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Innkomne forslag til årsmøtet - 2016 

Forslag 1 

Fra Bergen losse og lastearbeiderforening: 
Bergen losse og lastearbeiderforening (medlem i NTF) ber årsmøte i LO Bergen og omland om å 

vedta støtte til havnearbeiderstriden, samt å legge press på lokal politikere og Lo sentralt.     

Bergen havn er intet unntak for konflikt. Arbeidsgiverne på havnen i Bergen jobber hektisk 

opp mot Bergen Havnevesen og politikere for å utestenge havnarbeiderne fra 

arbeidsplassen. Konflikten må vinnes. 

I Bergen søker 17 mars  2016  selskapet Green Carrier til Bergen Havnevesen om å få 

ekslusivitet på kaiarealer inne på den offentlige Dokkeskjærskaien. Dette ønsker de kun for å 

kvitte seg med havnearbeidernes tariffavtale og fortrinnsrett iht IL konvensjon 

137.  Arbeidskjøpernes offensiv må stoppes!   Havnearbeidernes kamp handler om 

fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet 

fagbevegelse.  Havnearbeidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må 

støtte og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk.  For å unngå sosial dumping av 

utenlandsk lavtlønnede skipsmannskap må havnene driftes etter ILO konvensjon 137. 

NHO hevder at både tariffavtalen mellom NHO - NTF og ILO-konvensjonen bare gjelder i 

offentlig eid havn, men verken tariffavtalen eller ILO-konvensjon 137 har en slik begrensning i 

sitt virkeområde. Bergen Omegn Havnevesen kan bli ledet av kapitalhaverne til å innfri 

enkelte eksklusivitet. Uten andre begrensninger enn at det står på ett dokument. Bergen 

Omegn Havnevesen er ikke tariffpart i dette. Det vil igjen bety en massiv utnyttelse av 

sjømenn og kvinner fra fjerne himmelstrøk. De fleste sjøfolk verden rundt er tilsluttet ITF som er 

samme internasjonale forening som havnearbeiderne. Havnearbeiderne står i veien for sosial 

dumping. 

Styrets forslag til innstilling:  Vedtas ikke, ivaretas i forslag 11 
  

Forslag 2 

Fra NAF avd. 6: 
Renholdsbransjen er i dag preget av mange useriøse firmaer.  

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest mener at det er på høy tid at noe blir gjort med dette. 

Allmenngjøring av lønn og godkjenningsordningen for renholdsbedrifter har begge vært steg i riktig 

retning, men dette er ikke nok.  

Dagens regjering har ikke i tilstrekkelig grad videreført arbeidet med å rydde opp i renholdsbransjen. 

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest vil at useriøsiteten i renholdsbransjen må håndteres gjennom 

trepartssamarbeidet.  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden må tas med på råd når regjeringen jobber 

med dette.  
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Firmaer og offentlige instutisjoner som kjøper renholdstjenester må i større grad ta ansvar for ordnede 

lønns- og arbeidsbetingelser der de kjøper renholdstjenester. Brudd på påseplikten bør få større 

konsekvenser for de som kjøper reholdstjenester hos useriøse firmaer.  

Styrets forslag til innstilling: Vedtas ikke, blir ivaretatt av forslag 9 
 

Forslag 3 

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest 
 

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest mener at stamvei Øst/Vest bør gå E16 til Borblaug og 

deretter riksvei 52 over Hemsedal. Dette er et mer vintersikkert alternativ enn over Hardangervidden. 

Fjellovergangen er lavere og det er kort vei over toppen før veien går videre ned mot Hemsedal. Ved 

stenging av fjellovergangen vil en da ha alternativet om Filefjell uten at dette skaper alt for store 

konsekvenser.  

Dette alternativet vil gi en vei som dekker behovene for både Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Forslag til innstilling: Avvises i avvente på KVU for sekundært alternativ. 
 

Forslag 4 

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest 
 

Vi krever en pensjon til å leve av 

Pensjon er en viktig sak til det kommende tariff oppgjøret i 2016.  Det er snakk om mennesker som 

jobber i tunge yrker som krever mye, og som gjør en jobb som er nødvendig for at samfunnet skal gå 

rundt.  Det lovpålagte innskuddet på 2 prosent i privat sektor er alt for lavt, og det er på tide å gjøre 

noe med dette.  

