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Innstilling fra redaksjonskomiteen for 

 

Nærings-, energi-, samferdsel- og 

opplæring-/utdanningspolitikk 

 

 

 
Redaksjonskomiteen for Nærings-, energi-, samferdsel- og opplæring-/utdanningspolitikk har 

bestått av følgende: 

 

455 Per Skau Forbundsledelsen – Leder Avd. 601/Oslo/Akershus 

454 Kine Asper Forbundsledelsen – Leder Avd. 1/Oslo/Akershus 

471 Christian Justnes Forbundsstyret Avd. 3/Vest-Agder 

490 Nina Risinggård Forbundsstyret Avd. 37/Vestfold 

476 Atle K. Tranøy Forbundsstyret Avd. 118/Hordaland 

257 Linn Merethe Haugen Delegat Avd. 12/Trøndelag 

156 Martin Fauchald Delegat Avd. 103/Hedmark 

388 Marie Linn Havsgård Delegat Avd. 747/Hordaland 

312 Joakim Hagen Delegat Avd. 20/Møre og Romsdal 

91 Endre Røros Delegat Avd. 185/Oslo/Akershus 

442 Nickolai Willis Delegat Avd. 19/Sogn og Fjordane 

180 Jan Wiggo Hageløkken Delegat Avd. 670/Oppland 

231 Morten Bakken Delegat Avd. 730/Rogaland 

403 Bjørn Erik Nyborg Delegat Avd. 75/Østfold 

300 Petter Geving Krigsvold Delegat Avd. 762/Trøndelag 

 

Sekretærer for komiteen har vært Jørn Prangerød og Geir Kvam fra forbundets 

administrasjon. 

 

Fra landsmøtet har redaksjonskomiteen fått oversendt følgende forslag til behandling: 

 

Forslag nr. Delegat Beh. Under pkt. 

B-6281 465 - Bjørn Sigurd Svingen, Forbundsstyret 8.3.2 

B-6287 177 - Jan-Arne Johansen, avd. 54 8.3.2 

B-6288 358 - Marit Engeseth, avd. 11 8.6 

B-6301 480 - Endre Lie, Forbundsstyret I-0015 

B-6321 057 - Oskar Lindøe, avd. 1 8.6 

B-6384 257 - Linn Merethe Haugen, avd. 12 8.7.6 
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Forslag nr. Delegat Beh. Under pkt. 

B-6385 063 - Geir Arild Solvang, avd. 1 8.5.2 

B-6386 474 - Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret 8.4.3 

B-6387 434 - Brede Bjerkseth, avd. 39 8.7.2 

B-6388 116 - Anne Rønningsbakk, avd. 850 8.5.4 

B-6389 112 - Boye Ullmann, avd. 605 8.4.3 

B-6390 297 - Kine Ross, avd. 250 8.4.4 

B-6391 348 - Alexsander Leknes Torsvik, avd. 5 8.7.3 

B-6392 523 - Sigurd Myrvoll, Representantskapet 8.5.3 

B-6393 475 - Jorge Alex Dahl, Forbundsstyret 8.7.6 

B-6394 395 - Anette Johansen, avd. 2 8.4.3 

B-6395 410 - Stig Aimar Hansen, avd. 851 8.4.3 

B-6396 122 - Leif Petter Edvardsønn Hansen, avd. 74 I-0016 

B-6397 474 - Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret 8.7.3 

B-6398 312 - Joakim Hagen, avd. 20 I-0016 

B-6399 362 - Amram Hadida, avd. 118 I-0015 

B-6400 221 - Karl Emil Frantzen Selvåg, avd. 57 8.5.1 

B-6402 520 - Roy Lund, Representantskapet I-0015 

B-6403 257 - Linn Merethe Haugen, avd. 12 8.7.6 

B-6404 216 - Oddgeir Andersen, avd. 57 8.4.3 

B-6405 359 - Ørjan Takle, avd. 11 8.6 

B-6406 474 - Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret I-0017 

B-6407 217 - Dan Einar Dybing, avd. 57 8.4.3 

B-6408 191 - Espen Watne, avd. 14 8.7.2 

B-6409 480 - Endre Lie, Forbundsstyret I-0016 

B-6410 500 - Kai Johansen, Representantskapet I-0017 

B-6411 191 - Espen Watne, avd. 14 8.7.1 

B-6412 382 - Silje Berthelsen Fondevik, avd. 747 8.7.1 

B-6413 156 - Martin Fauchald, avd. 103 Uplassert 

B-6414 495 - Gunnar Holm, Representantskapet 8.6 

B-6415 495 - Gunnar Holm, Representantskapet I-0016 

B-6416 500 - Kai Johansen, Representantskapet I-0017 

B-6417 495 - Gunnar Holm, Representantskapet I-0015 

B-6418 511 - Andreas Nieuwejaar, Representantskapet 8.4.2 

B-6419 112 - Boye Ullmann, avd. 605 8.4.3 

B-6420 357 - Eirik Svensson, avd. 11 I-0015 

B-6422 161 - Jan-Kristoffer Andreassen, avd. 647 8.7.6 

B-6423 261 - Siril Wigen Monteiro, avd. 12 I-0017 

B-6424 442 - Nickolai Willis, avd. 19 I-0015 

B-6425 112 - Boye Ullmann, avd. 605 8.4.3 

B-6427 161 - Jan-Kristoffer Andreassen, avd. 647 8.4.2 

B-6428 192 - Marek Bogucki, avd. 25 8.3.2 

B-6429 368 - Rune Rafdal, avd. 118 8.1.1 

B-6430 261 - Siril Wigen Monteiro, avd. 12 8.7.6 

B-6431 155 - Sigmund Hustveit Sund, avd. 103 8.7.3 

B-6432 214 - Terje Lund, avd. 57 8.7.3 

B-6433 388 - Marie Linn Havsgård, avd. 747 I-0017 

B-6434 073 - Andreas Tharaldsen, avd. 10 8.5.1 
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Forslag nr. Delegat Beh. Under pkt. 

B-6435 161 - Jan-Kristoffer Andreassen, avd. 647 8.7.2 

B-6436 221 - Karl Emil Frantzen Selvåg, avd. 57 8.7.7 

B-6438 190 - Egel Storevik, avd. 14 8.7.1 

B-6439 357 - Eirik Svensson, avd. 11 I-0016 

B-6440 444 - Karoline Ellingsund, avd. 19 8.7.4 

B-6441 502 - Hilde Elgesem Andersen, Representantskapet I-0017 

B-6442 485 - Richard Storevik, Forbundsstyret 8.1.2 

B-6443 057 - Oskar Lindøe, avd. 1 8.6 

B-6444 423 - Knut Ole Prestholt, avd. 8 8.5.1 

B-6445 423 - Knut Ole Prestholt, avd. 8 8.2.1 

B-6446 074 - Kim Tomas Laivindil Klevengen, avd. 10 8.5.1 

B-6447 369 - Sigurd Mikkelsen, avd. 118 8.1.2 

B-6448 393 - Lars Erik Andreassen, avd. 2 8.4.2 

B-6449 303 - Jan Rune Brovold, avd. 764 8.7.6 

B-6450 214 - Terje Lund, avd. 57 I-0017 

B-6451 333 - Daniel Hagen, avd. 65 8.7.6 

B-6452 134 - Syvert Fossdal, avd. 3 8.4.2 

B-6453 476 - Atle K. Tranøy, Forbundsstyret I-0015 

B-6454 162 - Glenn Cato Furulund, avd. 650 8.5.4 

B-6455 461 - Kristin Mulleng Sezer, Forbundsstyret I-0015 

B-6456 220 - Fredrik Larsson, avd. 57 8.4.3 

B-6457 214 - Terje Lund, avd. 57 8.5.1 

B-6458 127 - Lars-Vegar Berg Pettersen, avd. 74 8.7.6 

B-6459 302 - Marius Tønnessen, avd. 764 8.7.6 

B-6460 058 - Ronny Kristiansen, avd. 1 8.7.6 

B-6461 161 - Jan-Kristoffer Andreassen, avd. 647 8.5.4 

   

I-4007 Representantskapets innstilling 8.1.1 

I-4015 Representantskapets innstilling 8.1.2 

I-4023 Representantskapets innstilling 8.1.3 

I-4033 Representantskapets innstilling 8.2.1 

I-4039 Representantskapets innstilling 8.2.2 

I-4044 Representantskapets innstilling 8.3.1 

I-4047 Representantskapets innstilling 8.3.2 

I-4057 Representantskapets innstilling 8.4.1 

I-4067 Representantskapets innstilling 8.4.2 

I-4076 Representantskapets innstilling 8.4.3 

I-4085 Representantskapets innstilling 8.4.4 

I-4088 Representantskapets innstilling 8.4.5 

I-4095 Representantskapets innstilling 8.5.1 

I-4099 Representantskapets innstilling 8.5.2 

I-4114 Representantskapets innstilling 8.5.3 

I-4119 Representantskapets innstilling 8.5.4 

I-4140 Representantskapets innstilling 8.6 

I-4153 Representantskapets innstilling 8.7.1 

I-4183 Representantskapets innstilling 8.7.2 

I-4197 Representantskapets innstilling 8.7.3 
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Forslag nr. Delegat Beh. Under pkt. 

I-4206 Representantskapets innstilling 8.7.4 

I-4215 Representantskapets innstilling 8.7.5 

I-4229 Representantskapets innstilling 8.7.6 

I-4256 Representantskapets innstilling 8.7.7 

 

Redaksjonskomiteen har behandlet representantskapets innstilling vedrørende uttalelser om: 

 

 Uttalelse om "Klima for verdiskaping" (I-0015) 

 Uttalelse om "En samferdselspolitikk for gode klimaløsninger og høy verdiskaping" 

(I-0016) 

 Uttalelse om "Skole og utdanning av framtidens fagarbeider" (I-0017) 

 Uttalelse om "Etter- og videreutdanning (EVU)" (I-0018) 

 

I forhold til representantskapets innstilling vedrørende uttalelser er endringer markert på 

følgende måte: 

 

 Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert 

med fet og kursiv tekst. 

 

 Tekst som redaksjonskomiteen foreslår strøket under de enkelte punkter er markert 

med dobbel gjennomstreking  

 

Redaksjonskomiteens innstillinger er enstemmig. 
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8. Bærekraftig næringspolitikk 

8.1 Generelle rammevilkår 

8.1.1 Den generelle økonomiske politikken 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6429 - 368 Rune Rafdal, 118 Fellesforbundet avdeling 

Fellesforbundet skal jobbe for at alt industri bygd på våre felles ressursar, skal sikre 

verdiskapning og arbeidsplassar i Norge. 

 

 

I-4007 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslaget fra avd. 57 tiltres. 

 

Intensjonen i forslaget i fra avd. 53 og 143 om å forsvare CO2-kompensasjonen tiltres. 

 

Intensjonen i forslaget fra avd. 461 om å videreutvikle 3-partssamarbeidet tiltres og anses 

dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81. 

 

Intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 103. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6429 fra delegat Rune Rafdal tiltres og anses dekket i avsnitt 21 – 25 i 

uttalelse I-0015. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt.  

 

 

8.1.2 Industrisatsing/aktiv næringspolitikk 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6442 - 485 Richard Storevik, Forbundsstyret 

sikre norsk industri forrang i jobber som er subsidiert av skattepengene 

Industrien er i omstilling, bedriftene jobber hver dag for å få et nytt bein og stå på. Samtidig 

bevilges det viktige penger til prosjekter igjennom enova og lignende. Dessverre, så er det 

spredd seg en frykt om at de samme prosjektene, om det er infrastruktur, vindmøller eller 

havbruk, kommer til og bli satt ut av landet. Fellesforbundet kan ikke, og vil ikke, se på at 

dette skjer. Vi er nødt til og ha en klinkende klar mening om at vi ikke finner oss i, at 

skattepengene våre blir brukt til opplæring av utenlandskindustri, pakket inn som en gave med 

sløyfe på, fra stortinget. Vi får høre at norsk industri ligger seg for høyt, når man prissetter 

jobber, dette er feil. Om man ser på prosjekt tapt til Asia, f.eks Goliat og Martin linge, er det 

helt klart, at med de sprekkene disse prosjektene har, at det ville vært mest fornuftig og bygge 

det «hjemme» og ikke minst, billigere.Andre land har krav til at en viss prosentdel av 

kontrakten skal ha lokalt innhold, om dette er løsningen, må vi gjøre det samme. 
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B-6447 - 369 Sigurd Mikkelsen, avdeling 118 Hardanger Sunnhordland 

Langsiktige og forutsigbare støtteordninger for utvikling av teknologi for og ta Norge 

inn i det grønne skifte 

Fellesforbundet må jobbe for at støtteordninger for forskning og utvikling mot det grønne 

skifte blir meir langsiktige og forutsigbare og ikkje avhengig av politiske og andre 

forandringer. Begrunnelse: Å utvikle og prøve ut ny teknologi tar ofte lang tid ofte fleire år. 

Dette må bli meir forutsigbart. 

 

 

I-4015 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslag fra avd. 2, 6 og forslag fra avd. 91 om etisk handel følges opp gjennom 

forbundsledelsens daglige arbeid. 

 

Intensjonen i forslag fra avd. 7, forslag fra avd. 23, 103 og 670 om et virkemiddelapparat som 

evner å utvikle gode strategier for vareproduksjon og bioøkonomi slik at investeringene i, og 

industriens andel av BNP øker, eget industridepartement, samt forslag fra avd. 91 om 

favorisering av norske leverandører, aktivt statlig eierskap og samfunnsansvar, tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6442 - 485 Richard Storevik, Forbundsstyret tiltres og anses dekket i 

avsnitt 25 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6447 - 369 Sigurd Mikkelsen, tiltres og anses dekket i avsnitt 32 – 33 i 

uttalelse I-0015. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 

 

 

8.1.3 Omstilling/utflagging 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4023 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslaget fra avd. 103 anses ivaretatt gjennom forbundets prinsipprogram avsnitt 

80.  

 

Intensjonen i forslagene fra avd. 1, 54, 103 og 185 anses ivaretatt i forbundets prinsipprogram 

avsnitt 77. Den delen av forslaget som omhandler økonomisk kompensasjon til ansatte i 

bedrifter som flagger ut, tiltres ikke. 

 

Intensjonen i forslagene fra avd. 2 og 6 tiltres og det foreslås følgende tillegg i forbundets 

prinsipprogram avsnitt 80 til slutt i avsnittet:  

"Herunder behovet for omstillingsmidler." 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 
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8.2 Statlig eierskap og statlige investeringsfond 

8.2.1 Statlig eierskap 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6445 - 423 Knut Ole Prestholt, avdeling 8 Telemark 

Gjenreis forslag F-4025 

 

F-4025 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening 

Statlig Eierskap 

Staten må ha eierskap og full styring med all infrastruktur. 

 

Begrunnelse: 

Vi mener det er viktig at staten har kontroll og eierskap på viktige 

samfunnsfunksjoner, ikke private profittjegere. 

 

 

I-4033 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Den delen av forslagene fra avd. 2, 7, 6 og 670 som omhandler minst 50 prosent statlig 

eierskap tiltres ikke.  

 

Intensjonen i de øvrige forslagene fra avd. 2, 6, 53 og 670 tiltres og anses dekket i 

prinsipprogrammet kapittel 3.7 avsnitt 78 og 79, samt i LOs handlingsprogram. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
For forslag B-6445 anses ivaretatt i representantskapets innstilling. 

Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.2.2 Statlige investeringsfond 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4039 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene om behov for økt tilgang på risikokapital i virkemiddelapparatet, 

tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 
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8.3 Andre forslag om næringspolitikken 

8.3.1 Regionalpolitikk og handel 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4044 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene fra avd. 53 og 143 tiltres. 

 

Intensjonen i forslag fra avd. 650 om lov om god handelsskikk ivaretas gjennom arbeidet med 

lovforslaget om etablering av lov om god handelsskikk basert på NOU 2013:6. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.3.2 Industriaksjonen 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4047 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslagene oversendes det nye forbundsstyret. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.4 Energi- og klimapolitikk 

8.4.1 Eierskap og offentlig kontroll med energiforsyning 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4057 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslagene fra avd. 2, 6 (3), 7, 8, 50 og 670 anses ivaretatt i forbundets prinsipprogram avsnitt 

78 og 79 og 88, samt LOs handlingsprogram. 

 

Forslaget fra avd. 670 om vindkraft tiltres ikke. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 
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8.4.2 Tilgang på kraft 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6385 - 063 Geir Arild Solvang, avdeling 1 Oslo - Akershus 

F4058 

Fellesforbundet må jobbe for en bedre utnytting av Norges vannkraftressurser. Det må sikres 

ved langt raskere og mer omfattende rehabilitering, oppgradering og utvidelse av eldre 

kraftverk. Energiproduksjonen kan på den måten økes med ca. 10 Twh, noe som tilsvarer 

omtrent 20 Alta-kraftverk eller 1500 vindmøller. Det grønne skiftet kommer, med eller uten 

samarbeid med MDG. Studier viser at vannkraft gir mellom 50 og 500 ganger mere energi i 

forhold til hvor mye energi som gikk med på å bygge, utvinne og transportere råstoffet og 

drifte anlegget. Vindkraft, sammenlignet med 50 – 500, gir 4 -30. CO2 utslippene er også 

minimale fra vannkraft. Norge har Europas største forekomster av både fossilt og fornybar 

energi som på kort og lang sikt kan sikre Norge god energiforsyning, stor verdiskaping og 

mange arbeidsplasser. Særlig er det viktig at vi utnytter potensialet fra fornybare energikilder 

bedre. Dette vil være riktig enten man velger en nasjonal løsning med begrenset 

kraftutveksling med utlandet eller en regional løsning med mer omfattende kraft og 

effektutveklsling med Norden og Europa ellers. Norge er ledende i verden innen avansert 

vannkraftteknologi og mange norske bedrifter er basert på denne kunnskapen og leveranser til 

denne sektoren både i Norge og verden over. Vi vil særskilt peke på Norges store potensiale 

som magasin for regionen. Det er bare vannkraft som kan lagres i batterier i form av 

vannmagasiner som i løpet av svært kort tid kan settes i drift og produsere strøm for å ta 

topper eller overta når det blåser lite. Jeg kommer i fra en bedrift som nå heter Rainpower 

Norge (Tidligere Kværner´s vannkraft-bedrifter) Vi er de eneste i Norge som produserer nye 

store løpehjul. At vi har produksjon og teknologi i Norge gjør at vi fremdeles har en 

verdensledende teknologi på dette. Hvis hjemmemarkedet forsvinner, forvitrer også 

teknologien. 

 

 

B-6418 - 511 Andreas Nieuwejaar, Representantskapet 

vindkraft primært på havet, unntaksvis på land 

Fellesforbundet politikk rundt vindmøller og annen utbygging av vindkraft, må være at det 

primært skal bygges ute på havet, og unntaksvis på land. På land skal det kun bygges hvis 

kommunene/fylkenes innbyggere selv er positive til utbygging. Staten og NVE må ikke gis 

anledning til å overkjøre dem som bor der det foreslås å bygge på land! Man må også sørge 

for en forsvarlig, skånsom og ansvarlig utbygging hvis det skal forekomme på land. NVE og 

andre utbyggere som går ut over de rammer/planer som er godkjent før utbygging starter (som 

sprenger vekk eller graver vekk større arealer enn det som er avtalt), må straffes med høye 

bøter, og om de bryter dette gjentatte ganger, må de fratas konsesjon til å stå som 

utbyggere!Man har allerede tilfeller hvor dette har skjedd, og når NVE konfronteres med at de 

har gjort betydelig større inngrep i landskapet enn det man hadde søkt om i forkant, så ber de 

hverken om lov og de er så frekk at de ikke heller ber om tilgivelse. «Vi synes ikke det er så 

alvorlig som dem som klager» er deres svar. «Sånn må man bare regne med at det blir. »Dette 

kan vi ikke akseptere! Utbyggerne må holdes til ansvar, og det er innbyggerne som må få 

bestemme hvor og hva som bygges på land. 

