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Protokoll 

Fra representantskapet i LO i Bergen og Omland 

Folkets Hus, Torsdag 23. januar 2014 

 

Leder Ørjan Myrmel i LO i Bergen og Omland åpnet møte, kl. 18.00 

 

Det var  45 stemmeberettigede tilstede, og totalt var det 48 personer i salen.  

Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Leder viste til at innkalling var sendt ut i god tid og styrets innstilling var ettersendt da den forelå. Leder 
refererte utsendt saksliste og foreslo et nytt punkt på sakslisten. 

Ingen tok ordet. 

  Vedtak: innkalling ble godkjent og saksliste ble vedtatt slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2/14  Den Faglige-politiske situasjonen v/ Terje Lien Aasland, 
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og 1. nestleder i Energi og miljøkomiteen. 
Innleder ga et godt overblikk over utfordringene arbeiderbevegelsen står overfor og foreslo noen trekk på 
hvordan vi skal endre situasjonen sammen.  Det ble åpnet for debatt. 

 

Følgende tok ordet: Roar Abrahamsen (Fellesforbundet ), Rasmus L. Rasmussen (HK), Ove Toska (ElogIt), Ørjan 
Myrmel (Fagforbundet/LO i Bergen og Omland), Åge Blummenfeldt (ElogIt), Roar Abrahamsen (2.gang). 

Innleder oppsummerte debatten. Han ble deretter takket av av leder og ønsket vel hjem. 

 

  Vedtak: debatten ble tatt til orientering  

Sak 3/14 1.mai 2014 
Leder la frem innstillingen slik den forelå. Det ble åpnet for debatt. 

 

Følgende tok ordet: Roar Abrahamsen (Fellesforbundet), Rasmus L. Rasmussen (HK), Sara Bell (Fagforbundet), 
Jan Aarskog (FO). 

Roar Abrahamsen la frem et nytt forslag til hovedparole i sitt innlegg. 

Sak nr Tittel 

01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/14 Den faglig-politiske situasjon 

v/ Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (ap) 

 

03/14 1. mai 2014 

-hovedtalere 2014 

-hovedparole 2014 

04/14   Valg av valgkomité til årsmøte 

05/14    Indeksregulering av kontingent til LO i Bergen og Omland 

06/14 Støtteerklæring – Havnearbeiderne i Risavika 
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Innstilingen slik den forelå med unntak av punktet om hovedparole ble tatt opp til votering. 

 

Vedtak: Innstillingen med unntak av hovedparole ble vedtatt enstemmig. 

 

Hovedparole ble tatt opp til votering da det forelå et motforslag. Representantskapet ble bedt om å stemme på 
følgende forslag: 

 

 Styrets innstilling til hovedparole: «Fast ansettelse = Anstendig arbeidsliv» 
 Roar Abrahamsens forslag: «Nei til løsarbeidersamfunnet. Bare faste ansettelser gir et anstendig 

arbeidsliv» 

 

Vedtak: Roar Abrahamsens forslag ble vedtatt mot 9 stemmer. Den vedtatte rammen for 1.mai ble da seende 
slik ut: 

 

Ramme for dagen: 

Bekransninger  
 
Kl. 09.30  Nordahl Griegstatuen   kun krans 
Kl. 10.00  Æreskirkegården   appell / krans    
Kl. 10.15  Sofus Pihl    appell  / krans 
Kl. 10.25  Anna Anthoni (NAF)  appell NAF  /  krans (NAF)  
Kl. 11.15  Reidar Olsen Minneplakett appell / Krans 
Hovedarrangement:  
Kl. 14.00  Konsert på Torgallmenningen 
Kl. 14.15  Samling på de respektive samlingsplassene (Håkonsgt. og Tårnplass) for å delta i 

hoveddemonstrasjonstoget. Avmarsj kl. 14.30 
Kl. 14.55  Velkommen   
Kl. 15.00  Tale for dagen    
Kl. 15.40  Internasjonalen spilles (toget står i ro) 
Kl. 15.45  Toget setter i bevegelse 
Kl. 16.20  Toget avslutter på Torgallmenningen 
Kl. 16.25  Appell v/ leder i LO i Bergen og Omland   
  Avslutning  

 

hovedtalere:  Trine Lise Sundnes(20 min), leder av Handel og Kontor 

 Internasjonal appell ved Norsk Folkehjelp/Solidaritetsungdommen (5-10 min) 
 

Appell:    ved Leder i LO i Bergen og Omland  
 
 
 Hovedparole:   Nei til løsarbeidersamfunnet! 

Kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv 
  

Forslag Sentrale paroler:  Vedtas på årsmøte 10. april 2014 

Sak 4/14 Valgkomite 2014  
Leder la frem styrets innstilling på valgkomite. Han viste til at det var søkt å oppnå god bredde med 
sammensetningen. Det ble åpnet for debatt. Ingen tok ordet. 

 

Vedtak: Valgkomite til LO i Bergen og omlands årsmøte 2014 blir: 

Leder:  Sonja Hjelvik, Vestlandet Handel og Kontor 

Aage Blummenfeldt, EL&IT 

Sara Bell, Fagforbundet Bergen  

Roar Abrahamsen, Fellesforbundet avdeling 5 

Birgit Stav, LO stat 
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Sak 5/14 Indeksregulering  
Sekretæren la frem hvordan konsumprisindeksen hadde utviklet seg siden forrige regulering og forslag til 
kontigentøkning. Det ble åpnet for debatt. Ingen tok ordet. 

 

Vedtak:  Indeksen økte med 2,04 % i 2012. Kontingenten til LO i Bergen og Omland økes fra 45,46 til 46,39 pr. 
yrkesaktivt medlem pr år fra 3. kvartal 2014. 

 

Sak 6/14 Støtteerklæring til havnearbeiderne  
Forslag til uttalelse var delt ut i møtet. Leder refererte teksten for møtelyden.  

Det ble åpnet for debatt. 

Følgende tok ordet: Oddvar Karlsen (IE) 

 

Vedtak: Følgende uttalelse ble vedtatt mot 4 stemmer: 

«Til Støtte for Havnearbeiderne ! 

 

Havnearbeiderstriden viser oss hvor brutalisert arbeidslivet er blitt.  

Siden 1. november har havnearbeidere på Risavika Terminal streiket for retten til å utføre arbeidet med å laste 
og losse fartøy. I hele landet har havneeierne fått det for seg å angripe fortrinnsretten til havnearbeiderne. 
Denne retten er nedfelt i ILOs konvensjon 137 og er ratifisert av Norge. Likefullt er mangelen på respekt for 
internasjonale konvensjoner påtakende hos havneeierne.  

 

Havneeierne ønsker å bruke billig arbeidskraft fra båtenes mannskap. På denne måten får havneeieren 
mulighet til å frata havnearbeiderne arbeidsoppgaver og få dem utført så billig så mulig.  

 

LO i Bergen og Omland støtter havnearbeiderne som streiker i Transportarbeiderforbundet. Dette er ikke bare 
en konflikt som handler om hvem som skal ha arbeidet, men også om respekten for internasjonale regler. ILO 
137s fortrinnsrett gjelder for havnearbeiderne i Europa, Nord-Amerika og Australia. Konflikten har derfor stor 
prinsipiell betydning, for Norske og for våre utenlandske kamerater. 

 

LO i Bergen og Omland oppfordrer derfor også alle fagforeninger å gi sin støtte i denne tid. La havnearbeiderne 
få vite:  

 

De står ikke alene.» 

 

Leder Ørjan Myrmel tok ordet og oppfordret representantskapet å ta i bruk den nye hjemmesiden til LO i 
Bergen og omland samt trykke «like»knappen på Facebook siden vår. Til slutt takket han representantskapet 
for oppmøte og ønsket vel hjem. 

 

Møte hevet kl. 19:50 

Arne Jæger 

Sekretær  