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest krever at pensjon blir satt på agendaen, og at partene i 

arbeidslivet skal jobbe sammen for å få til bedre kollektive ordninger for medlemmene. Vi ønsker ikke 

at det skal bli slik at våre medlemmer skal være nødt til å basere seg på å spare til pensjon som 

eneste løsning for å kunne ha en bra levestandard som pensjonist.  

Forslag til innstilling: Avvises, ansees som en del av vedtatt politikk. Det 

vises til uttale nr. 9 / 2015. 
 

Forslag 5 

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest  

Støtteerklæring til de ansatte ved Hotell Norge 

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest ønsker å komme med følgende støtteerklæring til 
medlemmene i Hotell- og Restaurantarbeidernes forening ansatt ved Hotell Norge. 
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Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest stiller seg bak de ansatte i Hotell Norges krav om å 
beholde jobben selv om arbeidsgiver byttes ut. Virksomhetsoverdragelse ved utbytting av 
eiere bør være normen i norsk arbeidsliv. Scandic kjedens begrunnelse om at dette ikke lar 
seg gjøre på grunn av oppussing oppfatter vi som tynt begrunnet og useriøs.  

Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest er bekymret for hvordan eierskifte og hyppige anbud 
brukes for å undergrave opparbeidede arbeidstakerrettigheter. Deres sak er derfor ikke 
bare viktig for dere selv, men for store deler av det norske arbeidslivet. Vi stiller oss derfor 
bak deres krav om å beholde jobbene, uavhengig av hvem som eier hotellet.  

 

Forslag til innstilling: Vedtas med følgende endring: « Norsk 

Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest» erstattes med «LO i Bergen og Omland» 
 

Forslag 6 

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avd.6 Vest  
 

Telemarksmodellen 

En av de største utfordringene for velferdsstaten, som fagbevegelsen og norsk politiske venstreside har 

brukt over et århundre på å bygge opp, er arbeidslivskriminalitet, derunder er også sosial dumping. 

Dette ser vi spesielt innenfor renhold og i bygg og anleggsbransjen. 

Regjeringen har strammet inn konsekvensene og straff for brudd på arbeidsmiljøloven, samtidig som de 

har gjort det lettere for useriøse bedrifter å vinne innpass i markedet ved å fjerne kollektiv 

søksmålsrett og åpne opp for mer midlertidighet. 

 Det er laget en offentlig strategi for arbeidet for å hindre og stoppe denne uheldige utviklingen i 

norsk arbeidsliv.  Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom offentlige etater. Fagbevegelsen er og en 

del av denne strategien. Det er blitt laget en avtale mellom Fellesforbundet, BNL, KS og Difi på 11 

anbefalte krav for hva som bør legges vekt på i kontrakter innen bygg og anlegg på nasjonalt plan, 

disse bygger på Telemarksmodellen, noe vi mener er en god utvikling. 

NAF Avd. 6 Vest mener vi kan gjøre mer i våre fylker, blant annet ved å innføre Telemarksmodellen i 

sin helhet, ikke bare retningsgivende, men som en regel i begge fylker og i våre kommuner.  Først og 

fremst innen kontrakter for bygg og anlegg, men og som retningsgivende for alle offentlige innkjøp.   

Denne modellen stiller strengere krav til innleie, fast ansettelse og lærlinger. Der er et politisk flertall i 

våre største kommuner og i begge våre fylker som burde kunne innføre dette. Sammen med de 11 

anbefalte kravene vil dette være et stort steg i retning av å stoppe tendensen i norsk arbeidsliv som 

går mot et mer useriøst arbeidsliv med mer midlertidighet, økt bruk av innleie og færre faste stillinger.  

Det vil være med på å gi et mer rettferdig konkurranse for seriøse bedrifter, som i dag ofte taper på 

pris mot mer useriøse bedrifter.  Det vil gi trygghet til ungdom at der er en seriøs jobb mulighet etter 

endt utdannelse, ikke bare en kontrakt med bemanningsbyrå uten garanti lønn. Ikke minst vil det være 

et sterkt virkemiddel i kampen mot sosial dumping.  

Oppfølging og tilsyn med at kontrakter blir overholdt er av vesentlig viktighet for at det skal være 

mulig å få bukt med et stadig mer useriøst arbeidsliv.  Her må offentlige innkjøper, offentlige instanser 

og fagbevegelsen sammen skape gode rutiner.  Reaksjoner på kontraktsbrudd må være strenge og 

kunne medføre heving av kontrakten. 
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Forslag til innstilling: Vedtas ikke. Ivaretas i forslag 9. 
 

Forslag 7 

Fra Rørleggersvennenes fagforening: 
Støtte til streikende havnearbeidere! 