 



– 10 – 

 

 

B-6427 - 161 Jan-Kristoffer Andreassen, avdeling 647 Glåmdal Fagforening 

Vindkraft 

Isteden for å kjøre på med vindmøller, må vi heller utnytte alle elver og bekker vi har i Norge! 

Vi må heller bruke penger på å oppdatere våres vannkraftverk og bygge ut nye. Dette vil i 

forhold til flere rapporter gi større gevinst, og gi Norge ett framskritt i grønn strøm! 

 

 

B-6448 - 393 Lars Erik Andreassen, avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 

vindkraft 

Vi må si ett tydelig nei til rasering av norsk natur ved bygging av vindkraft på land. 

Installering av monster møller krever en enorm infrastruktur og ødeleggelse av norsk natur 

som ikke lar seg reversere. 

 

 

B-6452 - 134 Syvert Fossdal, avdeling 3 Agder Fagforening 

Bærekraftig produksjon 

I forbindelse med utbygging av subsidiert vindkraft må det stilles krav til hele kjeden. Norsk 

industri som leverer til vindmølleprodusenter konkurrerer med skitten industri i bl.a. Kina. 

Det er meningsløst å ikke stille miljøkrav også til underleverandører i denne sektoren. 

 

 

I-4067 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslag fra avd. 44 og 185 om kraft til industri anses dekket i prinsipprogrammet 

avsnitt 88. 

 

Intensjonen i forslag fra avd. 57 ivaretas gjennom forbundsledelsens daglige arbeid.  

 

Intensjonen i forslag fra avd. 1 og 185 (F-4063 og F-4065) tiltres. 

 

Forslag fra avd. 7, 53 og 851 tiltres ikke.  

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6385 tiltres og anses dekket i avsnitt 36 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6418 og B-6452 tiltres og anses dekket i avsnitt 37 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6427 tiltres og anses dekket i avsnitt 36 og 37 i uttalelse I-0015. 

Forslag B-6448 tiltres ikke. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 
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8.4.3 Kraftutvikling og ACER 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6386 - 474 Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret 

gjenreiser f 4069 

F-4069 Avd. 25 - FellesforbundetNei til alle nye utenlandskabler. Norge ut av 

ACER.Fellesforbundet må vedta krav om at:- Statlig eiermakt og reguleringsmyndighet må 

brukes for å sikre oppdrag til norsk leverandørindustri, både når det gjelder olje, offshore 

vindkraft, fisk, transport og infrastruktur.- Nei til flere utenlandskabler, dvs Statnetts kabel til 

England og NorthConnect til Skottland - Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om 

overnasjonalitet ogsuverenitetsavståelse.- Stans videre utbygging av vindkraft på land, bygg 

heller opp en industri for vindkraft offshore, bygd på vår offshore-kompetanse. Det kan bli et 

nytt industrieventyr i Norge, der vi eksporterer teknologi og kraftverk med verden som 

marked.- Fellesforbundet slutter seg til Industriaksjonen, som fanebærer alt det ovennevnte, 

og hvor flere av forbundets egne tillitsvalgte fra ulike deler av industrien er representert i 

styret.Begrunnelse:Ny industripolitikk. Tilslutning til Industriaksjonen.I Norge har det over 

flere år foregått en nedbygging av den kraftkrevende industriens rammevilkår mht sikker og 

langsiktig tilgang på billig strøm. Hovedelementene i nedbyggingen har vært energiloven fra 

90-tallet, konsesjoner til stadig nye utenlandskabler samt den forhastede og uansvarlige 

tilslutning til EUs 3. energimarkedspakke. På slutten av 2018 kom også den 4. pakken. Denne 

tar det energisamarbeidet i EU/EØS i retning av en fullblods union, med enda mer myndighet 

delegert til det overnasjonale byrået ACER. En slik overføring av myndighet er så 

konstitusjonell tvilsom at den norske stat nå er stevnet for retten for brudd på Grunnlovens § 

115 (avståelse av suverenitet). Suverenitetsavståelse over mellomlandsforbindelser er desto 

mer uansvarlig jo flere av disse som bygges. Stadig nye utenlandskabler og et stadig mer 

uhemmet felleseuropeisk kraftmarked truer dermed vårt sterkeste naturgitte industrielle 

fortrinn – kraften. Industrien som følger av dennekombinerer høy produktivitet med lave 

utslipp, og sikrer både høye eksportinntekter (ca 100 mrd) og tusenvis av i 

distriktsarbeidsplasser. Norge har hatt strømutveksling med utlandet siden 60-tallet. Den 

norske strømproduksjonen er i dag ca. 140 TWh/år. Med de vedtatte kablene som nå bygges 

til Tyskland og England vil eksportkapasiteten ligge på 78 TWh/år. Hvis også NorthConnect 

bygges, vil dette stige til 90 TWh/år. Maksimal årlig netto import nådde en foreløpig topp i 

2010, med 11 TWh. Det er dermed klart at målet ikke er bedre forsyningssikkerhet, og heller 

ikke økt eksport. Fri utveksling med et Europa hvor prisene er høyere gjør at vi vil importere 

høyere priser fra utlandet, noe som vil skade både industrien, forbrukere og naturen. Høyere 

priser kan gi stor industridød. Det åpner også for nye vindkraftverk som gir naturrasering i 

stor skala. Økt kraftutveksling gir i tillegg økt effektkjøring i kraftverkene, noe som er svært 

skadelig for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. I stedet for å gamble med forutsetningene 

for den kraftkrevende industrien, må Norge utvikle en ny og mer helhetlig industripolitikk. 

Industriell sysselsetting ligger på et historisk lavmål. Skal vi legge grunnlaget for næring inn i 

ei framtid hvor oljeaktiviteten vil avta og inntektene fra denne synke, må vi utvikle nye 

bærebjelker for en høyproduktiv industribase.– 44 – 

 

F-4069 Avd. 25 - Fellesforbundet 

Nei til alle nye utenlandskabler. Norge ut av ACER. 

Fellesforbundet må vedta krav om at: 
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- Statlig eiermakt og reguleringsmyndighet må brukes for å sikre oppdrag til 

norsk leverandørindustri, både når det gjelder olje, offshore vindkraft, fisk, 

transport og infrastruktur. 

- Nei til flere utenlandskabler, dvs Statnetts kabel til England og NorthConnect 

til Skottland. 

- Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om overnasjonalitet og 

suverenitetsavståelse. 

- Stans videre utbygging av vindkraft på land, bygg heller opp en industri for 

vindkraft offshore, bygd på vår offshore-kompetanse. Det kan bli et nytt 

industrieventyr i Norge, der vi eksporterer teknologi og kraftverk med verden 

som marked. 

- Fellesforbundet slutter seg til Industriaksjonen, som fanebærer alt det 

ovennevnte, og hvor flere av forbundets egne tillitsvalgte fra ulike deler av 

industrien er representert i styret. 

 

Begrunnelse: 

Ny industripolitikk. Tilslutning til Industriaksjonen. 

I Norge har det over flere år foregått en nedbygging av den kraftkrevende 

industriens rammevilkår mht sikker og langsiktig tilgang på billig strøm. 

Hovedelementene i nedbyggingen har vært energiloven fra 90-tallet, konsesjoner 

til stadig nye utenlandskabler samt den forhastede og uansvarlige tilslutning til 

EUs 3. energimarkedspakke. 

 

På slutten av 2018 kom også den 4. pakken. Denne tar det energisamarbeidet i 

EU/EØS i retning av en fullblods union, med enda mer myndighet delegert til det 

overnasjonale byrået ACER. En slik overføring av myndighet er så konstitusjonell 

tvilsom at den norske stat nå er stevnet for retten for brudd på Grunnlovens § 115 

(avståelse av suverenitet). Suverenitetsavståelse over mellomlandsforbindelser er 

desto mer uansvarlig jo flere av disse som bygges. Stadig nye utenlandskabler og 

et stadig mer uhemmet felleseuropeisk kraftmarked truer dermed vårt sterkeste 

naturgitte industrielle fortrinn – kraften. Industrien som følger av denne 

kombinerer høy produktivitet med lave utslipp, og sikrer både høye 

eksportinntekter (ca 100 mrd) og tusenvis av i distriktsarbeidsplasser. 

 

Norge har hatt strømutveksling med utlandet siden 60-tallet. Den norske 

strømproduksjonen er i dag ca. 140 TWh/år. Med de vedtatte kablene som nå 

bygges til Tyskland og England vil eksportkapasiteten ligge på 78 TWh/år. Hvis 

også NorthConnect bygges, vil dette stige til 90 TWh/år. Maksimal årlig netto 

import nådde en foreløpig topp i 2010, med 11 TWh. Det er dermed klart at målet 

ikke er bedre forsyningssikkerhet, og heller ikke økt eksport. Fri utveksling med 

et Europa hvor prisene er høyere gjør at vi vil importere høyere priser fra utlandet, 

noe som vil skade både industrien, forbrukere og naturen. Høyere priser kan gi 

stor industridød. Det åpner også for nye vindkraftverk som gir naturrasering i stor 

skala. Økt kraftutveksling gir i tillegg økt effektkjøring i kraftverkene, noe som er 

svært skadelig for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. 

 

I stedet for å gamble med forutsetningene for den kraftkrevende industrien, må 

Norge utvikle en ny og mer helhetlig industripolitikk. Industriell sysselsetting 

ligger på et historisk lavmål. Skal vi legge grunnlaget for næring inn i ei framtid 
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hvor oljeaktiviteten vil avta og inntektene fra denne synke, må vi utvikle nye 

bærebjelker for en høyproduktiv industribase. 

 

 

B-6389 - 112 Boye Ullmann, avdeling 605 Rørleggernes Fagforening 

8 Næringspolitikk 

Acer har involvert seg i tvister om strømkabler mellom Tyskland og Danmark og videre 

mellom Tyskland og Polen. Acer og EU kommisjonen har reist sak om strømkabel overfor 

Ungarn mht kabel mellom Østerrike og Ungarn. Det betyr at Acer har en overnasjonal rolle i 

energipolitikken og har et mål om et indre marked basert på den frie konkurranse og et mål 

om en europeisk kraftbørs. Fellesforbundet ønsker offentlig styring av energimarkedet vekk 

fra børs og spekulasjonsøkonomi. Saken der Einar Ås tapte 1,3 milliarder på kort tid på å 

spekulere i kraftmarkedet måtte dekkes av flere offentlige eide kraftverk. ESA har sendt et 

brev til Norge som framholder at utgåtte vannkonsesjoner skal være etter EUs 

tjenestedirektiv. Det betyr en åpen anbudskonkurranse etter EUs anbudsdirektiv der private 

kommersielle kraftaktører kan kjøpe seg inn. Fra før tvang ESA Norge gjennom EØS avtalen 

at private kunne kjøpe seg inn norske kraft med inntil 1/3 eierandel. Allerede har tyske og 

andre fonds kjøpt seg inn i kraft blant annet i Troms. Fellesforbundet vil protestere mot ESA 

skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft. I tilfelle må dette få betydning for 

Norges tilknyting til EØS. Vi kan ikke akseptere at private kan kjøpe seg inn Norges arvesølv 

som er en evigvarende ressurs.  

 

 

B-6394 - 395 Anette Johansen avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 

Gjenreising av forslag F-4068 om produksjon av kraft og energi på norsk jord 

Fellesforbundet må jobbe for:- Nei til flere utenlandskabler, det vil si til England og North 

Connect i Skottland.- Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om overnasjonalitet og 

krav om ¾ flertall i Stortinget om en slik overføring av nasjonal styring til underleggelse i 

europeisk styring.- Stans NVEs forslag om vindkraft på land.- Utbygging og utredning av 

vindkraft offshore 

 

F-4068 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening 

Produksjon av kraft og energi på norsk jord 

Fellesforbundet må jobbe for: 

 

- Nei til flere utenlandskabler, det vil si til England og North Connect i 

Skottland. 

- Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om overnasjonalitet og krav om 

¾ flertall i Stortinget om en slik overføring av nasjonal styring til 

underleggelse i europeisk styring. 

- Stans NVEs forslag om vindkraft på land. 

- Utbygging og utredning av vindkraft offshore 

 

Begrunnelse: 

ACER og bygging av utenlandskabler er omstridt og uønsket i befolkningen. 

Kraftbransjen ønsker høyere priser mens norske forbrukere og norsk industri har 

behov for lave priser. Norge er kaldere enn de fleste land og har hatt god nytte av 



– 14 – 

 

 

lave strømpriser takket være norsk vannkraft. Forutsetning for oppbygging av 

norsk industri, som produksjon av aluminium, metaller og papir har vært lave 

strømpriser som en forutsetning for konkurransekraft med topp produktivitet og 

lave utslipp. 

 

EUs mål i Energipakke 3 og nå 4 er enda mer mål om et indre marked og fri 

konkurranse på kraft. ACER har fått en overnasjonal oppgave for den frie flyt av 

energi i EU ikke minst med å øke overføringskabler mellom land. EU ønsker 

eventuelt kraftbørser regionalt eller i EU. Dette vil kunne øke prisene. Ledende 

jurister kritiserer ACER og Norge fordi ACER vil fatte vedtak som ESA 

videresender til RME i Norge som uten debatt skal sette vedtak om energi og kraft 

ut i livet. Dette er udemokratisk og derfor må ACER vedtak endres på Stortinget. 

Tilknytting til Storbritannia og Tyskland vil øke prisene på kraft i Norge og sette 

minst 11 000 arbeidsplasser i den kraftintensive industri i fare. Økning på bare 5 -

10 øre vil sette arbeidsplasser i fare i papir-, aluminiums- og ferroindustri i fare. 

Derfor må utbygging av kabel både til England og North Connect til Skottland 

stanses. 

 

Den voldsomme utbygging av vindkraft er miljøfiendtlig med ødeleggelse av 

norsk natur. Utbygging av offshore vind er viktig for å erstatte gasskraftverk på 

olje og gassinstallasjoner. Vind offshore kan bygges med norske leveranser til 

norsk sokkel som kan produsere strøm til Storbritannia i stedet for utenlands-

kabler. Slik kan det grønne skifte bidra for norsk industri og arbeidsplasser. 

 

Vindmøller til havs kan bli Norges nye industrieventyr. Her finnes det gode 

utviklingsmuligheter og Norge har de teknologiske kunnskapsmiljøene til å 

utvikle gode løsninger for havvind. 

 

Norge har nok kraft i vassdragene, og teknologiske løsninger kan effektivisere 

allerede utbygd vannkraft. Det er derfor ikke nødvendig med rasering av norsk 

natur og ødeleggelse av norsk fauna med utbygging av vindmøller på land. Vi vil 

ikke bygge vindkraft på land for at andre land og byer i Europa skal bli 

klimanøytrale ved utbygging av vindkraft i norsk natur. Land som har behov for 

vindkraft, får bygge dette på eget territorium, ikke i norsk natur. 

 

 

 

B-6395 - 410 Stig Aimar Hansen, avdeling 851 Østfold Fagforening 

Tar opp forslag F-4075 Norge ut av ACER 

 

F-4075 Avd. 851 - Østfold Fagforening 

Nei til norsk deltagelse i EUs energiunion ACER – Stans av all videre utbygging 

av kabler til andre EU land. 

 

Norge må si nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER – Stans av all 

videre utbygging av kabler til andre EU land. Allerede fattede vedtak om ACER 

må reverseres, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om 
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Stortingets vedtak i ACER saken er i strid med grunnloven, det vil si i strid med 

kravet om ¾ dels flertall når nasjonal selvråderett skal avstås. 

 

Begrunnelse 

Tilslutning til ACER og videre utbygging av kabler til land i EU vil undergrave 

norsk selvråderett og føre til høyere strømpriser for industri og 

privathusholdninger. Strømmen er vårt arvesølv og skal brukes nasjonalt til det 

beste for privathusholdning og industrien slik vi har gjort gjennom historien. 

 

Vannkraften har vært grunnlaget for industribyggingen og derigjennom den 

norske velstandsutviklingen i by og bygd. Denne rollen skal norsk vannkraft 

fortsatt fylle. 

 

At politiske miljøer og kraftbransjen nå vil rasere store deler av kraftkrevende 

industri og legge ned tusenvis av arbeidsplasser gjennom tilknytning til 

energiunionen ACER kan vi ikke sitte å se på. Lo har allerede laget en rapport 

som viser at strømprisene vil øke og norsk industri legges ned dersom det bygges 

flere kabler. 

 

fellesforbundet må støtte et initiativ for å få utredet om Stortingets vedtak i 

Acersaken er i strid med grunnloven når det gjelder kravet til ¾ dels flertall når 

selvråderett skal avstås.  

 

 

B-6404 - 216 Oddgeir Andersen, avdeling 57 Nord-Rogaland 

f-4071 

Vil gjenreise forslag f-4071 

 

F-4071 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

Forhindre økte strømpriser. Ikke bygge flere utenlands kabler– krafta er vår! 

 

I industrikommuner langs hele kysten er den kraftforedlende prosessindustrien 

svært viktig. Karmøy, Sauda, Odda og Årdal er eksempler på steder hvor 

vannkraft og industri har skapt sterke levedyktige lokalsamfunn. Felles for dem 

alle er at de trenger tilgang på store mengder elektrisk kraft til konkurransedyktige 

priser for å sikre industriens overlevelse.  Tilgang på rimelig kraft er et 

konkurransefortrinn for nær sagt all norsk industri og dermed et vesentlig 

fundament for velferdsstaten. 

 

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett 

konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten 

halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter hensyn for 

markedet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere 

enn i Storbritannia og ellers i Europa. 

 

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og 

miste vår viktigste konkurransefordel. EUs Energiunion vil skritt for skritt skaffe 

EU kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere 
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kraftmarkedet. Om hvert skritt kan virke lite inngripende, så må vi se at samlet 

sett over tid, raseres våre nasjonale interesser. 

 

EUs Energiunion har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og 

strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, 

skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal 

bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom 

eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det 

er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. 

Fellesforbundet mener at North Connect kabelen samt flere utenlandskabler ikke 

må bygges. Strøm skal ikke være en eksport vare, men en innsats faktor i norsk 

industri. Kraft og tilhørende infrastruktur skal være i statens eige og brukes til 

beste for det norske folk.  

 

 

B-6407 - 217 Dan Einar Dybing, avdeling 57 Nord-Rogaland 

f-4071 

Vil gjenreise f-4071 

 

F-4071 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

Forhindre økte strømpriser. Ikke bygge flere utenlands kabler– krafta er vår! 

 

I industrikommuner langs hele kysten er den kraftforedlende prosessindustrien 

svært viktig. Karmøy, Sauda, Odda og Årdal er eksempler på steder hvor 

vannkraft og industri har skapt sterke levedyktige lokalsamfunn. Felles for dem 

alle er at de trenger tilgang på store mengder elektrisk kraft til konkurransedyktige 

priser for å sikre industriens overlevelse.  Tilgang på rimelig kraft er et 

konkurransefortrinn for nær sagt all norsk industri og dermed et vesentlig 

fundament for velferdsstaten. 

