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Sak 5/14 Oslo Havn (vedtakssak) 
  Forslag til uttalelse fremmet av fylkesstyret 

Slå ring om losse- og lastearbeiderne

Tariffavtalen til losse- og lastearbeiderne i Oslo havn må respekteres. Oslo Havn KF har ikke rett 1 

til å gripe inn i tarifforholdet mellom Transportarbeiderforbundet og NHO for losse- og 2 

lastearbeiderne i Oslo havn. Hvis arbeidsgiverne ønsker en ny organisering og endringer i 3 

tarifforholdet, må de sette seg til forhandlingsbordet og komme arbeidstakerne i møte.  4 

For Oslo er det svært viktig å ha en effektiv og velfungerende containerterminal i byen. Av hensyn til 5 

luftkvaliteten i Oslo og den globale klimakrisen, er det nødvendig å øke sjøtransport på bekostning av 6 

veitransport. Men tiltak for å få mer gods inn i havna må skje på lag med de ansatte og fagforeningene, og 7 

ikke på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår. Vi må slå ring om losse- og lastearbeiderne og hindre sosial 8 

dumping i Oslo havn. 9 

Oslo SV mener det er uakseptabelt at lossingen og lastingen skal utføres av mannskap på skipene som 10 

kommer til havna. Dette vil legge til rette for sosial dumping og undergrave et trygt, rettferdig og godt 11 

organisert arbeidsliv. Mannskapene på mange av skipene som legger til ved containerterminalen har ikke 12 

avtaler som sikrer de ansatte skikkelig betalt for dette losse- og lastearbeidet, i tillegg til at mange av disse 13 

er svært lavtlønnede sjøfolk i utgangspunktet. Å la skipsmannskapene gjøre losse- og lastearbeidet vil være 14 

i strid med den gjeldende tariffavtalen som gjelder i Oslo havn og ILO-konvensjon 137 som Norge har 15 

ratifisert. 16 

For å løse konflikten med losse- og lastearbeiderne i Oslo havn, må tariffavtalen enten videreføres slik 17 

som i dag, og med containerterminaloperatøren som én av flere parter, alternativt at terminaloperatøren 18 

overtar samtlige av losse- og lasteoppgaver i hele havna. Sistnevnte løsning forutsetter en avtale med 19 

tariffpartene. 20 

Oslo SV mener at denne konflikten løses ved forhandlingsbordet, og ikke gjennom svartmaling i media.21 

 
 

Sak 6/14 SVs arbeids og organisasjonsplan (diskusjonssak) 

  24.-25. januar samles SVs landsstyre for å legge vår plan for årene som kommer.  

  Forslaget til ny Arbeids- og organisasjonsplan for SV er sendt ut som eget   

  vedlegg. Alle SV-medlemmer vil bli invitert til Kvanmokonferansen 26.-27. april  

  for å diskutere veien videre for SV.  

 

  I høst satte partiet ned analysegruppe for å analysere valgresultatet. Deres rapport  

  er også vedlagt som eget vedlegg.  



 

Sak 7/14 Nominasjonskomiteen (vedtakssak) 

Fylkesstyrets innstilling til nominasjonskomité. 

 

1 Leder Kari Pahle 

2 FS Hanne Lyssand 

3 Gamle Oslo Halvor Kolsrud 

4 St. Hanshaugen Deeqa Omer  

5 Grünerløkka Ingrid Hødnebø 

6 Vestre Aker Bent Fjelddalen 

7 Alna Ingunn Gjerstad 

8 Grorud Kari Brun Wisløff 

9 Blindern Joakim Damsgaard 

10 Søndre Nordstrand Liv Jorunn Eriksen 

11 Stovner Else Marie Mjærum 

12 Nordre Aker Per Kristian Granseth 

13 Østensjø Hanne Eldby 

14 Frogner Karin Harnæs Hoel 

15 Nordstrand Theo Koritzinsky 

16 Sagene Thea Schjødt 

17 Bjerke Mariane Sandholdt 

18 Ullern Kjell Hoem 

19 Oslo SU Ingvil Enoksen 

 

  Fylkesstyret er klar over at vedtektenes bestemmelse om at det ved valg av  

  representative organer skal velges minst 40 % av hvert kjønn ikke ivaretas i denne  

  innstillingen, men mener likevel at dette vil være en god komité.  

 