Havnearbeiderne i Norge har vært i konflikt med arbeidsgiverne sine siden november 2013. 

De startet kampen for tariffavtale i Risavika, med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO 

konvensjon nr. 137. Risavika Terminal ville ikke inngå tariffavtale med Norsk 

Transportarbeiderforbund. Stridens kjerne er havnearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i 

norske havner, og etter åtte møter brøt forhandlingene sammen og konflikten var et faktum. 

Fortrinnsretten til laste- og lossearbeid i norske havner er sikret gjennom den norske stats ratifisering av 

ILOs konvensjon 137 som sier at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett på arbeidet i både 

private og offentlige havner. 

Havnearbeiderne fører også arbeidskamper i flere andre havner i Norge. LO i Bergen og Omlands 

årsmøte støtter våre kamerater i Norsk Transportarbeiderforbund som står i kampene, og bevilger 

5.000 kroner til streikekassen. 

LO i Bergen og Omland oppfordrer også fagforeningene våre å støtte havnearbeiderne i denne 

prinsipielt viktige saken. 

Forslag til innstilling: Vedtas ikke. Ivaretas i forslag 11. 
 

Forslag 8: 

Fra Rørleggersvennenes fagforening: 
Innfør lærlingklausul som virker! 

Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er på mange områder bekymringsfullt. Sosial dumping og 

svart økonomi er med på å undergrave felleskapsverdiene samfunnet er bygget på.  Alle parter i 

samfunnet må være med å bekjempe denne utviklingen. 

Offentlige anskaffelser står for store deler av omsetningen i næringslivet. I byggenæringen er andelen 

hele 40 prosent. 

Offentlige innkjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkningen, næringsliv og 

infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken næringslivet eller innbyggere er tjent med at 

anbudsvinnere får blåse i kvaliteten eller droppe rekrutteringen. Offentlig sektor må slutte å handle 

med dem som trekker ressurser ut av fellesskapet, men bruke fellesskapets penger på framtidens 

arbeidsplasser. 

En alvorlig følge av sosial dumping i byggenæringen er at mange fag nesten ikke har lærlinger. LO i 

Bergen og Omland mener at det offentlige har et medansvar for at det utdannes for framtiden og at 

fellesskapets penger ikke brukes til å undergrave lærlingeordningen. 

Private bedrifter som utfører arbeid for fellesskapet innenfor områder med fagarbeidere, skal være 

lærebedrifter med lærlinger. Dagens anskaffelsesforskrifter åpner for bruk av lærlingeklausuler, men 
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erfaringen viser at det er et stort uutnyttet potensiale. For det første er det ikke alle steder i det 

offentlige at slike klausuler er innført. For det andre tolkes det mange steder som at det holder å være 

godkjent lærebedrift, men ikke til at bedriften må ha lærlinger som jobber på det aktuelle oppdraget. 

Det må derfor stilles krav til de som skal gjennomføre oppdrag om at de faktisk har lærlinger, og at en 

andel av disse er knyttet direkte til arbeidet som omfattes av kontrakten.  

LO i Bergen og Omland vil understreke at det heller ikke må være rom for å tolke seg vekk fra 

bestemmelsen om lærlinger på prosjektet ved å hevde at det ikke er behov for lærlinger. Fagutdannet 

arbeidskraft vil det være behov for i alle sektorer i overskuelig framtid. 

Styrets forslag til innstilling: Vedtas ikke. Ivaretas av forslag 9 

Styrets forslag til årsmøtet: 
 

Forslag 9  

La oss sammen sikre en høy arbeidslivsstandard. 

Arbeidskriminalitet, herunder sosial dumping, undergraver den norske velferdsmodellen. Vi ser spesielt 

innen noen bransjer, som bygg og anlegg og renhold, at omfanget er kritisk stort. Om tiltak ikke treffes 

trues fremtiden for disse bransjene.  

Regjeringen har hevet straffenivået for brudd på arbeidsmiljøloven. Men dette undergraves av at det 

føres en poltikk med ønske om mer midlertidighet, og reduksjon i gode verktøy for fagbevegelsen. 

Ansatte i midlertidige stillinger, spesielt i bemanningsbransjen, arbeider i en fryktkultur. Å kreve sine 

rettigheter medfører arbeidsløshet og tap av inntekt.  