 

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett 

konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten 

halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter hensyn for 

markedet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere 

enn i Storbritannia og ellers i Europa. 

 

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og 

miste vår viktigste konkurransefordel. EUs Energiunion vil skritt for skritt skaffe 

EU kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere 

kraftmarkedet. Om hvert skritt kan virke lite inngripende, så må vi se at samlet 

sett over tid, raseres våre nasjonale interesser. 

 

EUs Energiunion har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og 

strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, 

skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal 

bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom 

eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det 

er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. 
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Fellesforbundet mener at North Connect kabelen samt flere utenlandskabler ikke 

må bygges. Strøm skal ikke være en eksport vare, men en innsats faktor i norsk 

industri. Kraft og tilhørende infrastruktur skal være i statens eige og brukes til 

beste for det norske folk.  

 

 

B-6419 - 112 Boye Ullmann, avdeling 605 Rørleggernes Fagforening 

7 Næring 

Forbundsstyret vedtak om Acer må legges til grunn fra februar 2018 

 

Stortinget må seia nei til tilknyting til ACER 

Forbundsstyret i Fellesforbundet er positive til internasjonalt samarbeid om både utvikling og 

utveksling av energi, ikkje minst av omsyn til klima og til sikker tilgang på kraft til det 

enkelte land. Det er bra at land samarbeider for å få ei god utnytting av krafta, og det blir 

stadig viktigare etter kvart som andelen fornybar kraft må aukast. 

 

Norge er også tent med eit slikt samarbeid ut frå vår eiga forsyning. I periodar er Norge 

avhengig av å importera straum for å dekka våre kraftbehov. Samtidig er Norge ein ikkje 

ubetydeleg krafteksportør, fordi vi kan produsera meir kraft enn vi treng sjølve. Norge har 

hatt kraftutveksling med andre land sidan 1960-talet og det har tent oss godt. Først hadde vi 

samarbeid og utveksling med andre nordiske land, og seinare også med andre EU-land. Norge 

slutta seg i 1999 til EU sin første energipakke, og i 2005 til den andre. Vi er såleis integrert i 

EUs energipolitikk, men har samtidig behalde vår sjølvråderett over ressursane. 

 

Stortinget har no til behandling fleire saker med bakgrunn i  EUs tredje energipakke. Her har 

regjeringa føreslått at Norge knyter seg til EU sin Energiunion gjennom ACER (Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators). Stortinget skal også behandla spørsmål knytt til 

handelen med elektrisitet og gass. 

 

Forbundsstyret meiner ACER er eit viktig samarbeidsorgan for drøfting av energispørsmål, og 

i utveksling av informasjon mellom land. Det gjeld ikkje berre i spørsmål knytt til el-

marknaden, men også regelverk knytt til gass. Norge er ein stor eksportør av gass til EU-land, 

og spørsmål om infrastruktur og gassmarknad er derfor av stor interesse for Norge. 

 

Forbundsstyret ser det likevel som sterkt betenkeleg at Norge skal slutta seg til ACER, fordi 

det kan medføra overføring av vedtaksrett i saker om kraftutveksling mellom land. Det vil 

dermed kunna svekka råderett og kontroll over vasskrafta og norsk kraft- og industripolitikk 

ved overføring av makt og myndigheit til ACER. Slik forbundsstyret ser det, er det i dag 

uklart kor langt denne vedtaksmyndigheita vil strekkja seg, og som skal utøvast gjennom det 

uavhengige norske organet RME (Reguleringsmyndigheten for Energi), når det gjeld saker 

som vedkjem Norge. Norge kan ikkje godkjenna eller akseptera at EU eller energibyrået 

ACER får eit mandat til å kunna vedta bygging av ny utanlandskapasitet. 

 

Fleire eksportkablar frå Norge til EU-området kan, i alle fall på kort og mellomlang sikt, driva 

opp el-prisane i Norge og dermed svekka utviklings- og verdiskapingspotensialet som ligg i 

norsk kraftkrevjande industri. Overføringskablar til utlandet må derfor berre kunne eigast av 

den norske staten. Bygging av slike kablar må også i framtida vurderast i ein 

samfunnsøkonomisk samanheng og suverent vedtakast av norske styresmakter. Vi må innretta 

oss slik at kraft framleis skal vera ein viktig konkurransefordel for norsk industri. 
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Med den kunnskapen vi i dag har om saka ber derfor forbundsstyret Stortinget om å seia nei 

til medlemskap i ACER. Forbundsstyret meiner Norge ikkje kan godkjenna eller akseptera at 

EU eller  ACER får mandat til å kunne vedta bygging av ny utanlandskapasitet, korkje i dag 

eller i framtida. På bakgrunn av risiko for overføring av vedtaksrett meiner forbundsstyret at 

Stortinget må handsama saka etter § 115 i Grunnlova. 

 

 

B-6425 - 112 Boye Ullmann, avdeling 605 Rørleggernes Fagforening 

7 Næring 

Reise forslag F-4074 F-4073 

 

F-4074 Avd. 605 - Rørleggernes Fagforening 

Nei til Acer og nye utenlandskabler 

ACER og bygging av utenlandskabler er omstridt. Kraftbransjen ønsker høyere 

priser mens norske forbrukere og norsk industri har behov for lave priser. Norge 

er kaldere enn de fleste land og har hatt god nytte av lave strømpriser takket være 

norsk vannkraft. Forutsetning for oppbygging av norsk industri dvs produksjon av 

aluminium, metaller og papir har vært lave strømpriser som en forutsetning for 

konkurransekraft med topp produktivitet og lave utslipp. 

 

EUs mål i Energipakke 3 og nå 4 er enda mer mål om et indre marked og fri 

konkurranse på kraft. ACER har fått en overnasjonal oppgave for den frie flyt av 

energi i EU ikke minst med å øke overføringskabler mellom land. EU ønsker 

eventuelt kraftbørser regionalt eller i EU. Dette vil kunne øke prisene. Ledende 

jurister kritiserer ACER og Norge fordi ACER vil fatte vedtak som ESA 

videresender til RME i Norge som uten debatt skal sette vedtak om energi og kraft 

ut i livet. Dette er udemokratisk og derfor må ACER vedtak endres på Stortinget. 

 

Norge har nok kraft og mer enn nok overføringskapasitet i dag. Tilknytting til 

Storbritannia og Tyskland vil øke prisene på kraft i Norge og sette minst 11 000 

arbeidsplasser i den kraftintensive industri i fare. Økning på bare 5 -10 øre vil 

sette arbeidsplasser i fare i papir-, aluminiums- og ferroindustri i fare. Derfor 

kabel både til England og North Connect til Skottland stanses. 

 

Den voldsomme utbygging av vindkraft er miljøfiendtlig med ødeleggelse av 

norsk natur. Utbygging av offshore vind er viktig for erstatte gasskraftverk på olje 

og gassinstallasjoner. Norge har mye kompetanse på offsshore teknologi som må 

utnyttes. Vind offshore kan bygges med norske leveranser til norsk sokkel som 

kan produsere strøm til Storbritannia i stedet for utenlandskabler. Slik kan det 

grønne skifte bidra for norsk industri og arbeidsplasser. 

 

- Nei til flere utenlandskabler dvs til England og North Connect i Skottland. 

- Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om overnasjonalitet dvs ¾ 

flertall. 

- Stans NVEs forslag om vindkraft på land. 

- Utbygg og utred vindkraft offshore 
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F-4073 Avd. 108 - Innherred Fagforening 

Stopp overføringskabler fra Norge til EU. NEI til ACER og nye utlandskabler! 

 

ACER og bygging av utenlandskabler er omstridt. Kraftbransjen ønsker høyere 

priser mens norske forbrukere og norsk industri har behov for lave priser. Norge 

er kaldere enn de fleste land og har hatt god nytte av lave strømpriser takket være 

norsk vannkraft. Forutsetning for oppbygging av norsk industri dvs produksjon av 

aluminium, metaller og papir har vært lave strømpriser som en forutsetning for 

konkurransekraft med topp produktivitet og lave utslipp. 

 

EUs mål i Energipakke 3 og nå 4 er enda mer mål om et indre marked og fri 

konkurranse på kraft. ACER har fått en overnasjonal oppgave for den frie flyt av 

energi i EU ikke minst med å øke overføringskabler mellom land. EU ønsker 

eventuelt kraftbørser regionalt eller i EU. Dette vil kunne øke prisene. Ledende 

jurister kritiserer ACER og Norge fordi ACER vil fatte vedtak som ESA 

videresender til RME i Norge som uten debatt skal sette vedtak om energi og kraft 

ut i livet. Dette er udemokratisk og derfor må ACER vedtak endres på Stortinget. 

 

Norge har nok kraft og mer enn nok overføringskapasitet i dag. Tilknytting til 

Storbritannia og Tyskland vil øke prisene på kraft i Norge og sette minst 11 000 

arbeidsplasser i den kraftintensive industri i fare. Økning på bare 5 -10 øre vil 

sette arbeidsplasser i fare i papir-, aluminiums- og ferroindustri i fare. Derfor 

kabel både til England og North Connect til Skottland stanses. 

 

Den voldsomme utbygging av vindkraft er miljøfiendtlig med ødeleggelse av 

norsk natur. Utbygging av offshore vind er viktig for erstatte gasskraftverk på olje 

og gassinstallasjoner. Norge har mye kompetanse på offsshore teknologi som må 

utnyttes. Vind offshore kan bygges med norske leveranser til norsk sokkel som 

kan produsere strøm til Storbritannia i stedet for utenlandskabler. Slik kan det 

grønne skifte bidra for norsk industri og arbeidsplasser. 

 

- Nei til flere utenlandskabler dvs til England og North Connect i Skottland. 

- Ny Stortingsbehandling om ACER etter §115 om overnasjonalitet dvs ¾ 

flertall. 

- Stans NVEs forslag om vindkraft på land. 

- Utbygg og utred vindkraft offshore 

 

 

B-6456 - 220 Fredrik Larsson, avdeling 57 Nord-Rogaland 

F-4071 

F-4071 Opprettholdes 

 

F-4071 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

Forhindre økte strømpriser. Ikke bygge flere utenlands kabler– krafta er vår! 

 

I industrikommuner langs hele kysten er den kraftforedlende prosessindustrien 

svært viktig. Karmøy, Sauda, Odda og Årdal er eksempler på steder hvor 

vannkraft og industri har skapt sterke levedyktige lokalsamfunn. Felles for dem 
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alle er at de trenger tilgang på store mengder elektrisk kraft til konkurransedyktige 

priser for å sikre industriens overlevelse.  Tilgang på rimelig kraft er et 

konkurransefortrinn for nær sagt all norsk industri og dermed et vesentlig 

fundament for velferdsstaten. 

 

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett 

konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten 

halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter hensyn for 

markedet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere 

enn i Storbritannia og ellers i Europa. 

 

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og 

miste vår viktigste konkurransefordel. EUs Energiunion vil skritt for skritt skaffe 

EU kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere 

kraftmarkedet. Om hvert skritt kan virke lite inngripende, så må vi se at samlet 

sett over tid, raseres våre nasjonale interesser. 

 

EUs Energiunion har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og 

strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, 

skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal 

bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom 

eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det 

er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. 

Fellesforbundet mener at North Connect kabelen samt flere utenlandskabler ikke 

må bygges. Strøm skal ikke være en eksport vare, men en innsats faktor i norsk 

industri. Kraft og tilhørende infrastruktur skal være i statens eige og brukes til 

beste for det norske folk.  

 

I-4076 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslaget fra avdeling 2, 25, 57, 91, 108, 605 og 851 om å forhindre økte 

strømpriser tiltres og anses ivaretatt i forbundets prinsipprogram, avsnitt 88. 

 

Intensjonen i forslag fra avdeling 2, 25, 57, 91, 108 og 605 om nei til NorthConnect-kabelen 

til Skottland, avdeling 57 om at kraftinfrastruktur skal være i statens eie, avdeling 2, 25, 108 

og 605 om utbygging av vindkraft offshore, tiltres.  

 

Forslag fra avdeling 53 om stans i bygging av overføringskabler til kontinentet, avdeling 2, 

25, 57, 91, 108 og 605 om å si nei til Statnetts kabel til England, avdeling 2, 25, 108, 605 og 

851 om at Norge må gå ut av ACER, krav om ny stortingsbehandling etter §115 og stans av 

videre utbygging av vindkraft på land, tiltres ikke. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslag B-6389 tiltres ikke.  

Intensjonen i forslag B-6419 fra Boye Ullmann om å legge forbundsstyrets uttalelse om 

ACER fra 2018 til grunn for behandlingen, tiltres og anses dekket i avsnitt 42 og 43 i 

uttalelse I-0015. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 
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8.4.4 Næringspolitiske virkninger av olje- og gassvirksomhet 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6390 - 297 Kine Ross, avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv 

Gjenreise F4084 

 

F-4084 Avd. 250 - Hotell, Restaurant og Reiseliv 

Forslag 19.6 – Det teknologiske og grønne skiftet 

(Nytt kulepunkt): Fellesforbundet skal være en aktiv pådriver for det grønne 

skiftet, gjennom å si nei til konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Senja 

og Vesterålen. 

 

Begrunnelse: 

Fellesforbundet skal også fremsnakke grønn teknologi og utdanning til disse 

bransjer. Fellesforbundet har en egen grønn sektor allerede. Fellesforbundet skal 

starte et prosjekt for å finne alternativer til alle arbeidsplasser i oljeindustrien. 

Fellesforbundet organiserer mange av underleverandørene i oljeindustrien. Disse 

må kartlegges for å finne hvilke produkter de ellers produserer i dag til grønn 

sektor. Fellesforbundet skal inngå et forpliktende samarbeid med Sintef Energi for 

å sikre medlemmenes arbeidsfremtid i alle sektorer som må bli grønnere. 

 

 

I-4085 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslag fra avd. 5, 28, 53, 108, 118 og 143 tiltres. 

 

Forslag fra avd. 250 tiltres ikke. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

8.4.5 Annet om miljø 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4088 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Den delen av forslaget fra avdeling 25 som omhandler eget miljøvernombud på alle bedrifter, 

tiltres ikke.  

 

Intensjonen i øvrige deler av forslag fra avdeling 25 og forslag fra avdeling 118 tiltres.  

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 
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8.5 Bransjespesifikke næringspolitiske spørsmål 

8.5.1 Hotell og restaurant 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6400 - 221 Karl Emil Frantzen Selvåg, avdeling 57 Nord-Rogaland 

F-4092 

Gjenreiser F-4092Vi må ha en mer seriøs servicebransjen. Det må stilles krav til at dersom 

man lønner ansatte under minstelønnssatser,Skal man ta fra serveringsstedet skjenkebevilling 

 

F-4092 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

En mer seriøs serveringsbransje. 

Det må stilles krav til at dersom man lønner ansatte under minstelønnssatsene, 

skal man ta fra serveringstedet skjenkebevilgningen.  

 

 

B-6434 - 073 Andreas Tharaldsen, avdeling 10 

f-4089 

Legge til setningen: "Kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater skal kun kjøpe 

tjenester fra hoteller, restauranter og kantiner med tariffavtale." 

 

F-4089 Avd. 3 - Agder Fagforening 

Skattlegging av tips 

 

Etter at arbeidsgiverne ble pålagt å innrapportere tips, har mange ansatte opplevd 

at de selv må finansiere arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. 

Fellesforbundet må få på plass en presisering av hvordan regelverket er ment å 

fungere, slik at tips blir utbetalt i sin helhet når skatt, pensjon og feriepenger er 

trukket fra. 

 

B-6444 - 423 Knut Ole Prestholt, avdeling 8 Telemark 

Gjenreis forslag F-4091 

 

F-4091 Avd. 54 - Gjøvik Jern og Metall 

Fellesforbundet skal jobbe opp mot de rød/grønne partiene og få på plass en 

nasjonal lov som sier at bedrifter som faller inn under serveringsbegrepet og som 

betaler under lovpålagt tarifflønn ikke skal kunne få skjenkebevilling.  

 

Begrunnelse: 

Dette vil føre til et mer seriøst arbeidsliv, mindre sosial dumping, og en lønn folk 

kan leve av.  
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B-6446 - 074 Kim Tomas Laivindil Klevengen, avdeling 10 

Forby tips 

Arbeidsgiver skal betale all lønn, forby tips.  

 

 

B-6457 - 214 Terje Lund, avdeling 57 Nord-Rogaland 

gjenreise F-4092  

Useriøse skjenkesteder må miste sjenkebevilgningen når de ikke følger allmenngjort lønn. 

 

F-4092 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

En mer seriøs serveringsbransje. 

Det må stilles krav til at dersom man lønner ansatte under minstelønnssatsene, 

skal man ta fra serveringstedet skjenkebevilgningen.  

 

 

B-6437 - 075 Svein Frode Pettersbakken, avdeling 10 

Offentlige kjøp og bruk skal kun gjelde bedrifter med teriffavtale.  

Fellesforbundet skal jobbe aktivt opp mot kommunene og bruke skjenkebevilling mot 

useriøse arbeidsgivere som driver med sosial dumping eller som driver med svart arbeid. Vi 

krever at Fellesforbundet bruker "Bergens modellene" som føring for resten av landet. 

Offentlige kjøp og bruk skal kun gjelde bedrifter med teriffavtale.  

 

I-4095 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslag fra avdeling 851 om tariffesting av at tips skal tilfalle ansatte uten fradrag for 

arbeidsgiveravgift og administrasjonsgebyr oversendes det nye forbundsstyret til behandling i 

forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret i 2020. 

 

Intensjonen i øvrige forslag tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslag B-6446 tiltres ikke. 

Øvrige forslag oversendes forbundsstyret. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 

 

 

8.5.2 Havbruk 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4099 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslag som omfatter ringvirkninger fra oppdrett, at vertskommunene må sikres 

inntekter for bruk av areal, at veksten skal være faglig forsvarlig og kontrollert og at strengere 

sanksjoner mot brudd på konsesjons- og driftsvilkår må vurderes, tiltres. 
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Forslag fra avd. 53 og 143 som omhandler at veksten størst mulig grad bør være landbasert, 

tiltres ikke.  

 

Den delen av forslaget fra avd. 53 som omhandler produksjonsavgift etc. oversendes det nye 

forbundsstyret og behandles i forbindelse med NOU om grunnrentebeskatning i 

havbrukssektoren. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.5.3 Forsvarsindustri 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6392 - 523 Sigurd Myrvoll, Representantskapet 

Forsvarsindustrien hefte 8 punkt 8,5,3, repskapets vurdering side 71 

Nåværende tekst: Forsvaret vil ikke selv kunne besitte all den teknologiske kompetanse som 

er nødvendig. I den gjeldende « Langtidsplanen for Forsvaret» slutter et enstemmig Storting 

seg til at Forsvaret også skal lene seg på private aktører gjennom bortsetting av oppgaver der 

det er kosteffektivt og hensiktsmessig .Endringsforslag, innarbeides i punkt 61, tredje setning, 

hefte 2 I-0015Forsvaret skal selv besitte største delen av den tekniske kompetansen på 

Forsvarets materiell, dette er viktig av beredskapsmessige hensyn.Fellesforbundet innser at 

det i enkelte tilfeller er nødvendig med langsiktige industriavtaler med industrien.Det 

forutsettes at slike kontrakter inngås i et samarbeid mellom partene i Forsvaret. Dette vil sikre 

at det kun blir benyttet aktører som oppfyller lov og avtaleverk, og at kontraktens om inngås 

er kosteffektive for Forsvaret. 

