter blir de store taperne, ved konkurranseutsetting av arbeidsvilkår. A-krimsentrene 

sør i landet har vært et positivt virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet, og bør også 

etableres i vårt nordligste fylke. 
 

19) Tilleggsforslag 4.4. Arbeidsmiljø, linje 717:  
En verdig utgang fra arbeidslivet for de som har dårlig helse eller er utslitt, er en viktig del av 
et inkluderende arbeidsliv. 
 
Begrunnelse:  
De som har de tyngste jobbene og begynner tidligst i arbeidslivet, er ofte de som må gi seg 
tidlig og ikke har helse til å stå lenge i jobb. Denne gruppa taper store summer i livsvarig 
pensjon. 
 

20) Tilleggsforslag 4.5 Arbeidstid, linje 751: 

Avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal kun kunne inngås i virksomheter som 

har tariffavtaler med landsomfattende fagforeninger.  

 

Begrunnelse: 

Lange arbeidsdager er en trussel mot arbeidstakernes helse og øker risikoen for ulykker. 

Arbeidstidsordninger som avviker fra normal arbeidsdagen bør ikke kunne igangsettes uten 

at dette er avtalt med tillitsvalgte fra landsomfattende foreninger. Arbeidsgiverne bør ikke 

ha mulighet til å danne «hus foreninger» for å omgå regelverket.  
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21) Tilleggsforslag 4.5 Arbeidstid, linje 771:  
LO vil følge opp planen for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner, 
herunder 6-timers arbeidsdag/30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon. 
 

Begrunnelse:  

Det er lite realistisk med en arbeidstidsforkortelse uten lønnskompensasjon.  

 

6. Å ta vare på 
22) Tilleggsforslag 6.2 Velferd, ikke marked, linje 938:  

LO vil arbeide for at kostnadene for tannbehandling skal dekkes av det offentlige på samme 

måte som øvrige helsetjenester. 

 

Begrunnelse: 

I Norge er ikke tannhelse en del av det offentlige tilbudet. Mange har så dårlig økonomi at de 

ikke kan prioritere tannlegebesøk. Dette medfører økte helseutfordringer for utsatte 

grupper og større forskjeller. 

 

23) Tilleggsforslag 6.3 Trygder, pensjoner og sosialhjelp, linje 964, nye kulepunkter:  
• Arbeide for at de som uforskyldt mister jobben, beholder all opptjening i AFP-bedrifter uten 
at andre får redusert sin AFP-pensjon i ny AFP-ordning.  

• Arbeide for at både staten og arbeidsgiverne bidrar til å styrke både pensjonsnivået og AFP 
ordningen økonomisk.  

• Arbeide for at den lovpålagte innbetalingen til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves til 4 
% og med opptjening fra første krone uansett alder og stillingsandel. 

• Arbeide for at alderspensjoner reguleres i takt med lønnstigningen. 

• Arbeide for at slitertillegget i privat sektor styrkes.   

• Arbeide for at delvis uførhet kan kombineres med delvis AFP.  
 
Begrunnelse: 
Vi ønsker å forbedre de ulike delene av pensjonssystemet, styrke rettighetene til opptjening 
og øke pensjonsytelsene når man har gått av med pensjon. 
 

24) Tilleggsforslag 6.5 Trygghet i hverdagen, linje 980:  
Videre må det sikres at Norge har tilstrekkelig egenproduksjon av medisiner, smittevernutstyr 

og medisinsk-teknisk utstyr.  

Begrunnelse:  
Dette er viktig for landets generelle beredskap. Erfaringer fra Korona-pandemien har vist oss 
at vi blir sårbare når grensene stenges og transport mellom land hindres.  
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2) Forslag til uttalelser fra LO-kongressen 
 

Nedenfor er det forslag fra NNN til tre uttalelser fra LO-kongressen om forskjellige 

politikkområder: 

 
1)  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. 
 
 
2) 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. 

 

  

3) 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, 
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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. 