Det er utarbeidet en offentlig strategi for arbeidet mot arbeidskriminalitet. Her inngår bl.a. det 

tverrfaglig samarbeid mellom offentlige etater. Fagbevegelsen støtter opp om strategien og tiltakene, 

men vi mener det må kontinuerlig vurderes nye tiltak. Et velfungerende trepartssamarbeid er her 

avgjørende.  

Det er for offentlig anskaffelser innført forsterket krav om å være aktiv lærebedrift. Det er også 

utarbeidet en avtale mellom Fellesforbundet, BNL, KS og Difi på 11 anbefalte krav for hva som bør 

legges vekt på i kontrakter innen bygg og anlegg på nasjonalt plan, som et minstenivå for lokale 

tilpasninger. Noe vi mener er en god utvikling. Flere kommuner og fylkeskommuner har tatt inn disse 

kravene, eller lignende. LO i Bergen og Omland mener det må utøves press i alle kommuner for å 

innføre disse kravene, men ikke minst følge opp de forvaltningsnivåene som har innført dem.  

LO i Bergen og Omland mener vi kan få til mer i våre kommuner. Blant annet ved å jobbe for at alle 

kommuner innfører slike krav, og vurdere behov for ytterligere forsterkning av avtalene. Vi mener også 

det er viktig å sette fokus på de store private utbyggerne, boligbyggerlagene og entreprenørene. Det 

må stille tilsvarende krav til deres samfunnsansvar og bidragsyter for å sikre et seriøst og godt 

arbeidsliv. 

Tiltak vil være effektivt først og fremst innen kontrakter for bygg og anlegg, men og som 

retningsgivende for alle offentlige innkjøp. Ved å stille strengere krav til innleie, fast ansettelse og 

lærlinger så går vi useriøsiteten til rette.  Det må stilles som krav at bedriftene at de faktisk har aktive 

lærlinger og på større anbud at de også er på det aktuelle prosjektet. Det skal ikke være mulig å 

avtale seg vekk fra krav om lærlinger. 
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En god arbeidslivsstandard og felles seriøsitetskrav vil gi en mer rettferdig konkurranse for de seriøse 

bedriftene, som i dag ofte taper mot de useriøse. Dette vil gi motivasjon til ungdom for å velge 

yrkesfag innen disse bransjer, og for at det finnes en jobbmulighet etter endt utdannelse. Ikke minst vil 

det være et sterkt virkemiddel i kampen mot sosial dumping.  

Oppfølging og tilsyn med at kontrakter blir overholdt er av vesentlig viktighet for at det skal være 

mulig å få bukt med et stadig mer useriøst arbeidsliv.  Her må offentlige innkjøper, offentlige instanser 

og fagbevegelsen sammen skape gode rutiner.   

Reaksjoner på kontraktsbrudd må være strenge og i større omfang medføre heving av kontrakten. LO i 

Bergen og Omland mener at det er på høy tid at noe blir gjort. LO i Bergen og Omland vil jobbe 

politisk for å får flere kommuner til å stille krav ved innkjøp og i anbud. Der hvor dette er innført vil vi 

følge opp etterlevelsen.   

LO i Bergen og Omland krever at offentlige og seriøse aktører fyller verktøykassen med tiltak som 

virker og som bidrar til et seriøst og fremtidsrettet arbeidsliv. 

Styrets forslag til innstilling: Vedtas 

 

Forslag 10:  

Arbeid til alle – Til kamp mot ledigheten! 

Vestlandet er rammet av en arbeidsledighetskrise. Sammen med andre deler av kysten og landet som 

har et næringsliv rettet inn mot olje- og gassnæringen er vi spesielt hardt rammet. Vi opplever nå den 

høyeste ledigheten på 20 år, og utsiktene for 2016 er en videre økning i ledigheten.  

Lav oljepris har gitt stopp i investeringer. Vi er sterkt bekymret for at manglende investeringer nå vil 

medføre en ny kostnadsspiral og «oljekrise» noen år frem i tid. Til nå har konsekvensene av nedgangen 

og ledigheten rammet svært ulik mellom regioner og bransjer. Men vi ser nå tendenser til at ledigheten 

sprer seg til andre deler av arbeidslivet. 

Vi forventer at regjeringen bidrar aktivt for å få redusert ledigheten, slik den rødgrønne regjeringen 

gjorde under finanskrisen. Handlingen må starte nå! Arbeidsministeren må ta i bruk verktøykassen. 

Vi krever at staten utøver et aktivt eierskap for å fremme aktivitet og bedre samhandling mellom 

oljeselskapene og leverandørindustrien. Vi krever at: 

 Oppgraderer Mongstad raffineriet for å kunne ta imot og raffinere Johan Sverdrup oljen. 