 

 

 

I-4114 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Forslag B-6392 tiltres og anses ivaretatt i avsnitt 61 i uttalelse I-0015. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 

 

 

8.5.4 Treindustri 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6388 - 116 Anne Rønningsbakk, avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening 

papir emballasje miljø 

Jeg gjenreiser forslag F-4118 om papir, emballasje og miljø.Forbundet skal være i front på 

grønn utvikling og da er responsen, "intensjonen forslaget støttes" alt for defensivt. 
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F-4118 Avd. 850 - Oslo Grafiske Fagforening 

Papir – Emballasje – Miljø  

Fellesforbundet må ta initiativet til å sikre og styrke Norsk papir og grafisk 

industri for fremtiden med naturlige samarbeidspartnere som Norsk Industri og 

skogeiere.  

Miljøsaken er mer aktuell enn noen gang, og plastforurensing i naturen blitt et 

stort problem. For å redusere CO2-utslipp og plastsøppel fra naturen må papir 

prioriteres som emballasjeprodukt og medium.  

 

Transport står for en stor del av klimautslippene i Norge (20-25 prosent ifølge 

Cicero). I dag produseres en stor del av grafiske produkter i utlandet, for deretter å 

transporteres til Norge. Dette er problematisk med tanke på lønns- og 

arbeidsvilkår i flere av våre bransjer: transport, papp- og papirfabrikker, og grafisk 

bransje.  

 

Grafisk bransje er fortsatt betydelig i Norge, og i omsetning mer enn dobbelt så 

stor som musikkbransjen! Ved å legge til rette for lokal produksjon av papp/papir, 

emballasje og andre grafiske produkter vil miljøskadelig plastforbruk reduseres, 

arbeidsplasser sikres og CO2-avtrykk forbundet med transport minimeres.  

 

Design og førtrykk må også ta sin del av ansvaret, og gjøre designvalg som bidrar 

til mindre svinn og størst mulig resirkuleringsgrad. Denne helt sentrale 

kompetansen sitter hos de faglærte, og ikke hos hobbydesignere! Opplæring med 

tanke på miljøvennlig design må likevel få større plass i kompetanseutviklingen.  

 

Fellesforbundet må ta en aktiv rolle for å sikre og utvikle arbeidsplasser som 

bidrar til miljøvennlig produksjon lokalt. 

 

 

B-6454 - 162 Glenn Cato Furulund, avdeling 650 

Vi må jobbe mer aktivt mot styresmaktene for og få til en politisk vilje for og legge til rette 

for industri som kan ta vare på og foredle råvarene vi sender ut av landet. Spesielt fra skogen, 

er mye å hente både i arbeidsplasser og klima. Vi er allerede bakpå i denne utviklingen, vi 

MÅ reagere nå om vi skal være med. Fellesforbundet må gå foran i dette arbeidet. 

 

 

B-6461 - 161 Jan-Kristoffer Andreassen, avdeling 647 Glåmdal Fagforening 

mindre utsending av Norge 

Vi sender flere tusen tonn med fullt brukbar flis og andre råvarer ut av Norge.Vis vi hadde tatt 

til oss dette, satsa på ny teknologi som vil utvinne mer energi og produkter av dette i Norge. 

 

 

B-6662 - 444 Karoline Ellingsund, avdeling 19 Sogn & Fjordane Fagforening 

avløyser i jordbruk 

Vi i Fellesforbundet må ta vare på norske bønder! Vi må tenke på norsk mat. Vi må få til at 

bønder for meir tilskott til å ha avløser som kan hjelpe bøndene.driver du et gårdsbruk så er de 
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ingen av bøndene som har 8 timer dag. Bøndene må jobb dag og natt. Dei kan ikke si at vi kan 

ikke jobbe meir en 12 timer hver dag de går ikke når du er bonde! Eg blir sint når eg ser hvor 

mye mat vi henter fra utlandet, derfor er norsk mat så dyr som den er! Vi iFellesforbundet må 

støtte norske bønder for hva dei gjør for dette landet magene av medlemmer fra 

Fellesforbundet er gardbruker også! 

 

 

I-4119 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslaget fra avd. 647 og den delen av forslaget fra avd. 103 som omhandler økt selvforsyning 

tiltres ikke. 

 

Intensjonen i øvrige forslag tiltres.  

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6454 og B-6461 tiltres og anses dekket i avsnitt 57 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6662 tiltres og anses dekket i avsnitt 59 i uttalelse I-0015. 
 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 

 

 

8.6 Samferdsel og bompenger 

Forslag innkommet under dette punkt behandles i tilknytning til uttalelsen I-0016. 

 

I-4140 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslagene fra avd. 1, 2, 6 og 670 som går imot enhver form for bomfinansiering, forslaget fra 

avd. 185 om handlings- og aktivitetsplan, den delen av forslaget fra 

Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark som omhandler avvikling av anbud som 

konkurranseform i persontrafikken, tiltres ikke. 

 

Intensjonen i de øvrige forslag tiltres. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.7 Skole, opplæring og utdanning 

8.7.1 Skoletilbudet 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6411 - 191 Espen Watne, avdeling 14 Rogaland Transportarbeiderforening 

mat på skolen 

Fellesforbundet skal jobbe for at alle elever skal ha et varmt måltid på skolen. Forskinga viser 

at dette har stor gevinst for barna. 
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B-6412 - 382 Silje Berthelsen Fondevik, avdeling 747 Unionen Fagforening 

8.7.1 skole, opplæring og utdanning  

8.7.1Endre skole reformen på barneskolen tilbake til den som kom i 1997 der 1 klasse skal ha 

tilvenning til skolen og ikke full skole dag som det er i dag. Hele poenger fra 1997 er vekke 

Og legge inn ett forslag på å ta vekk lekse i skolen. Heller lage tiltak der de gjør lekser på 

skolen.  

 

B-6438 - 190 Egel Storevik, 14 avdeling 14 Rogaland Transportarbeiderforening 

Mat på skolen 

Fellesforbundet skal jobbe for at alle elever skal ha et varmt måltid på skolen. Forskinga viser 

at dette har stor gevinst for barna. 

 

 

I-4153 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene fra avd. 2, 6, 7, 8, 50 og 670 om gratis varm mat og tilgjengelig 

helseressurs på skolene, tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6411 og B-6438 tiltres og anses dekket i avsnitt 2 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6412 tiltres og anses dekket i avsnitt 3 i uttalelse I-0017. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt.  

 

 

8.7.2 Generelle forslag om skole og utdanning 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6387 - 434 Brede Bjerkseth, avdeling 39 Industri & Service Telemark 

leksefri skole 

Foreslår og endre representantskapets innstilling til at Fellesforbundet skal være for en lekse 

friskole.Lekser er den største faktoren til forskjeller i norsk skole, vi har tall som viser til det, 

1 av 4 dropper ut av Vidregåendeskole, 2 av 3 elever stresser over lekser når de kommer 

hjem, så stressa at det går utover livskvaliteten demmes, dette er ikke bare tall, dette er 

mennesker det er snakk om.Vi i Fellesforbundet må være med og bekjempe forskjeller og da 

må vi se på den største faktoren til forskjeller blandet unge, nettop lekser.Finland har ikke 

lekser og Finland har verdens beste skole system med de beste resultatene, Norge skal være 

best på skole da må vi tørre og endre systemet. Lærere og elever jobber hver dag mange timer 

etter skole og jobb, da mister de fritiden sin, vi har 8 timers arbeidsdag i Norge men ikke for 

elever og lærere, Norge skal ha den beste skolen, Fellesforbundet skal jobbe for at vi står 

sterkere sammen med mindre forskjeller, da må lekser ut av norsk skole. 
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B-6408 - 191 Espen Watne, avdeling 14 Rogaland Transportarbeiderforening 

leksefri skole anses dekket i I-0017 avsnitt 2. 

Fellesforbundet skal jobbe for en leksefri skole . Lekser er en usosial og urettferdig ordning. 

Alle barn skal ha rett på samme fritid når skolen er ferdig . Barn lærer best på skolen av 

kompetente lærere. 

 

 

B-6435 - 161 Jan-Kristoffer Andreassen, avdeling 647 Glåmdal Fagforening 

leksefri skole. 

Vi ser at i land der dem kjører leksefri skole har elever som er mer opplagte, gjør det bedre på 

prøver, og er mer aktive i timene. Dette må skje i Norge nå, vi kan ikke fortsette å gi skole 

elevene mer enn dem takler.For 100 år sia fikk vi arbeidene 8timers dag. Hvorfor skal vi 

tvinge våre unge til å tillegg å jobbe på kvelden? Dette henger ikke på kreip vis vi ønsker å ta 

vare på alle potensielle medlemmer. Leksefri skole må innføres i Norge! 

 

 

I-4183 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6387, B-6408 og B-6435 tiltres og anses dekket i avsnitt 3 i uttalelse  

I-0017. 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt.  

 

 

8.7.3 Fagopplæring generelt 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6391 - 348 Alexsander Leknes Torsvik, avdeling 5 

Fagbrev 

Forslag: Opprette fagbrev for riggere, arbeidere som manuelt rigger på plass konstruksjoner, 

utstyr, rør og supporter, m.m. i forbindelse med olje og gass industrien. Denne gruppen burde 

bli anerkjent som en faggruppe, de utfører ett stykke arbeid som er betydelig og essensiell for 

at konstruksjoner skal ferdigstilles. De jobber ofte på plasser som er trang og vanskelige å 

komme til og det de rigger på plass kan veie alt fra 100 kg til flere hundre tonn. Sammen med 

kran får de det så nærmt som kranen kan gå, deretter er det kjettingtaljer og muskelkraft. 

Dette må nøye planlegges og beregnes, risikovurderes og annet arbeid i område må gjerne 

stoppes grunnet tunge løft i høyden. Den kompetansen de har er uvurdelig og 

løsningsorientert, de fortjener å ha muligheten til å få ett fagbrev og bli annerkjent som 

fagarbeidere. 
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B-6397 - 474 Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret 

fremmer f 4185  

F-4185 Avd. 25 - FellesforbundetFagopplæring og kompetanseYrkesfag er en av de viktigste 

forutsetninger for verdiskaping i Norge – når rekrutteringen til yrkesfag reduseres trues 

videreføring av vår industrielle arv. At industrien trenger rekruttering ser man i antallet 

utenlandske ufaglærte bransjene benytter seg av. Store industrielle utbygginger i fremtiden 

trenger fagfolk. Derfor trenger yrkesfagopplæringen et løft for å styrke kvaliteten i norsk 

industri og arbeidsliv. Siden Reform 1994 har rekrutteringen til håndverksfag blitt dramatisk 

forverra. Reform 94 og 97 og seinere endringer legger ensidig vekt på teoretiske fag også i 

den videregående utdanning. Reform 94 ødela også muligheten for å gjøre lærlingelønna til et 

grunnlag for rekruttering. Resultatet ser vi i dag med en skrikende mangel på kvalifiserte 

fagfolk samtidig som hver tredje elev i videregående oppfatter sin skolesituasjon som 

meningsløs og uten relevanse for yrkesvalg. Norge driver sløseri med ungdommen sine 

talenter og undertrykkerderes virketrang.Fellesforbundet vil:- Oppheve Reform 94 sine 

bestemmelser om lønn til lærlinger.- Heve satsene i Overenskomstene tilbake til nivået før 

Reform 94. Videre må også lærlingenes lønn kunne forbedres ved lokale forhandlinger på 

linje med  

 

F-4185 Avd. 25 - Fellesforbundet 

Fagopplæring og kompetanse 

Yrkesfag er en av de viktigste forutsetninger for verdiskaping i Norge – når 

rekrutteringen til yrkesfag reduseres trues videreføring av vår industrielle arv. At 

industrien trenger rekruttering ser man i antallet utenlandske ufaglærte bransjene 

benytter seg av. Store industrielle utbygginger i fremtiden trenger fagfolk. Derfor 

trenger yrkesfagopplæringen et løft for å styrke kvaliteten i norsk industri og 

arbeidsliv. Siden Reform 1994 har rekrutteringen til håndverksfag blitt dramatisk 

forverra. Reform 94 og 97 og seinere endringer legger ensidig vekt på teoretiske 

fag også i den videregående utdanning. Reform 94 ødela også muligheten for å 

gjøre lærlingelønna til et grunnlag for rekruttering. Resultatet ser vi i dag med en 

skrikende mangel på kvalifiserte fagfolk samtidig som hver tredje elev i 

videregående oppfatter sin skolesituasjon som meningsløs og uten relevanse for 

yrkesvalg. Norge driver sløseri med ungdommen sine talenter og undertrykker 

deres virketrang. 

 

Fellesforbundet vil: 

- Oppheve Reform 94 sine bestemmelser om lønn til lærlinger. 

- Heve satsene i Overenskomstene tilbake til nivået før Reform 94. Videre må 

også lærlingenes lønn kunne forbedres ved lokale forhandlinger på linje med 

andre lønnssatser. 

- Heve status og offentlige tilskuddsordninger for en opplæringskurve der man  

etter fagbrev og yrkespraksis kan videreutdanne seg. Ett eksempel som har 

elementer av en slik ordning er TAF (Tekniske og allmenne fag) tilknytta 

videregående skole. 
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B-6431 - 155 Sigmund Hustveit Sund, avdeling 103 Ringsaker 

F4185 

Ønsker å fremme forslag F4185. Vi må i vårt forbund bygge opp stoltheten til fagarbeidere vi 

har.Vi må legge press på arbeidsgiver til å kun ansette fagarbeidere og legge en plan for 

fagopplæring dersom man MÅ ansette ufaglærte.Fagarbeidere trenger vi mange flere av og da 

MÅ yrkesstoltheten bygges opp og verdsettes.  

 

F-4185 Avd. 25 - Fellesforbundet 

Fagopplæring og kompetanse 

Yrkesfag er en av de viktigste forutsetninger for verdiskaping i Norge – når 

rekrutteringen til yrkesfag reduseres trues videreføring av vår industrielle arv. At 

industrien trenger rekruttering ser man i antallet utenlandske ufaglærte bransjene 

benytter seg av. Store industrielle utbygginger i fremtiden trenger fagfolk. Derfor 

trenger yrkesfagopplæringen et løft for å styrke kvaliteten i norsk industri og 

arbeidsliv. Siden Reform 1994 har rekrutteringen til håndverksfag blitt dramatisk 

forverra. Reform 94 og 97 og seinere endringer legger ensidig vekt på teoretiske 

fag også i den videregående utdanning. Reform 94 ødela også muligheten for å 

gjøre lærlingelønna til et grunnlag for rekruttering. Resultatet ser vi i dag med en 

skrikende mangel på kvalifiserte fagfolk samtidig som hver tredje elev i 

videregående oppfatter sin skolesituasjon som meningsløs og uten relevanse for 

yrkesvalg. Norge driver sløseri med ungdommen sine talenter og undertrykker 

deres virketrang. 

 

Fellesforbundet vil: 

- Oppheve Reform 94 sine bestemmelser om lønn til lærlinger. 

- Heve satsene i Overenskomstene tilbake til nivået før Reform 94. Videre må 

også lærlingenes lønn kunne forbedres ved lokale forhandlinger på linje med 

andre lønnssatser. 

- Heve status og offentlige tilskuddsordninger for en opplæringskurve der man  

etter fagbrev og yrkespraksis kan videreutdanne seg. Ett eksempel som har 

elementer av en slik ordning er TAF (Tekniske og allmenne fag) tilknytta 

videregående skole. 

 

 

B-6432 - 214 Terje Lund, avdeling 57 Nord-Rogaland 

gjenreiser F-4189 

Yrkesfaglærere må få tilbud om hospitering i bedrifter med 4-5 år mellomrom. For å holde 

yrkesfagene så oppdaterte så mulig så må lærerne ut i bedriftene for å oppdatere sin kunnskap 

med jevne mellomrom.  

 

F-4189 Avd. 57 - Nord-Rogaland 

Fagopplæring og yrkesfag. 

LO og NHO er blant de tyngste aktørene i norsk arbeidsliv med kjennskap til 

arbeidslivet på et meget bredt plan. Nå når regjeringen setter ned utvalg for å 

konkurrere med LO og NHO om hvordan forme framtidas yrkesfag er dette noe 

fellesforbundet ser på med stor skepsis da LO og NHO sine uttalelser, baset på 

brei og lang erfaring fra arbeidslivet, blir tidsidesatt for regjeringas "Ekspert 
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grupper" for å få gjennom regjeringens politikk. Trepartssamarbeidet i den norske 

modellen gjør seg også gjeldene på utdanningssiden for at man sammen skal 

forme framtidas arbeidsliv. Det norske arbeidslivet er i konstant utvikling som 

baseres på forskning og ny teknologi. For at lærere skal være best skikket til å 

følge med på utviklingen som skjer i det norske arbeidslivet er ikke mer 

rapportering og målstyring det som skal til. Lærere på yrkesfag må ut å hospitere i 

bedriftene for å holde tritt med utviklingen som skjer i arbeidslivet.  

 

Fellesforbundet krever: 

- At trepartssamarbeidet rundt utformingen av det norske arbeidslivet, samt 

utdanning, fremdeles skal ha forrang foran "ekspert grupper". 

- Yrkesfagslærere tilbys hospitering med 4-5 års mellomrom ute i bedrifter. 

- Norge har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden.  Det er viktig at det 

jobbes aktivt for å heve statusen til yrkesfagene.  Dyktige fagarbeidere er 

kunnskapssamfunnets viktigste ressurs. 

 

I-4197 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslag fra avd. 25 om å heve satsene for lærlinglønnen gjennom overenskomstene 

oversendes det nye forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til 

tariffoppgjøret i 2020. 

 

Forslaget fra avd. 2 om innføring av en generell læreplassgaranti, 650 om studiepoeng for 

avlagt fag-/svenneprøve, tiltres ikke. 

 

Forslaget fra avd. 670 om stipendordning for lærlinger anses dekket gjennom Statens 

lånekasse for utdanning.  

 

Intensjonen i forslag fra avdeling 2, 25, 53, 57, 176, 650 og 730 om en generell styrking av 

yrkesfagene, 50, 650 og 762 om styrking av praktiske fag, 57 og 730 om styrking av partenes 

innflytelse på yrkesutdanningen, styrkingen av samarbeidet mellom skole og bedrift, 57 og 

730 om styrking av samarbeidet mellom skolen og næringslivet, 650 om tilleggspoeng til 

opptak til universitetsutdanning etter avlagt fag-/svenneprøve, tiltres.  

 

Tillegg avsnitt 97 i prinsipprogrammet (ny tekst understreket og kursiv): 

 

"Skolen har mange viktige funksjoner. Den skal gi barn og unge et godt grunnlag for å velge 

videre utdanning og yrkeskarriere. Skolen er også en viktig arena for inkludering og 

utjevning av sosiale forskjeller. Skolen må legge til rette for at praktisk kunnskap, ikke bare 

teoretisk, blir verdsatt. Elever i ungdoms- og videregående skole må få informasjon om 

arbeidslivet, fagbevegelsens rolle og videre utdanningsmuligheter. Skolen skal være offentlig, 

gratis og tilgjengelig for alle." 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6391 tiltres og anses dekket i avsnitt 13 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6397 tiltres og anses dekket i avsnitt 10 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6431 tiltres og anses dekket i avsnitt 6 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6432 tiltres og anses dekket i avsnitt 11 i uttalelse I-0017. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt. 
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8.7.4 Rekruttering til yrkesfagene 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6440 - 444 Karoline Ellingsund, avdeling 19 Sogn & Fjordane Fagforening 

skule og utdanning  

Vi må ut på skolen å snakke med ungdommene. Og snu trenden med at foreldre at å gå 

yrkesfaget så betyr ikke at du ikke er smart. Det er ikke som passer til å sitte på et kontor. 

Yrkesfag er faktisk framtida til landet vårt.  

 

I-4206 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslag fra avdeling 7 om å holde tilbake deler av tilskudd til gjennomført fagprøve tiltres 

ikke. 

 

Intensjonen i øvrige forslag tiltres. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6440 tiltres og anses dekket i avsnitt 15 i uttalelse I-0017. 

 

For øvrig foreslås representantskapets innstilling vedtatt.   

 

 

8.7.5 Lærlingordningen 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

I-4215 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslaget fra avd. 5 om å skjerpe sanksjonene mot lærebedrifter som misbruker ordningen, 

anses ivaretatt gjennom fylkeskommunenes tilsynsmyndighet.  

 

Forslagene fra avd. 6, 25, 50 og 670 om mulighet til å gjenoppta fag-/svenneprøve innen seks 

måneder anses dekket gjennom eksisterende tariffbestemmelser. 

 

Intensjonen i den delen av forslag fra avd. 5 som omhandler tydeligere faglig innhold i 

kompetansebevis og et skolesystem der man kan velge yrkesopplæring rett etter 

ungdomsskolen, tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt.  
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8.7.6 Kvalitet i opplæringen 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6393 - 475 Jorge Alex Dahl, Forbundsstyret 

Representasjon ved opplæringskontorene 

Fellesforbundet skal jobbe for at opplæringsloven endres slik at arbeidstakersiden blir 

representert i styret når fagopplæringen organiseres i opplæringskontor 

 

 

B-6384 - 257 Linn Merethe Haugen, avdeling 12 

krav til kompetanse hos yrkesfaglærere 

I dag er ikke kunnskapen til yrkesfaglærerene i videregående opplæring bra nok. Det må 

settes krav til viderekompetanse hos yrkesfaglærere i den forstand at de blir pålagt å må ut i 

praksis i en tid i løpet av en satt periode. Begrunnelse:Mye av den kunnskapen som formidles 

ut til mange yrkesfag elever hver dag er så utdatert at den ikke kan være gjeldende i dagens 

yrkesliv men gjeldende for 20 år siden. Derfor må det pålegges at lærere må oppdatere sin 

kunnskap med jevnlige mellomrom så de kan lære bort relevant fagstoff slik at alle elevene 

kan føle at det de lærer på skolen har de bruk for ut i læretiden og arbeidslivet. 

 

 

B-6403 - 257 Linn Merethe Haugen, avdeling 12 

F-4221 gjenreises 

Forslaget går ut på kravsatt obligatorisk kurs av faglig leder og instruktører som må fornyes 

hvert 4 år for å opprettholde godkjenningen som lærebedrift.  

 

F-4221 Avd. 146 - Namdal Fagforening 

Fellesforbundet må jobbe for at det blir laget et standardisert kurs for alle faglige 

ledere og instruktører innen samme yrkesgruppe. Kurset må være obligatorisk for 

å få godkjenning som lærebedrift og må fornyes hvert fjerde år for å opprettholde 

denne godkjenningen. Dette sørger for at alle lærlinger blir tatt imot av personer 

med den kunnskapen som er nødvendig. 

 

Begrunnelse: 

I dag varierer det mellom fylkeskommunene hvilke krav som stilles til 

lærebedriftene. Eksempelvis stilles det I Trøndelag Fylkeskommune krav til kurs 

for nye faglige ledere og instruktører på nye lærebedrifter fra 1.1.2018. Det 

samme kravet gjelder ikke bedrifter som har hatt godkjenningen før dette 

tidspunktet. I Møre og Romsdal er kurset kun et tilbud, ikke et krav. Vi ønsker at 

dette skal være et krav over hele landet. Kun to lærebedrifter I Norge har mistet 

godkjenningen som lærebedrift I de to siste årene (ref: NRK Her og Nå). Å stille 

krav til kursing av faglige ledere og instruktører vil bidra til å bedre og 

kvalitetssikre opplæringen, oppfølgingen og arbeidshverdagen til lærlingene 

generelt. 
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B-6422 - 161 Jan-Kristoffer Andreassen avdeling 647 Glåmdal Fagforening 

Høyere krav til faglærere på VGS. 

Det må kreves høyere kunnskap hos faglærere på VGS for å styrke elevenes kunnskap føre 

dem kommer i bedrift.Det må kreves av lærerne at dem er ute på bedrifter og praktiserer yrket 

dem skal lære de unge, dette vil gjøre at vi som har med oss lærlinger vil slippe å bruke X-

antall timer på ting dem skulle lært på skolen.Vi ser idag at lærerne ikke har den kunnskapen 

de trenger for å gi elevene ett godt grunnlag føre de skal ut i bedrifter, infoen dem lærer på 

skolen er utdatert informasjon. Og ikke det elevene trenger for å kunne gå ut i en bedrift med 

en god grunnmur.Fellesforbundet må legge press på regjeringa til å ta ett tak for framtidens 

fagarbeider og medlemmer! 

 

 

B-6430 - 261 Siril Wigen Monteiro, avdeling 12 

Gjenreise F-4221 

Gjenreise F-4221;Avd. 146 - Namdal FagforeningFellesforbundet må jobbe for at det blir 

laget et standardisert kurs for alle faglige ledere og instruktører innen samme yrkesgruppe. 

Kurset må være obligatorisk for å få godkjenning som lærebedrift og må fornyes hvert fjerde 

år for å opprettholde denne godkjenningen. Dette sørger for at alle lærlinger blir tatt imot av 

personer med den kunnskapen som er nødvendig.Begrunnelse:I dag varierer det mellom 

fylkeskommunene hvilke krav som stilles til lærebedriftene. Eksempelvis stilles det I 

Trøndelag Fylkeskommune krav til kurs for nye faglige ledere og instruktører på nye 

lærebedrifter fra 1.1.2018. Det samme kravet gjelder ikke bedrifter som har hatt 

godkjenningen før dette tidspunktet. I Møre og Romsdal er kurset kun et tilbud, ikke et krav. 

Vi ønsker at dette skal være et krav over hele landet. Kun to lærebedrifter I Norge har mistet 

godkjenningen som lærebedrift I de to siste årene (ref: NRK Her og Nå). Å stille krav til 

kursing av faglige ledere og instruktører vil bidra til å bedre og kvalitetssikre opplæringen, 

oppfølgingen og arbeidshverdagen til lærlingene generelt. 

 

F-4221 Avd. 146 - Namdal Fagforening 

Fellesforbundet må jobbe for at det blir laget et standardisert kurs for alle faglige 

ledere og instruktører innen samme yrkesgruppe. Kurset må være obligatorisk for 

å få godkjenning som lærebedrift og må fornyes hvert fjerde år for å opprettholde 

denne godkjenningen. Dette sørger for at alle lærlinger blir tatt imot av personer 

med den kunnskapen som er nødvendig. 

 

Begrunnelse: 

I dag varierer det mellom fylkeskommunene hvilke krav som stilles til 

lærebedriftene. Eksempelvis stilles det I Trøndelag Fylkeskommune krav til kurs 

for nye faglige ledere og instruktører på nye lærebedrifter fra 1.1.2018. Det 

samme kravet gjelder ikke bedrifter som har hatt godkjenningen før dette 

tidspunktet. I Møre og Romsdal er kurset kun et tilbud, ikke et krav. Vi ønsker at 

dette skal være et krav over hele landet. Kun to lærebedrifter I Norge har mistet 

godkjenningen som lærebedrift I de to siste årene (ref: NRK Her og Nå). Å stille 

krav til kursing av faglige ledere og instruktører vil bidra til å bedre og 

kvalitetssikre opplæringen, oppfølgingen og arbeidshverdagen til lærlingene 

generelt. 
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B-6449 - 303 Jan Rune Brovold, avdeling 764 Malernes Forening 

gjenreise F4224 

 

F-4224 Avd. 764 - Malernes Forening 

Styrkning av ordningen med opplæring i bedrift 

Dagens ordning med opplæringskontor / opplæringsringer må overføres til 

fylkeskommunal regi. 

 

Begrunnelse: 

Yrkesfag opplæringen er en offentlig oppgave. 

For å sikre enhetlig god opplæring gis fylkeskommunen ansvaret for oppfølging 

av lærlinger. Deler av lærlingetilskuddet ønsket brukt på en styrkning av en 

offentlig oppfølging av lærlingeordningen. Slik ordningen i dag fungerer med 

oppfølgningen av lærlinger er det for tette bånd mellom bedrifter og 

opplæringskontor. 

 

Bedriftenes eierskap til opplæringskontorene setter lærlingene i en svak posisjon. 

Mangelfull opplæring og tvister i arbeidsforholdet blir ikke håndtert på en god 

måte. For de læringene som ikke er tilsluttet opplæringskontor er det en fylkes 

kommunal oppgave å sørge for oppfølgingen. Det finnes i dag ikke ressurser til å 

gi en god oppfølging av disse bedriftene. 

 

 

B-6451 - 333 Daniel Hagen, avdeling 65 

fagbrev for ventilasjons montører 

Fagbrevet for ventilasjons og blikkenslager er utdatert. Man må ha stor kunnskap innen 

blikk.ventilasjon montør er ikke blikkenslager lenger, som de gjorde på 70 tallet. 

 

 

B-6458 - 127 Lars-Vegar Berg Pettersen, avdeling 74 Nord-Hålogaland 

anerkjenne høyere yrkesfaglig utdannelse 

Fellesforbundet må opprette dialog med fagskolene om høyere yrkesfaglig utdannelse både 

for å tilpasse dagens utdanningstilbud til hvordan yrkeslivet er og for opprettelse av nye 

utdanningstilbud. Og samtidig opplyse mer om høyere yrkesfaglig utdannelse på lik linje som 

annen høyere utdanning. 

 

 

B-6459 - 302 Marius Tønnessen, avdeling 764 Malernes Forening 

Representasjon ved opplæringskontor 

Fellesforbundet skal jobbe for at opplæringsloven endres slik at arbeidstakersiden blir 

representert i styret når fagopplæringen organiseres i opplæringskontor 
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B-6460 - 058 Ronny Kristiansen, avdeling 1 Oslo - Akershus 

avleggelse av fagprøve 

I dag er det ikke mulig  og bruke sveise roboter  i forbindelse med avleggelse av fagprøven. 

Dette er teknologi som  mange lærlinger bruker som en del av sin arbeids hverdag . 

Fellesforbundet må jobbe for at den teknologien som i dag brukes også er den del av 

fagprøven for alle lærlinger 

 

 

I-4229 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Intensjonen i forslagene om evaluering av opplæringskontorenes rolle anses dekket gjennom 

dagens kunnskapsgrunnlag. 

 

Forslagene om å overføre opplæringskontorene til fylkeskommunene og om å standardisere 

egne kurs for faglig leder/instruktør, tiltres ikke. 

 

Intensjonen i forslagene om å styrke kvaliteten på opplæringskontorenes virksomhet, om å 

styrke kvaliteten på faglig leder/instruktør, om bruk av VR- og AR-teknologi i undervisningen 

på skolen og styrking av klubbenes innflytelse på fagopplæringen på arbeidsplassene, og 

forslag om at arbeidstakerorganisasjonene bør få representasjon i opplæringskontorene, tiltres. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
B-6449 tiltres ikke. 

Intensjonen i B-6393, B-6403, B-6430 og B-6459 tiltres og anses dekket i avsnitt 18 i 

uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6384 og B-6422 tiltres og anses dekket i avsnitt 11 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6451 tiltres og anses dekket i avsnitt 13 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6458 tiltres og anses dekket i avsnitt 16 i I-0017. 

Intensjonen i B-6460 tilres og anses dekket i avsnitt 17 i I-0017. 
 

Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

8.7.7 Etter- og videreutdanning og voksnes muligheter 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

 

I-4256 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Forslag fra Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark om at utgifter og lønn i 

forbindelse med yrkeskompetansebeviset dekkes av Arbeidsgiver oversendes det nye 

forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret i 2020. 

 

Intensjonen i forslag fra avd. 28, 762, 764, 765 og 768 om statlig finansiering av etter- og 

videreutdanning tiltres og anses dekket av prinsipprogrammet avsnitt 98, punkt 2. 

 

Intensjonen i forslaget fra avd. 461 om en offentlig stipendordning for å dekke 

studiepermisjon anses dekket av tilgjengelige stipendordninger. 
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Intensjonen i forslaget, fra avd. 1, 3, 5, 12, 23, 43, 44, 50, 176, 185, 250, 461, 647, 762, 764, 

765, 768, 851 og Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark om systematisk og 

forpliktende etter- og videreutdanning i regi av partssamarbeidet, fra avd. 2, 6 og 

Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark om bedre muligheter for voksne til å avlegge 

fag-/svennebrev, herunder gjennom realkompetansevurdering og fra avd. 2 om bedre 

muligheter for utenlandske arbeidstakere til å avlegge fag-/svennebrev, tiltres.  

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 
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Uttalelser 
I forhold til representantskapets innstilling vedrørende uttalelser er endringer markert på 

følgende måte: 

 

 Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert 

med fet og kursiv tekst. 

 

 Tekst som redaksjonskomiteen foreslår strøket under de enkelte punkter er markert 

med dobbel gjennomstreking  

 

 

Uttalelse: Klima for verdiskaping (I-0015) 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6399 - 362 Amram Hadida, avdeling 118 Hardanger Sunnhordland 

forslag til redigert i-0015 punkt 25 

krever 90% lokalt innhold ved utlysning av anbudskonkurranse Landsmøte legger til grunn at 

ved utlysning av anbudskonkurranser for oppdrag enten det er på sokkelen  eller på fastlandet, 

må norsk industrien styrker vektlegges i utformingen og tildelingen av oppdraget, kontraktene 

må utformes slik at det norske leverandørens evne til leveringspresisjon, byggetid og 

klimakrav for en reell og riktig verdi. Kriterier for ordnede arbeidsvilkår, kompetanse og 

HMS må vektes høyre i anbudskonkurranser. Den norske myndighetens mål er å bringe lokalt 

innhold opp til 90% innen 2025. Selv om en pragmatisk tilnærming til dette vil være 

unngåelig på grunn av kapasitetsbegrensninger i det norske markedet, er det liten tvil om at 

stadig flere utenlandske leverandører vil bli nødt til å starte produksjon i Norge for å kunne 

være konkurransedyktig. 

 

 

B-6301 - 480 Endre Lie, Forbundsstyret 

Ny tekst Uttalelse: Klima for verdiskaping. -i-0015  Kulepunkt 59 

Jordbruket har potensial for å kutte utslipp både i maskinpark og produksjon. Mat må 

produseres forsvarlig, bærekraftig og med utgangspunkt i det norske jordbruksarealet 

 

 

B-6402 - 520 Roy Lund, Representantskapet 

Uttalelse Klima for verdiskaping (Næringspolitikk)I - 0015Avsnitt ´Det er nå det må 

investeres i fremtiden. Nytt avsnitt: tillegg i dette avsnittet:Landsmøtet er glad for at det 

foreslås bevilgning i statsbudsjettet til Ocean Space Centre (OSC) i Trondheim. Endelig 

opprettes et slikt senter for forskning og utvikling på hav-rommet. Siden 2006 er det gjort 

studier rundt et slikt senterog det er tatt inn i flere NOU-er.Hav-rommet er et i stor grad lite 

kjent område og OSC i Trondheimsfjorden vil gi Norge en viktig kunnskapsbase for fremtidig 

utvikling her. Norge har relativt sett betydelig kompetanse på bakgrunn av Olje og 

Gassvirksomheten. Også innen Maritime områder har vi gode muligheter til å videreutvikle 

disse områdene og ikke minst åpne for nye bærekraftige teknologi-industrier innen bl.a.; 

energi, havbruk, seismikk, dypvannsteknologi, hydrogen og også spesielt viktig innen miljø. 
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B-6413 - 156 Martin Fauchald, avdeling 103 Ringsaker 

FNs 17 bærekraftsmål, implementeres helt eller delvis i fellesforbundets prinsipprogram for 

næring, klima, kompetanse og utdanning. 

 

 

B-6417 - 495 Gunnar Holm, Representantskapet 

Endringsforslag til uttalelse « Klima for verdiskapning»  I-0015 

Første setning i avsnitt 37 endres til : Landsmøtet er positive til ansvarlig utbygging av 

vindkraft på land. 

 

 

B-6453 - 476 Atle K. Tranøy, Forbundsstyret 

endring til I – 0015 

Pkt. 3.Legg til i 1. setning: --redusere energibruken, satse på hydrogen, samt satse på... Pkt 

5.Stryk siste setning.Pkt 11.Stryk 1. og 2. setning. Snu rekkefylgje på 2 siste setningar. Pkt 

12.Kvifor må dette bindast opp mot EU? Norge må jo kunna ta eigne initiativ utover det som 

måtte skje i EU? Samarbeid der det er fornuftig og naturlig, ja, men her kan det jo vera andre 

interessante samarbeidspartnarar også på utsida av EU. Også når det gjeld innføring av krav 

og virkemidlar må jo Norge kunna innføra andre krav enn det EU måtte stå for. Pkt 

22.Setninga landsmøtet mener at en større andel av oljepengebruken i statsbudsjettet må 

prioriteres til industri- og næringsformål er ikkje dekkande for FFs ambisjonar. Me har 

tidlegare gått inn for etablering av eige fond for industrisatsing. Dette bør omtalast i eige 

punkt. (sjå også pkt 29 til 31) Pkt. 23.Kraftkrevjande industri (metallindustri) må inn her. Nytt 

pkt 37.Sjølv om Norge no har eit betydelig kraftoverskot i eit normalår,  treng me meir energi 

og elektrisk kraft om me skal lukkast med mål om elektrifisering og ny kraftbasert 

industriutvikling. Den kan framskaffast på fleire måtar, som til dømes:- Opprusting og 

utvikling av eksisterande kraftverk.- Utbygging av meir vasskraft der dette er natur- og 

miljømessig forsvarlig- Satsing på havbasert vindkraft, på solenergi og på hydrogen- 

Utnytting av spillvarme- EnergieffektiviseringSatsing på ovanståande og andre muligheiter 

for energi vil overflødiggjera konfliktfylt utbygging av landbasert vindkraft. Landsmøtet i 

Fellesforbundet er ikkje prinsipielt mot landbasert vindkraft, men registrerer den sterkt 

aukande motstand mot ytterligare utbygging, og vil advare mot utbygging i konfliktfylte 

områder med overkøyring av lokale ressurs-, natur- og miljøinteresser. I tillegg vil meir 

landbasert vindkraft bidra til ytterlegare press for fleire utanlandskablar med harmonisering av 

kraftprisar mot kontinentet som sannsynlig resultat. Noko som kan undergrava 

konkurransekrafta til den kraftkrevjande industrien og setja tusenvis av industriarbeidsplassar 

i fåre. Nytt pkt 38.Havvind er allereie i dag ein global industri og leverer rein kraft til danske, 

britiske, nederlandske og tyske hushaldningar og bedrifter. Flytande havvind er enno ikkje 

lønsamt, men er under rask utvikling og med eit enormt globalt potensiale. Vår solide 

offshore, maritime og marine kompetansebase i kombinasjon med statlig finansiell 

satsingevne gir Norge eit unikt utgangspunkt for satsing på ny industriutvikling innan 

havvind. Vidare kan havvind mellom anna nyttast til elektrifisering av installasjonar på 

sokkelen, for offshore oppdrett og for framtidige ladestasjonar for elektrifisert skipsfart. pkt 

42Stryk 1. setning. 
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B-6455 - 461 Kristin Mulleng Sezer, Forbundsstyret 

til uttalelsen «klima og verdiskapning 

Vi har sendt inn forslag på miljø i forhold til at papir er fornybart. Tre og papir er nevnt, men 

ingenting om grafisk bransje. Hva skal man da med papir? Ønsker at noe av teksten i våre 

forslag skal inn i uttalelsen.AVD. 850 

 

 

B-6424 - 442 Nickolai Willis, avdeling 19 Sogn & Fjordane Fagforening 

3.5 klima for verdiskaping _I-0015  

I teksten : våre felles klimaforpliktelser, punkt 3 må det nemnast noko om 

hydrogen.Hydrogen er eit klimavennlig alternativ og egner seg bedre enn EL til lang transport 

både på land og til sjøs. 