 Gjennomføre nødvendig og forebyggende vedlikehold på offshoreinstallasjoner, om 

nødvendig kun som motkonjunkturpolitikk. 

 Gjennomføre tidskritiske investeringsbeslutninger for å øke feltenes levetid og utvinningsgrad. 

 Plugging av brønner må igangsettes av miljø og sysselsettingshensyn. 

 Gjennom KonKraft-arenaen, Norsok og lignende prosjekter legger til rette for at kontrakter til 

norsk sokkel produseres i Norge. Etter realistiske prising og i tråd med standard 

bransjekontrakt. 

 

For at bedriftene skal stå rustet til fremtidige oppdrag, samt å kunne bidra til det grønne skifte, er det 

viktig at de gis mulighet til å beholde kompetansen i dårlige tider. Det er dermed et stort behov for å 

bedre permitteringsregelverket. 

Dette må gjøres gjennom å: 
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 Utvide lengden av permitteringstiden til 52 uker. 

 Kutte bedriftenes lønnsplikt dager til 5. 

 Åpne for rullerende permitteringer uten at dette skal øke kostnadene. 

 Åpne for muligheten til å ta kurs når en er permittert uten å miste dagpengene. 

 

Det er viktig at vi bruker våre økonomiske muskler til å bygge ny bærekraftig industri på skuldrene av 

den gamle. Blant annet viser ferske beregninger av erfaringstall fra batterifergen Amper at 84 ferger 

på 61 strekninger kan kjøres på batteri og ytterligere 43 ferger på 32 strekninger egner seg for 

hybridferger der batterier kombineres med vanlig diesel eller gass. 

Vi krever at staten gjennomfører følgende: 

 Bidrar til finansiering og tilrettelegging til utbygging av landstrøm både i havnene og på 

skipene. 

 Alle fergestrekninger som går ut på anbud skal det være en forutsetning at det benyttes 

nullutslippsferger. Staten må garantere for evt. merkostnader for fylkeskommunene.   

 Igangsetter byggingen av 3 nye kystvaktfartøyer, som bygges i Norge, og samles i ett 

prosjekt. 

 Bidra i større grad til forskning og utvikling av andre energibærere, slik som for eksempel 

hydrogen. 

 TCM testsenter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier på Mongstad må sikres 

videre drift. 

 

LO Bergen og Omland krever at regjeringen viser handlekraft og går til kamp mot ledigheten. Et 

samfunn som Norge gjør det best når det er arbeid til alle.  

Styrets forslag til innstilling: Vedtas  

 

Forslag 11 

Havnearbeiderne – Vi støtter våre kamerater ! 

Havnearbeiderne i Norge har vært i konflikt med arbeidsgiverne sine siden november 2013. 

De startet kampen for tariffavtale i Risavika, med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO 

konvensjon nr. 137. Risavika Terminal ville ikke inngå tariffavtale med Norsk 

Transportarbeiderforbund. Stridens kjerne er havnearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i 

norske havner, og etter åtte møter brøt forhandlingene sammen og konflikten var et faktum. 

Fortrinnsretten til laste- og lossearbeid i norske havner er sikret gjennom den norske stats ratifisering av 

ILOs konvensjon 137 som sier at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett på arbeidet i både 

private og offentlige havner. 

Vi støtter også Bergen losse og lastearbeiderforening i deres kamp om eget arbeid. Også i vårt 

område er det aktivt press på fortrinnsretten til havnearbeiderne. Private aktører jobber for å få 

eksklusiv rett til bruk av en offentlig havn. Dette kan ikke sees på noen annet enn angrep på 

havnearbeidernes fortrinnsrett. Det vil også minske havnens fleksibilitet og kunne redusere dens 

attraktivitet.  

Ved å få eksklusiv enerett til bruk av havneareal vil aktørene bruke egne ansatte og dermed redusere 

våre kameraters arbeidstilfang og åpne for sosial dumping på våre havner. Kampen for fortrinnsretten 

og det overordnede kampen for tariffavtale er grunnleggende solidaritetskamp.  
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LO i Bergen og omland støtter Havnearbeiderne og deres kamp. LO i Bergen og Omland vil derfor 

støtte våre kamerater i transportarbeiderforbundet  med kr. 5000,- og oppfordrer alle fagforeninger 

og bidra.  

Styrets forslag til innstilling: Vedtas 
 

 

 

 

 

 