 

 

B-6662 - 444 Karoline Ellingsund, avdeling 19 Sogn & Fjordane Fagforening 

avløyser i jordbruk 

Vi i Fellesforbundet må ta vare på norske bønder! Vi må tenke på norsk mat. Vi må få til at 

bønder for meir tilskott til å ha avløser som kan hjelpe bøndene.driver du et gårdsbruk så er de 

ingen av bøndene som har 8 timer dag. Bøndene må jobb dag og natt. Dei kan ikke si at vi kan 

ikke jobbe meir en 12 timer hver dag de går ikke når du er bonde! Eg blir sint når eg ser hvor 

mye mat vi henter fra utlandet, derfor er norsk mat så dyr som den er! Vi iFellesforbundet må 

støtte norske bønder for hva dei gjør for dette landet magene av medlemmer fra 

Fellesforbundet er gardbruker også! 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
B-6417 tiltres ikke. 

Intensjonen i B-6399 tiltres og anses dekket i avsnitt 25 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6301 og B-6662 tiltres og anses dekket i avsnitt 59 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6402 tiltres og anses dekket i avsnitt 44 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6413 tiltres og anses dekket i avsnitt 5 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6453 tiltres og anses dekket i avsnitt 3, 5, 11, 12, 22a, 23, 37, 38 og 42 i 

uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6455 tiltres og anses dekket i avsnitt 58 i uttalelse I-0015. 

Intensjonen i B-6424 tiltres og anses dekket i avsnitt 3 i uttalelse I-0015. 
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REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL UTTALELSE OM 
KLIMA FOR VERDISKAPING (I-0015) 
 

1 Våre felles klimaforpliktelser 

Menneskeskapt aktivitet bidrar til klimaendringer og utslipp av klimagasser. Disse 

utslippene må reduseres. Ingen kan forholde seg passiv til dette, verken som 

innbyggere eller ansatte i våre ulike næringer i de ulike næringene vi har. Det 

betyr at Både jobb og privatliv må bli mer klimavennlig og bærekraftig. Norge er 

et lite land, men vi må gjøre det vi kan for å kutte våre egne utslipp. Et viktig 

bidrag er å utvikle løsninger for utslippsreduksjon som kan tas i bruk verden over. 

Innsatsen må intensiveres for å nå vårt nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp 

på 40 prosent innen 2030.  

 

2 Fellesforbundet slutter opp om klimaavtalen som ble inngått i Paris 2015. Det 

betyr at vi må kutte i våre CO2-utslipp både nasjonalt og ikke minst gjennom det 

klimasamarbeidet vi har med EU. De globale klimautslippene må drastisk ned 

dersom vi skal kunne begrense temperaturstigningen til mellom 1,5 og 2 grader i 

2050.  

 

3 Klimamålene kan nås ved å elektrifisere samfunnet basert på fornybar kraft, 

effektivisere og redusere energibruken, satse på hydrogen, samt satse på 

karbonfangst og lagring knyttet til industriproduksjon. En vellykket global 

klimapolitikk vil føre til lavere olje- og gassforbruk. Petroleumsnæringens andel 

av sysselsetting og økonomi vil bli mindre. Det understreker behovet for 

omstilling både av eksisterende og utvikling av nye næringer. 

 

4 Norge er i dag blant de beste i verden når det gjelder bærekraftig produksjon, men 

vi må videre. Både i en nasjonal, europeisk og global sammenheng vil det 

viktigste bidraget Norge kan gjøre for klimamålene være å realisere fullskala 

karbonfangst og lagring. I tillegg må mulighetene for å utnytte fanget CO2 

industrielt benyttes. 

 

5 En realistisk og rettferdig klimapolitikk som gir legitimitet 

Brundtland-kommisjonen definerte bærekraftig utvikling for FN på slutten av 

1980-tallet. Den hviler på tre pilarer; økonomisk utvikling, sosial utvikling og 

miljø. Omstilling i industrien er en forutsetning for å nå klimamålene. Norsk 

industri har gjennom mange år drevet teknologiutvikling med økt produktivitet og 

redusert belastning på klima og miljø som resultat. Denne innsatsen må styrkes og 

framover må produksjonsprosessene forbedres samtidig som nye løsninger 

utvikles som fører oss raskere til et lavutslippssamfunn. Hensynet til klima og 

miljø berører alle våre næringer. Den o Omstillingen må vi gjøre samtidig som vi 

opprettholder velferdsstaten som er vi har bygget opp gjennom inntekter til 

fellesskapet med gode og trygge arbeidsplasser også i fremtiden. Noe annet vil 

ikke være sosialt eller økonomisk forsvarlig. Fellesforbundet slutter opp om FNs 

bærekraftsmål. Vi i må også tåle å se hvordan vår velferd blir til. 

 

6 Klimaomstillingen må være rettferdig. Landsmøtet mener reelt partssamarbeid og 

medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å få oppslutning om 

nødvendige endringer. Velferdsstatens sikkerhetsnett, bedriftsdemokrati og 
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Hovedavtalens bestemmelser gir tryggere rammer for dette. Det er når samfunnet 

og bedriftene drar i samme retning at vi kan få til de gode resultatene. Slik legger 

vi grunnlaget for et bærekraftig og rettferdig lavutslippssamfunn, med gode 

arbeidsplasser for alle. 

 

7 Det er våre jobber som kutter utslipp 

Hver dag bidrar Fellesforbundets medlemmer til at industri og næringsliv utvikler 

seg i mer bærekraftig retning med et lavere miljø- og klimaavtrykk. Det handler 

eksempelvis om ny teknologi som tas i bruk, endring i hvordan arbeidet utføres, 

hvilke produkter og innsatsfaktorer som benyttes, transportløsninger, 

energibesparing, gjenbruk og avfallshåndtering.  

 

8 I Norge har vi en godt innarbeidet arbeidslivskultur der vi snakker sammen for å 

løse utfordringer. Den selvstendige, kompetente arbeideren utvikler og bidrar 

daglig til smartere løsninger. Det å ta vare på og videreutvikle denne kulturen for 

arbeidstakermedvirkning er en forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål. 

Det gir aksept for omstilling, samtidig som det effektiviserer den. 

 

9 Hensynet til miljø og klima griper inn i alle bransjene Fellesforbundet organiserer. 

Det er ulike muligheter og behov i omstillingen som bransjene vil gjennom. 

Derfor vil forbundet framover jobbe med videre oppfølging for forbundets 

bransjer. En målrettet satsing på forskning og utvikling må til på felt hvor den 

teknologiske utviklingen ikke har nådd et kommersielt nivå og hvor Norge har 

komparative fortrinn. I tillegg trengs tilgang på kapital og industrielle partnere 

som kan kommersialisere forskningsresultatene i Norge. Faste ansatte med høy 

kompetanse i alle ledd i hele verdikjeder, er et av norsk arbeidslivs fremste 

konkurransefortrinn. Samtidig er det en viktig årsak til at vi er gode på å omstille 

oss. God og riktig utdanning og livslang læring styrker produktiviteten og hever 

kvaliteten. Samtidig blir vi som samfunn bedre i stand til å kunne utvikle og 

benytte ny teknologi, som er kjernen i mer klimavennlige løsninger. Koblingen 

mellom den erfaringsbaserte kompetansen i bedriftene og forskningen må styrkes.  

 

10 Etablering av en gjenvinningsindustri som gir arbeidsplasser og 

utslippsreduksjon 

Siden 1970 har det globale ressursforbruket tredoblet seg. Denne utviklingen kan 

ikke fortsette i en verden med nærmere 10 milliarder innbyggere, hvorav 3 

milliarder flere er middelklassekonsumenter i 2050. I tillegg vil klimarisiko og tap 

av biologisk mangfold kunne føre til alvorlige ressursutfordringer. For å unngå 

økte priser på råvarer, brudd i verdikjeder og manglende ressursgrunnlag for sunn 

vekst i økonomien, må overgangen til gjenvinning og gjenbruk skje raskt. Derfor 

må vi realisere en gjenvinningsindustri for verdifulle materialer slik at samfunnet 

kan bli mer klimavennlig og bærekraftig.  

 

11 EU er gjennom sin handlingsplan en driver for slike tiltak. Den Grunnlaget er 

mulighetene for vekst, arbeidsplasser og sikring av ressurser. EUs handlingsplan 

setter søkelys på hele verdikjeden, både på produksjon, forbruk og gjenvinning av 

materialer og avfall, både industrielt og på den enkelte arbeidsplass. Det må 

derfor lages en nasjonal strategi for økt kunnskap, bevissthet og realisering av 

betydningen av gjenbruk og gjenvinning i Norge.Landsmøtet mener dette gir et 

stort potensial for arbeidsplasser, og verdiskaping og ressursutnyttelse. Det må 
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lages en nasjonal strategi for økt kunnskap, bevissthet og realisering av 

betydningen av gjenbruk og gjenvinning i Norge.  

 

12 Landsmøtet mener at plastforsøpling og spredning av mikroplast er en 

miljøutfordring som må løses. Norske myndigheter må både vektlegge 

internasjonalt arbeid og gjennomføre tiltak nasjonalt. Innføring av nye krav og 

virkemidler i Norge må følge samme tidsløp og samme vilkår som i EU. 

Næringslivet er en del av løsningen og må ha likeverdige rammevilkår som våre 

europeiske konkurrenter og handelspartnere. 

 

13 Vi må satse nasjonalt for å lykkes globalt 

Handel med andre land er lønnsomt og nødvendig for Norge. Nesten halvparten 

av det vi produserer går til eksport. Vi lever av å selge fisk og industriprodukter, 

olje og gass, papir, hotellopphold og reiselivsopplevelser, for å nevne noe. Disse 

eksportinntektene brukes til å importere alt fra biler og bananer til utenlandsreiser, 

telefoner og klær. Denne handelen gir rom for ressurser til offentlig velferd.  

 

14 Landsmøtet mener forutsigbarhet for de grunnleggende rammebetingelsene er 

avgjørende for industri- og næringslivssatsing i Norge. Det dreier seg om 

ansvarlig økonomisk styring, rente- og valutapolitikk, regulert handel, 

markedsadgang og den norske modellen. I tillegg må Forsvaret sørge for sikkerhet 

og beredskap, og trygge våre verdier. Det danner grunnlag for det samfunnet vi 

har utviklet og som vil være avgjørende for å sikre høy verdiskaping og 

arbeidsplasser også i fremtiden.  

 

15 Med forutsigbarhet for disse grunnleggende betingelsene må det også føres en 

aktiv næringspolitikk. Politiske rammebetingelser som forskning og utvikling, 

kapitaltilgang, virkemiddelapparat, kompetanse og utdanning, offentlige tjenester, 

sivil- og forsvarsanskaffelser, reguleringer, eierskap, tilgang til energi og andre 

virkemidler bidrar til å styrke norsk næringsliv og skape gode arbeidsplasser.  

 

16 Landsmøtet vil understreke at næringslivet, industrien og Forsvaret har behov for 

å rekruttere arbeidstakere med rett kompetanse for fremtidens behov. Da kan vi 

ikke nøye oss med halvparten av rekrutteringsgrunnlaget i befolkningen. 

Fellesforbundet vil jobbe for at flere velger å utdanne seg for våre bransjer. Vi 

skal sammen med arbeidsgiverne bidra til å inkludere, ivareta og tilrettelegge for 

begge kjønn.  

 

17 Klimautfordringen er global, men må løses lokalt 

Landsmøtet mener det skal legges til rette for et mangfoldig arbeidsliv over hele 

landet. Det er særlig i distriktene vi høster, utvinner eller foredler naturressursene 

vi trenger selv eller selger til andre. Klimaløsningen ligger i å utvikle og forbedre 

industrien som gir oss de ressursene både vi og verden trenger.  

 

18 Reiselivsnæringen er et av områdene som i flere landsdeler har særlige 

forutsetninger for å lykkes. Dette må gjøres gjennom økt fokus på en bærekraftig 

kultur- og opplevelsesbasert næringsutvikling. Den eneste som gir levedyktige 

distrikter er tilrettelegging for flere lønnsomme helårs arbeidsplasser.  
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19 Landsmøtet vil peke på at distriktene må ha et mangfoldig arbeidsliv og tiltrekker 

seg mennesker med ulik kompetanse. En kombinasjon av private og offentlige 

arbeidsplasser gjør det enklere for familier å etablere seg i områder utenfor de 

største byene. En stor andel av industrien ligger i distriktene med et stort potensial 

for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Landsmøtet mener at de statlige 

arbeidsplassene i regionene bør opprettholdes og understreker behovet for å legge 

til rette for næringsutvikling over hele landet. 

 

20 Landsmøtet er av den oppfatning at næringsutviklingen knyttet til olje- og 

gassnæringen i nord vil bli enda sterkere i årene som kommer, og mener 

virksomhet offshore skal gi ringvirkninger på land, komme næringslivet til gode 

og slik bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.  

 

21 Gjennom industriens konkurransekraft finner vi klimaløsninger 

Landsmøtet slutter opp om Fellesforbundets 10 industribud. 

 

22 Landsmøtet mener det er bekymringsfullt at fastlandsindustriens andel av 

verdiskapingen nå er nede i 7 prosent, mens den hos våre europeiske 

handelspartnere og konkurrenter ligger på omlag 17 prosent med mål om 20 

prosent. Landsmøtet mener at Norge må ha en tydelig ambisjon om å øke 

industriens andel av verdiskapingen dersom vi skal kunne bevare og utvikle det 

norske velferdssamfunnet videre. Da må vi også ta våre ressurser i bruk. 

Landsmøtet mener at en større andel av oljepengebruken i statsbudsjettet må 

prioriteres til industri- og næringsformål. I tillegg mener landsmøtet at det bør 

opprettes et eget industridepartement. 

 

22a Landsmøtet mener at fellesskapets ressurser i større grad må prioriteres til å 

investere i industri. Myndighetene må sammen med industri og fagbevegelse 

utforske mulighetene for hvordan vår kapitalrikdom kan benyttes strategisk for 

å støtte ny industriutvikling. Gjennom dette skape en offensiv nærings-, klima 

og velferdspolitikk for fremtiden. 

 

23 Det betydelige handelsunderskuddet for Fastlands-Norge må møtes med en mer 

offensiv politikk for bygging av industri. Vi må sørge for å ha næringer i Norge 

som kan bære sysselsetting med det kostnads- og velferdsnivået vårt samfunn 

forutsetter. Forskningspolitikken må stimulere til innovasjon som fremmer 

verdiskaping og bidrar til framtidsrettede arbeidsplasser i Norge. Den største 

innsatsen må rettes mot næringer der vi har ledende posisjoner, som marin og 

maritim sektor, offshore-/petroleumsnæringen, fornybar energi, klimaeffektive 

bygg- og skogbaserte næringer og kraftforedlende industri. 

 

24 Industrien har gjennom årene tilpasset seg stadig strengere miljøkrav, noe som har 

gjort oss konkurransedyktige. Utvikling av miljøteknologiske tjenester og 

produkter bidrar ikke bare til å møte klimautfordringer, men også til å bygge nye 

og framtidsrettede markeder og arbeidsplasser. Landsmøtet mener at den 

vareproduserende industrien og foredling av biologiske råstoffer bør løftes opp til 

strategiske satsinger i Norge. I tillegg bør potensialet for leverandørindustriens 

leveranser til prosessindustrien utnyttes bedre og gi grunnlag for flere 

arbeidsplasser og økt verdiskaping. 
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25 Landsmøtet legger til grunn at ved utlysning av anbudskonkurranser for oppdrag 

enten det er på sokkelen eller på fastlandet, må norsk industris styrker vektlegges i 

utformingen og tildelingen av oppdrag. Kontraktene må utformes slik at de norske 

leverandørenes evne til leveringspresisjon, byggetid og at klima- og miljøkrav får 

en reell og riktig verdi. Kriterier for ordnede arbeidsvilkår, kompetanse og HMS 

må vektes høyere i anbudskonkurranser. Norge må utnytte handlingsrommet 

innenfor internasjonale handelsregimer for å tilrettelegge for norsk industris 

muligheter for å vinne kontrakter. 

 

26 Klimaomstilling – ikke klimautflagging 

Nedleggelser, omstilling og utvikling av næringslivet er ikke noe nytt for våre 

medlemmer. Samtidig kan det være dramatisk både for den enkelte og for lokal-

samfunnet når det skjer. Arbeidsplassen er en viktig del av livet og omveltninger 

og endringer skaper usikkerhet. Det er derfor viktig at omstilling og eventuelle 

nedleggelser skjer på en best mulig og åpen måte, som inkluderer plikt til grundig 

vurdering av alternativer. Det er uansvarlig av Solberg-regjeringen å fjerne 

omstillingsloven. Landsmøtet mener den avgjørelsen må reverseres og at 

omstillingsloven må styrkes. 

 

27 Vi kan bidra til å kutte utslipp i virksomheter som ligger i Norge. Flyttes de ut av 

landet mister vi denne muligheten. Norsk industri er i all hovedsak basert på 

fornybar kraft, derfor er EUs ordning med CO2-kompensasjonen avgjørende for å 

motvirke utflytting av industri til land som ikke tar klimatrusselen på alvor. Det 

må ikke skapes usikkerhet om CO2-kompensasjon for norsk industri.  

 

28 Nasjonalt eierskap til nødvendig klimaomlegging 

Landsmøtet mener det er avgjørende at strategisk viktige bedrifter beholder en 

sterk forankring i Norge. Betydningen av dette vil tilta i styrke med stadig mer 

spesialisering og global handel.  

 

29 Landsmøtet mener at når det kommer til de langsiktige strategiske valgene betyr 

det noe om eieren og hovedkontoret befinner seg i utlandet eller i Norge, også for 

klima. Vi har få store private industrielle eiermiljøer eller kapitaleiere i Norge som 

har vilje og evne til å sikre et nasjonalt eierskap i store og strategisk viktige 

bedrifter. Landsmøtet mener at en statlig medvirkning må til dersom vi skal evne 

å sikre et nasjonalt forankret eierskap innenfor våre strategiske næringer. 

 

30 Fellesforbundet ønsker et sterkt felles offentlig eierskap over naturressurser og 

infrastruktur. Målet er å opprettholde en sterk offentlig eierandel. Landsmøtet 

mener vannkraftproduksjon og linjenett skal være i offentlig eie og at 

hjemfallsretten må bestå. Med staten som aktiv eier skal Statkraft være pådriver 

og kompetanseledende for økt produksjon av fornybar energi.  

 

31 Landsmøtet mener at den statlige eierandelen bør opprettholdes i viktige selskaper 

innenfor våre strategiske næringer. Landsmøtet mener i tillegg at den statlige 

eierskapsforvaltningen må videreutvikles gjennom etablering av en ny 

eierskapsmodell for å sikre nasjonal forankring av hovedkontorfunksjon. Med 

hovedkontor følger viktige stabsfunksjoner, forskning og utvikling, beslutninger 

om produksjonssted og innkjøp fra underleverandører. Det er viktig for 

ringvirkninger og norsk arbeidslivskultur. Vår modell vil samtidig bidra til å 
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stimulere privat norsk kapital til å medvirke til at strategisk viktige bedrifter sikres 

en industriell utvikling og beholder en sterk forankring i Norge. Et slikt 

eierskapsinstrument må ha tilstrekkelig forvaltningskapital slik at det ikke i seg 

selv blir en begrensende faktor. 

 

32 Det er nå det må investeres i fremtiden 

Mange norske bedrifter opererer i markeder med store muligheter, hvor kravet til 

endringstakt og klimainnovasjon er stor. Andre bedrifter opplever fallende 

markeder, og hvor omstilling og utvikling av klimavennlige løsninger er helt 

nødvendig. Felles for mange av disse bedriftene er at de har godt kvalifisert 

arbeidskraft, men mangler tilgang på kapital til videre satsing. Alt for ofte ser vi at 

slike bedrifter enten kjøpes opp av utenlandske eiere, flagges ut eller legges ned. 

Tilgang på industrielt rettet kapital er avgjørende for å sikre norsk industri 

framtidig klimavennlig vekst og sysselsetting. 

 

33 Landsmøtet mener det er et hull i det eksisterende virkemiddelapparatet for 

utvikling og omstilling av større og modne bedrifter. Felleskapets ressurser må 

brukes på en bedre måte for å skape nye, framtidsrettede og bærekraftige 

arbeidsplasser. Det er behov for å understøtte store industriutviklingsprosjekter 

med til dels lange tidsløp med forutsigbar tilgang på tålmodig kapital. Gjerne i et 

samarbeid mellom statlig og privat kapital, som evner å kombinere miljøteknologi 

og internasjonal konkurransekraft.  

 

34 Mer fornybar kraft er nødvendig for et grønt skifte 

Norge har bygget opp en konkurransedyktig kraftforedlende industri basert på 

fornybar kraft. Landsmøtet mener norsk energiproduksjon og energibruk skal 

baseres på utnyttelse av energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling og i et 

globalt perspektiv. Vår ambisjon er å bygge mer klimavennlig industri. Denne 

ambisjonen og målet om å elektrifisere samfunnet tilsier behov for mer fornybar 

kraft. Vi kan ikke belage oss på å importere kraft fra Europa.  

 

35 I følge Statnetts beregninger krever elektrifisering for å kutte 40 prosent av 

klimagassutslippene økt forbruk med 30-50 TWh. Nesten all norsk 

kraftproduksjon kommer i dag fra vannkraft. Denne produksjonen vil svinge fra år 

til år, avhengig av temperatur og nedbørsmengde. Ny produksjon og et mer 

energieffektivt forbruk vil gi tilgang på mer kraft. Disse mulighetene må utnyttes. 

 

36 Forutsigbar tilgang på kraft er viktig for en framtidsrettet industriell utvikling i 

Norge. Kraftprodusentene må stimuleres til å modernisere og kontinuerlig 

oppgradere eksisterende anlegg. Det bør gjøres endringer i lovverket for å pålegge 

kraftselskapene å investere i beste tilgjengelig energieffektiv teknologi. Kraftig 

satsing på energieffektivisering, økt kraftproduksjon gjennom opprustning av 

eksisterende anlegg, utbygging av nye anlegg der det ligger til rette for det, samt 

et forsterket linjenett, er viktige tiltak for å øke tilgangen på kraft til stabilt 

konkurransedyktige priser og redusere prisforskjellene mellom regionene. Det må 

utvikles en likeverdig nettariff i regional- og sentralnettet for store forbrukere, lik 

den modellen som i dag gjelder for sentralnettet. 

 

37 Landsmøtet er positive til skånsom utbygging av vindkraft på land. Satsing på 

ovenstående og andre muligheter for energi vil kunne bidra til å redusere 
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konfliktfylt utbygging av landbasert vindkraft. Landsmøtet er ikke prinsipielt mot 

landbasert vindkraft, men vil advare mot utbygging i konfliktfylte områder med 

overkjøring av lokale ressurs- natur- og miljøinteresser. Utbygging av vindkraft 

Økt tilgang til fornybar energi bidrar til å sikre energi til eksisterende 

arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norsk 

leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, 

både til lands og til havs. Samtidig ønsker vi å ta vare på urørt natur og 

artsmangfold. Det er avgjørende at konsesjonssystemet er solid, slik at vi finner 

den rette balansen mellom bruk og vern. Vindkraftparker må i større grad bidra 

til inntekt til lokalsamfunnet og overholde konsesjonsbestemmelsene. 

Fellesforbundet mener vindkraftpolitikken må være ansvarlig. 

 

38 Havvind er allerede i dag en global industri og leverer ren kraft til danske, 

britiske, nederlandske og tyske husholdninger og bedrifter. Flytende havvind er 

enda ikke lønnsomt, men er under rask utvikling og med et stort globalt potensial. 

Vår solide offshore, maritime og marine kompetansebase i kombinasjon med 

statlig finansiell satsing gir Norge et unikt utgangspunkt for satsing på ny 

industriutvikling innen havvind. Videre kan havvind mellom annet brukes til 

elektrifisering av installasjoner på sokkelen, for offshoreoppdrett og for framtidige 

ladestasjoner for elektrifisert skipsfart. Norges konkurransefordel i havvind er 

først og fremst knyttet til et halvt århundre med offshorevirksomhet, og 

kompetansen som er bygget opp i verftsmiljøer langs kysten vår. Denne 

kompetanse må vi evne å utvikle og bygge videre på, slik at utviklingen av 

havvind kan bidra til ny industri.  

 

39 Energieffektive bygg og byggeplasser 

Landsmøtet mener det må jobbes videre mot målet om utslippsfrie byggeplasser 

både av hensyn til klima og luftkvaliteten. Landsmøtet viser til at byggenæringen 

har et stort potensial for energisparing, og nye byggeforskrifter stiller høye krav til 

energieffektivitet. Like viktig er den eksisterende bygningsmassen, der mange 

bygg med høyt energibehov er modne for renovering. Også utslipp fra produksjon 

av byggematerialer og oppføring av bygg må reduseres. Livsløpsanalyser for bygg 

og materialer må inngå i kravspesifikasjonene, og arbeidet med utslippsfrie 

byggeplasser må videreføres. Enovas tilskuddsordninger må i tillegg bidra til å 

fremme seriøsitet i byggebransjen. 

 

40 Utvikling og utveksling av energi - viktig for Norge og for klima 

Landsmøtet er positive til internasjonalt samarbeid om utvikling og utveksling av 

energi, ikke minst av hensynet til klima. Norge er også tjent med et samarbeid ut 

fra vår egen forsyning. Det gir oss mulighet til å importere strøm i tørre perioder 

og eksportere i våte perioder. Alternativet er større variasjon i pris som først og 

fremst vil ramme husholdningene, men også industri med spotprisavtaler. Vi har 

derfor hatt kraftutveksling med andre land helt siden 1960-tallet og det har tjent 

oss godt. Først hadde vi samarbeid og utveksling med andre nordiske land, og 

senere med EU-land. Norge er således tett integrert i EUs energipolitikk, samtidig 

som vi har beholdt vår selvråderett over kraftressursene og infrastruktur.  

 

41 Fellesforbundet mener at overføringskabler til utlandet bare skal kunne eies av 

fellesskapet gjennom staten og brukes til det beste for det norske folk. Landsmøtet 

mener at bygging av utenlandskabler skal vurderes i en norsk samfunnsøkonomisk 
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sammenheng. Kraft skal fremdeles være en konkurransefordel for norsk industri. 

Det må derfor ikke godkjennes flere kabler til utlandet før erfaringer med 

konsekvensene av de to kablene som er under bygging er høstet. Søknaden om 

konsesjon om bygging av den private NorthConnect-kabelen må ikke innvilges.  

 

42 Landsmøtet betrakter ACER som et koordineringsorgan for drøfting av 

energispørsmål og utveksling av informasjon mellom landene i Europa. 

Fellesforbundet mener at Norge som en energistormakt er tjent med å delta i 

koordineringen av energispørsmål i Europa. Det gjelder ikke bare i spørsmål 

knyttet til el-markedet, men også regelverksutviklingen knyttet til gass. Nær all 

gass produsert på norsk sokkel eksporteres i rør til Europa. Spørsmål om 

infrastruktur og gassmarkedet er derfor viktig for Norge å ta del i.  

ACERs rolle som koordineringsprogram for drøfting av energispørsmål og i 

utveksling av informasjon mellom land er viktig for Norge som energinasjon. 

Norge er en stor eksportør av gass til EU-land, og spørsmål om infrastruktur og 

gassmarked er derfor av stor interesse for Norge. Som energistormakt er det 

viktig for Norge å arbeide for sine interesser inn mot EUs organ for 

koordinering. Det gjelder ikke bare i spørsmål knyttet til el-markedet, men også 

regelverksutviklingen knyttet til gass. Nær all gass produsert på norsk sokkel 

eksporteres i rør til Europa. 

 

43 For landsmøtet er det helt uaktuelt å akseptere at EU eller ACER verken nå eller i 

fremtiden, får mandat til å kunne pålegge Norge bygging av nye utenlandskabler. 

Da mener landsmøtet at Norge må trekke seg ut av fra samarbeidet i ACER. 

Beslutninger om bygging av utenlandskabler er en avgjørelse som suverent skal 

vedtas av norske styresmakter. også i fremtiden. 

 

44 Leverandører av klimaløsninger nå og i fremtiden 

Landsmøtet mener at det er den verdensledende kompetansen vi i dag har innenfor 

verkstedsindustrien som kan ta oss framover mot vårt felles mål om å bli et 

lavutslippssamfunn i 2050. Leverandørindustrien er bygget på vår samlede 

havbaserte kompetanse fra fiskeri og maritim aktivitet til offshore olje og gass. 

Her er etablering av Ocean Space Center viktig for fremtidig forskning og 

utvikling. Petroleumsklyngen omfatter hele verdikjeden fra utdanning, forskning 

og utvikling til myndighetenes ressursforvaltning. Over 200 000 arbeidstakere i 

samtlige av landets kommuner har direkte eller indirekte sitt daglig virke innenfor 

denne næringen. Landsmøtet mener at denne industrien må videreutvikles, ikke 

avvikles. Teknologien herfra skaper nye verdier og leverer nye løsninger til andre 

næringer.  

 

45 Landsmøtet vil understreke at industriutvikling ikke er noe man bare kan vedta, 

men må utvikles gjennom lønnsom aktivitet, om vi skal nå lavutslippssamfunnet. I 

dag utvikler store deler av norsk fastlandsindustri seg i et samspill med olje- og 

gassindustrien. Norske verft har i lang tid utviklet skip til krevende maritime 

operasjoner for offshoreindustrien. Teknologien fra offshore skaper nå nye 

muligheter innen havbruk. I tillegg gir den store ringvirkninger til andre næringer, 

som hotell- og restaurant og byggebransjen. Skip som er utviklet og bygget i 

Norge er nå på full fart inn i fornybarnæringer som havvind og i havbruk. 

Landsmøtet mener derfor det er helt sentralt å legge til rette for en videreutvikling 
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av olje- og gassindustrien, samtidig med en skrittvis utvikling av 

leverandørindustrien mot andre næringer som vil gi flere bein å stå på.  

 

46 Landets største selskap Equinor har stått i spissen for utbygging av en stor 

offshore vindpark utenfor kysten av Storbritannia. De har bygget ut en flytende 

havvind utenfor Skottland i en pilotpark og skal ta investeringsbeslutning på 

utbygging av flytende vindkraft for å elektrifisere oljeinstallasjonene i Tampen-

området i Nordsjøen. Hywind-konseptet på Tampen er et eksempel på en fornybar 

satsing som ennå ikke er lønnsom og som ikke ville blitt realisert uten kunnskapen 

eller inntektene fra olje og gass. Aker og Kværner er også blant de ledende 

aktørene i verden når det gjelder utvikling av flytende havvind.  

 

47 Det er umulig å nå Paris-avtalen uten karbonfangst- og lagring 

Karbonfangst og lagring (CCS) er et annet eksempel på industriutvikling og 

kunnskapsoverføring som er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Dette 

er gjentatte ganger slått fast i FNs klimarapporter. Den geologiske og teknologiske 

kunnskapen fra offshore olje- og gass og fra leverandørindustrien er helt 

avgjørende også for å lykkes. En Sintef-rapport fra 2018 slo fast at CCS vil kunne 

trygge opptil 200 000 arbeidsplasser og skape 70 000 nye i 2050. Landsmøtet 

forventer derfor at regjeringen tar en investeringsbeslutning på å realisere et 

fullskalaanlegg for CCS i 2020. Norge kan i Nordsjøen tilby både norsk og 

europeisk industri lagringskapasitet for all fanget CO2 i mange tiår fremover. 

Gjennom å utvikle teknologi og få ned kostnadene for CCS vil Norge kunne bidra 

til mange ganger større utslippskutt globalt enn våre egne totale utslipp. 

 

48 Verden trenger fortsatt olje og gass i 2050, men med lavest mulig CO2-

fotavtrykk 

I følge framtidsprognosene til Det internasjonale energibyrået (IEA) vil olje- og 

gass fortsatt dekke 33 prosent av verdens energibehov i 2050, samtidig som vi når 

klimamålene. Olje og gass er en global handelsvare, og landsmøtet mener det vil 

være svært uklok politikk å ensidig stenge ned norsk produksjon før 

etterspørselen tilsier det markedet har fortalt oss at vi bør gjøre det. Det hjelper 

verken klima, miljø, arbeidsplasser eller den økonomiske muskelen som må til for 

å finansiere en grønn omstilling. Den norske oljeproduksjonen utgjør i dag omlag 

2 prosent av verdensmarkedet og vil raskt bli overtatt av andre og kunne medføre 

høyere utslipp globalt. Norges oljeproduksjon er faktisk halvert siden 

topproduksjonsåret i 2001. Denne produksjonen er erstattet 16 ganger ved at andre 

produsentland har økt sin produksjon. Norsk gass til erstatning for kull i 

energiproduksjonen er et viktig bidrag til å redusere utslipp i Europa. Bruk av gass 

halverer utslippet av CO2 sammenliknet med kull. Storbritannia har kunnet 

redusere sin kullbaserte kraftproduksjon med mer enn 60 prosent siden 2015 ikke 

minst gjennom økt gassimport fra Norge. 

 

49 Samfunnet vil i uoverskuelig framtid etterspørre petroleumsprodukter. Bruk av 

olje til forbrenning, og særlig til oppvarming og transport, må reduseres og helst 

opphøre. Karbonet i olje og gass er samtidig en verdifull ressurs som brukes innen 

en lang rekke produkter som verden vil være avhengig av også i et framtidig 

lavutslippssamfunn. Det gjelder for eksempel gummi, plastikk, mobiltelefoner, 

datamaskiner, klær, maling og legemidler. Slike produkter må kunne gjenvinnes 
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og gjenbrukes og må bli produsert med et lavest mulig klimaavtrykk. I tillegg bør 

fornybare råstoffer vurderes brukt i produktene. 

 

50 Norge er det land i verden med desidert høyest CO2-avgift for olje og 

gassproduksjon. I tillegg er oljesektoren en del av EUs felles kvotehandelssystem 

for CO2 (ETS). Norsk sokkel er også blant de oljeproduserende områder som har 

det laveste utslippet per fat. Hundre fat produsert på Johan Sverdrupfeltet vil 

produseres med det samme utslippet som ett fat olje fra oljesand i Nord-Amerika. 

Landsmøtet mener likevel at næringen må fortsette utviklingen av løsninger som 

gir stadig lavere utslipp fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Alle nye 

olje- og gassfelt må elektrifiseres der dette er mulig. Myndighetene må pålegge 

eierne i de ulike lisensene å samordne sine planer og løsninger slik at 

elektrifisering blir så kostnadseffektiv som mulig.  

 

51 Landsmøtet understreker at leterefusjonsordningen ikke er en subsidie og krever 

den må ligge fast. Ordningen har bidratt til utvidet leteaktivitet og funn av 

verdifulle ressurser for samfunnet. Blant annet er Johan Sverdrup-funnet et 

ektefødt barn av leterefusjonsordningen. Det feltet vil tilføre det norske 

fellesskapet enorme verdier som bidrag til vår felles framtidige velferd og gi både 

selskapene og samfunnet økonomiske ressurser til å utvikle nye klimavennlige 

næringer som i dag ikke er lønnsomme.  

 

52 Landsmøtet legger vekt på at all letevirksomhet og utvinning på norsk sokkel skal 

baseres på norsk verdensledende teknologi som ivaretar tungtveiende hensyn til 

miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen. Målet med 

oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet er å etablere 

et kunnskapsbasert rammeverk for regulering av operasjonell virksomhet slik at 

balansen mellom verdiskaping og hensynet til sårbare ressurser er ivaretatt til 

enhver tid. Ut fra et miljørisikoperspektiv vil det derfor være hensiktsmessig å 

definere en dynamisk iskantsone. Landsmøtet mener at områdene utenfor Lofoten 

og Vesterålen skal konsekvensutredes med basis i faktabasert kunnskap. Da først 

gir det mening å ta stilling til hvorvidt områdene skal åpnes eller ikke for olje- og 

gassvirksomhet.  

 

53 En bærekraftig havbruksnæring for framtidig verdiskaping 

Landsmøtet mener at havbruksnæringen er en viktig framtidsnæring. Den utgjør 

sammen med maritim sektor og petroleumsnæringen våre viktige havnæringer 

hvor Norge er verdensledende. Havnæringene har behov for tjenester på land, som 

igjen danner grunnlag for næringer innen vedlikehold, service, handel og 

offentlige tjenester. Sammen og hver for seg bidrar de til høy verdiskaping, ulike 

typer arbeidsplasser og gir grunnlag for bosetting over hele landet.  

 

54 Det er våre rene fjorder og hav som er vårt viktigste naturgitte fortrinn for 

utvikling av havbruksnæringen. Vi mener at vertskommuner skal sikres stabile og 

forutsigbare inntekter når de tilrettelegger for areal til havbruksnæringen. 

Landsmøtet vil ha bærekraftig vekst i næringen, og mener det må stilles strenge, 

men kunnskapsbaserte krav til bekjempelse av lakselus, utslipp av næringssalter 

og generell fiskehelse i handlingsregelen for videre vekst. Kravene og teknologien 

må innføres og håndheves i tråd med HMS og arbeidsvilkår. Eventuelle konflikter 

mellom hensyn til produksjonen, fiskehelse og de ansattes arbeidsmiljø og 
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rettigheter må løses fortløpende av myndigheter og arbeidslivets parter. Ved brudd 

på konsesjonsvilkårene må det vurderes strengere sanksjoner.  

 

55 Norge har med våre naturgitte fortrinn og høye kompetanse de beste 

forutsetningene til å lykkes som verdens fremste sjømatnasjon. Det krever 

forskning og utvikling, et velfungerende partssamarbeid, lærlingplasser og en 

tilknyttet foredlingsindustri. Det må både legges til rette for og stilles krav om 

dette overfor større eiere og i utlysning av nye konsesjoner. Ved utlysing av nye 

utviklingskonsesjoner må det utvikles en strategi som understøtter norsk 

leverandørindustri, som bl.a. stiller krav til fiskevelferd og HMS. Økt 

bearbeiding i Norge vil både gi grunnlag for å skape nye produkter og restråstoffet 

vil være viktig for utvikling av industri basert på biologiske råstoffer. Det vil igjen 

kunne gi grunnlag for utvikling av flere leverandørbedrifter til næringen. 

 

56 Strategisk satsing på skog og tre er en del av klimaløsningen og framtidig 

verdiskaping 

Norge har store skogressurser, og skog- og trenæringen utgjør en av våre få 

komplette verdikjeder. Skogen spilte en stor rolle for fremveksten av norsk 

industri, og vil være avgjørende i utviklingen også av fremtidens. Landsmøtet 

mener at tiden er overmoden for å løfte fram verdikjeden skog og tre som et 

strategisk satsingsområde i næringspolitikken. Landsmøtet forventer at Skog22 

følges opp med aktiv politikk.  

 

57 Skogbruket har behov for nye industrielle avtakere av trevirke. I dag eksporteres 

mye av ressursene fra tømmeret skogen ubearbeidet ut fra Norge. Dette er ingen 

varig klimavennlig eller verdiskapende strategi. Alle ledd i verdikjeden er utsatt 

for internasjonal konkurranse, det er derfor avgjørende at rammevilkårene er 

konkurransedyktige med vilkårene i andre land, og særlig i Sverige og Finland.  

 

58 Landsmøtet vil understreke den betydningen skogen har i klimasammenheng. Et 

veldrevet og aktivt skogbruk vil både kunne gi høyere avvirkning og et høyt 

opptak og lagring av CO2. Vern av skog vil redusere virkningen. Økt bruk av 

skogsråstoff eksempelvis til erstatning for fossile kilder vil fjerne utslipp, og økt 

bruk av trematerialer i eksempelvis bygg og emballasje gir utslippsreduksjon. I 

tillegg må skognæringens biprodukter nyttiggjøres. Skogen er en nødvendig del 

av løsningen dersom vi skal oppfylle våre klimamål. 

 

59 Jordbruket har potensial for å kutte utslipp både i maskinpark og produksjon. Mat 

må produseres forsvarlig og bærekraftig og med utgangspunkt i det norske 

jordbruksarealet. Friske dyr og vekster er klimavennlig. Rammevilkårene for 

landbruket må gi lønnsomme arbeidsplasser og sikre tilgangen på trygge og friske 

råvarer til næringsmiddelindustri og marked. En satsing på bioøkonomien gir 

store muligheter for framtidsretta næringsutvikling og verdiskaping på mange 

områder, som produksjon av matvarer, materialer, kjemikalier og bioenergi. 

 

60 Trygghet for land og våre verdier 

Forsvaret er avhengig av økte økonomiske ressurser for å kunne trygge nasjonen. 

Landsmøtet støtter derfor målsettingen om 2 prosent av bruttonasjonalproduktet 

til forsvarsformål. Landsmøtet mener Heimevernet må styrkes gjennom å få 
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tilgang til mer moderne utstyr slik at de er i stand til å møte det trusselbildet 

Norge står overfor. 

 

61 Landsmøtet mener at det av sikkerhets- og beredskapshensyn er viktig at 

Forsvaret har en høy selvforsyningsgrad når det gjelder produksjon og 

vedlikehold av forsvarsmateriell. Strategisk offentlig eierskap i forsvarsindustrien 

og et tett samarbeid med Forsvaret er av avgjørende betydning for vår sikkerhet. 

Forsvaret skal selv besitte størstedelen av den tekniske kompetansen på Forsfarets 

materiall, dette er viktig av beredskapsmessige hensyn. Fellesforbundet innser at 

det i enkelte tilfeller er nødvendig med langsiktige industriavtaler med industrien. 

Det forutsettes at slike kontrakter inngås i et samarbeid mellom partene i 

Forsvaret. Dette vil sikre at det kun vlir benyttet aktører som oppfyller lov og 

avtaleverk, og at kontraktens som inngås er kosteffektive for Forsvaret.Forsvaret 

vil ikke selv kunne besitte all den teknologiske kompetanse som er nødvendig, 

men må inngå langsiktige kontrakter som gir forsvarsindustribedriftene gode 

betingelser for å drive teknologi- og kompetanseutvikling. 

Forsvarsindustribedriftene gir også viktige ringvirkninger til sivil industri. Det må 

være en avklart arbeidsdeling mellom hva Forsvaret skal ha av egen 

vedlikeholdskapasitet og hva som best løses i et forpliktende samarbeid med 

industrien. Bortsetting av vedlikeholdsoppgaver stykkevis og delt uten en 

helhetlig plan, vil skade Forsvarets operative evne.  

 

62 Landsmøtet mener det er bra at Norge har et av verdens strengeste 

eksportregelverk for forsvarsmateriell. For at norsk industri skal kunne konkurrere 

på likeverdige vilkår er det viktig at det innenfor rammen av NATO praktiseres et 

felles regelverk og en felles norm for sluttbrukerdokumentasjon ved kjøp og salg 

av forsvarsmateriell. Ved forsvarsanskaffelser må norske myndigheter sikre 

forpliktende industri- og samarbeidsavtaler i form av gjenkjøp som bidrar til 

nasjonal verdiskaping, utvikling og teknologioverføring.  

 

63 Landsmøtet mener at nordområdene er et strategisk satsingsområde for 

verdiskaping, og har stor sikkerhetspolitisk betydning. Våpengrenene må ha økt 

fysisk tilstedeværelse for å ivareta våre nasjonale forvaltnings- og 

sikkerhetspolitiske interesser med suverenitetshevdelse og overvåking. Forsvaret 

må ha hovedaktiviteter og sterke operative baser i vår nordlige landsdel. 

Landsmøtet mener at nedleggelse av Andøya flystasjon er feil, både ut fra et 

forsvarsmessig, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv.  
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Uttalelse: En samferdselspolitikk for gode klimaløsninger og høy 
verdiskaping (I-0016) 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6288 - 358 Marit Engseth, avdeling 11 Vestnorsk Transportarbeiderforening 

Fellesforbundet må jobbe for at de fylkeskommunale anbudskontraktene i 

bussnæringen blir standarisert. 

Fellesforbundet må jobbe for at de fylkeskommunale anbudskontraktene i bussnæringen blir 

standarisert, og hvor politiske føringer må tillegges større vekt. Det må sikres at press på 

ansattes lønns og arbeidsvilkår ikke er det som kan avgjøre hvilket selskap som vinner.I dag 

er det opptil hvert enkelt fylkeskommunale kollektivselskap  å utarbeide kontrakter for hver 

anbudspakke. Det betyr at i noen fylker er det utelukkende laveste  pris som avgjør hvem som 

vinner. I noen fylker utlyses anbud med forhandling og hvor miljø, kvalitet og pris vektes. I 

bussnæringen utgjør personalkostnader omlag 65 % av kostnadene, så det sier seg selv hvor 

det er mest lønnsomt å kutte. Vi har kontrakter som strekker seg over en 8-10 års periode. 

Krav om en landsomfattende tariffavtale i anbudsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å verne 

ansattes arbeidsvilkår.  

 

 

B-6321 - 057 Oskar Lindøe, 1 Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 

Sette krav til lærlinger i anbudsutsat kollektivtrafikk  

Det må bli stil et krav fra anbudgiver at det blir tatt inn lærlinger i kollektivtransporten. Disse 

lærlingene skal komme inn i all drift. De skal inn bak ratte på bussene, de skall inn på 

verkstedene og de skal med der hvor busen blir reparert skader.  

 

 

B-6396 - 122 Leif Petter Edvardsønn Hansen, avdeling 74 Nord-Hålogaland 

Ny setning uttalelse I-0016 

Avsnitt 14Ny setning: Landsmøtet mener jernbanen må dekke hele landet, og at forlenging av 

jernbanen nordover snarest må igangsettes. 

 

 

B-6398 - 312 Joakim Hagen, avdeling 20 Møre og Romsdal Transportarbeiderforening 

Nytt avsnitt i I0016 - Elbil ut av kollektivfelt nå! 

Nytt avsnitt i Uttalelse: "En samferdselspolitikk for gode klimaløsninger og høy 

verdiskaping" – I-0016: Redaksjonskomité får fullmakt å skrive et nytt avsnitt som handler 

om konsekvensene av elbil i kollektivfeltet.I storbyene hvor det er kollektivfelt blir ofte 

kollektivtransporten en taper, det på grunn av alle elbilene som fyller feltet, så bussen blir 

stående fast med resten av trafikken. Den virkelige helten i trafikken er de som velger å reise 

kollektiv, nå har goden om elbil i kollektivfeltet skapt mer problem med tanke på økningen vi 

har hatt de siste årene. Som gjør at miljøhelter blir taperne. Ytf(ys) har nylig ordnet sak på 

problemstillingen, en sak vi skulle vært først på, men som vi nå burde fighte for! La 

kollektivfeltet være den samfunnsnyttige rollen det er tenkt som, elbiler ut nå! 
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B-6405 - 359 Ørjan Takle, 11 Vestnorsk Transportarbeiderforening 

Jeg er glad for at representantskapet i sin innstilling I-4140 støtter intensjonene i forslag 

fremsatt om anbud. 

I transporten, og kanskje særlig innen bussbransjen, har vi lang erfaring med anbud. Jeg vil 

gjerne si noe om våre erfaring siden vi er nye i Fellesforbundet. Vi har fått en lovfestet 

rettighet til virksomhetsoverdragelse i lov om yrkestransport § 8. Det betyr at vi er sikret jobb 

uansett hvem som vinner anbudet. Det betyr også at vi har en lovfestet rett til å beholde like 

gode lønns- og arbeidsvilkår.Det er imidlertid ikke den virkeligheten vi opplever.Svært mange 

fylkeskommuner lyser ut anbudene slik at selskapene må oppfylle nokså detaljerte krav for å 

få være med i anbudskonkurransen. Enten har man for eksempel euro 6 motor, eller så er du 

ikke med i konkurransen. Bussen koster det samme, garasjeanlegget må leies av fylket, diesel 

er beregnet på det samme antall kilometer. Service koster det samme, rutetider og -traseer er 

likt. Og konkurransen blant dem som er med avgjøres 100% på pris.Personalkostnadene 

utgjør 60% av kostnadene. Det er her selskapene konkurrerer med hverandre. Flest mulig 

rutekilometer pr planlegger, flest mulig sjåfører pr HR-ansatt osv. Tiden fra vi møter på jobb 

til bussen skal være klar til å kjøre blir målt på sekundet for det er kostnader selskapene må 

dekke selv. Men ingen ser ut til å bry seg om at ruteproduksjonen er så uøkonomisk at bare 

halvparten av jobben består i å frakte passasjerer i rute, for det er det fylkene som betaler. 

Bussene står ubrukt i snitt to tredeler av døgnet og Bergen betales det deltskifttillegg for at 

sjåførene skal ta fri midt på dagen tilsvarende 50 årsverk. Vi opplever en imponerende 

oppfinnsomhet når det gjelder å trekke kroner ut av nye måter å tolke lov- og avtaleverk. 

Tariffavtalen vår er snar tvister på hver eneste setning. Det er imidlertid mye som tyder på at 

pendelen er i ferd med å komme til veis ende i arbeidsgivers favør. Frustrasjon og streikevilje 

er betydelig foran neste års lønnsoppgjør.Nå ønsker vi oss anbudskonkurranser som handler 

om mer intelligente måter å bygge ruter, rutiner for sikkerhet, kompetanseplaner for ansatte, 

omdømme hos passasjerene, målte G-utslag på bussene, sikkerhets- og miljøsertifisering 

osv.Alt forbundet kan påvirke oppdragsgiver i riktig retning er velkomment i vår bransje. 

 

 

B-6414 - 495 Gunnar Holm, Representantskapet 

Handlingsplan for flyteknisk utdannings- og fagmiljø 

Fellesforbundet skal arbeide for at det flytekniske  fagmiljøet  settes på den politiske 

dagsorden ved at det utarbeides en handlingsplan som kan sikre det flytekniske fag - og 

utdanningsmiljøets fremtid i Norge. 

 

 

B-6415 - 495 Gunnar Holm, Representantskapet 

Endringsforslag til uttalelsen «En samferdselspolitikk for gode klimaløsninger og høy 

verdiskapning»  I-0016 

Avsnitt 14 : tillegges i siste setning: Jernbanen må også bli et bedre alternativ for transport 

mellom de store byene enn i dag, og utbygges videre nordover, fra Fauske til Tromsø. 

 

 



– 55 – 

 

 

B-6420 - 357 Eirik Svensson, 11 Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening 

Tillegg i klimauttalelsen «Transport som et ledd i klimaomstilling» 

3.4 Uttalelse Klima for verdiskapning Ny overskrift —tillegg— etter avsnitt 20Transport som 

et ledd i klimaomstillingEn av de største kildene til utslipp er transportsektoren, derfor er det 

viktig å se på hvordan vi kan medvirke til å omstille denne bransjen i et klimaperspektiv. Vi 

ser økning i alle transportsektorer: netthandel øker, kollektivtransport øker og godstransport 

øker. Ser man på godstransport og spedisjon er disse bransjene preget av mye 

underleverandører og små enheter med begrenset evne til omstilling. Konkurransen er også 

ekstrem, og mange biler for mange aktører kjører halvfulle på sine distribusjonsruter. I et 

klimaperspektiv er det ulogisk med halvfulle biler, det er bare i et konkurranseperspektiv at 

dette gir mening. Vi ser at mye gods som går fra kontinentet sendes oppover som kabotasje, 

Dette er gods som kunne ha gått som sjötransport, men dessverre ser vi at utviklingen har gått 

mot at havner som Göteborg er blitt hovedhavn for vestlandet. Gods mot vest losses der og 

går på vei resten. Denne utviklingen kan skyldes blandt annet dårlige rammevilkår for 

sjötransport og manglende eller utdatert infrastruktur og langs kysten.I kollektivtransporten 

blir anbudene utformet for 8-10 år av gangen. Med busser som en del av anbudene blir disse 

produsert billigst mulig for en varighet på tilsvarende anbudsperioden. Dette fører til billige 

busser av dårlig byggkvalitet som etter anbudsperioden må kastes, eventuelt selges til 

Afrikanske og Øst Europeiske land. Å produsere busser i bedre byggkvalitet som har lengre 

varighet og større reparasjons- og vedlikeholdsmuligheter vil være en miljøbesparelse i et 

forbruksperspektivLandsmötet mener derfor at fellesforbundet må jobbe for sentralisering av 

godstransport for å sikre en klimaeffektiv og omstillingdyktig näring. Landsmötet anerkjenner 

også at gods må flyttes fra vei til sjö og bane og vil jobbe for utbygging av riktig infrastruktur 

langs kysten og gode rammevilkår for sjötransport fra kontinentet. 

 

B-6439 - 357 Eirik Svensson, 11 Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening 

Forslag til uttalelse I-0016 

Ber om at satsning på gods fra vei til sjø og bane og utbygging av nødvendig infrastruktur til 

dette langs kysten bakes inn i uttalelsen. Transport fra kontinentet foregår i stor grad via 

kabotasjekjøring eller via Vestlandets hovedhavn: Gøteborg havn. Fellesforbundet må jobbe 

for at gods går sjøveien til Norge for å motvirke sosial dumping i kabotasjekjøringen, sikre 

norske arbeidsplasser i transport og for å redusere miljøbelastningen med veitransport. 

 

B-6443 - 057 Oskar Lindøe, 1 Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 

set krav til lærlinger i anbudsutsat kollektivtrafikk  

Det må settes krav om at det må finnes lærlinger i alle nivåer når en anbusutsetter 

kolketivtrakken. Det må gjelde for bussjåfører, men også for mekanikeren og for 

skadeavdelingene. Så krava so må settes i anboda må gjelde for leverandørene, men også for 

levrandørene til levrandørene også! 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6288, B-6321, B-6443 og B-6405 er ivaretatt i avsnitt 9 i uttalelse I-0016. 

Intensjonen i B-6358 er ivaretatt i avsnitt 14 og 16 i uttalelse I-0016.  

Intensjonen i B-6398 er ivaretatt i nytt avsnitt 9a i uttalelse I-0016. 

Intensjonen i B-6396 og B-6415 er ivaretatt i avsnitt 14 i uttalelse I-0016. 

Intensjonen i B-6414 er ivaretatt i avsnitt 12 i uttalelse I-0016. 

Intensjonen i forslag B-6420 er ivaretatt i avsnittene 2, 6 og 16 i uttalelse I-0016. 

Intensjonen i forslag B-6439 er ivaretatt i avsnitt 16 i uttalelse I-0016. 
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REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL UTTALELSE OM 
EN SAMFERDSELSPOLITIKK FOR GODE KLIMALØSNINGER OG 
HØY VERDISKAPING (I-0016) 
 

1 Bærekraftig samferdselspolitikk 

Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god 

distriktsutvikling og verdiskaping i industri, næringsliv og offentlig sektor. 

Transportpolitikken må bidra til trygge og gode arbeidsplasser med fokus på 

kvalitet og kompetanse og til klimavennlige transportløsninger. For å nå disse 

målene trenger vi en helhetlig samferdselspolitikk der alle transportformene ses i 

sammenheng.  Infrastrukturen knyttet til samferdsel er av vesentlig betydning for 

en rekke bransjer, og ikke minst for reiselivsnæringen. Samferdselspolitikken må 

være basert på hensynet til god næringsutvikling i hele landet.  

 

2 Transport står for i overkant av 30 prosent av norske klimagassutslipp. 

Transportomfanget er økende, spesielt i og rundt de største byene. For å kutte 

utslippene og oppnå Norges klimaforpliktelser trenger vi en sterkere satsing på 

kollektivtrafikk og transportløsninger basert på fornybar energi. Dette er en 

forutsetning for å nå målet om nullutslipp av klimagasser i transportsektoren 

innen 2050. Landsmøtet slutter seg til ambisjonene om en betydelig reduksjon av 

klimautslipp for transport innen 2030.  

 

3 Norge satser betydelige ressurser på at nullutslippsbiler lav- og 

nullutslippskjøretøy. skal utgjøre en vesentlig del av bilsalget kjøretøysalget i 

årene fremover. Samtidig pågår det internasjonalt et omfattende forsknings- og 

utviklingsarbeid for å utvikle bedre og mer effektive motorer, og ta i bruk nye og 

lettere materialer som kan redusere utslippene fra veitrafikken betydelig. Bilkjøp 

er en stor investering både for husholdninger og bedrifter. Store omlegginger i 

avgifter og reguleringer skaper uforutsigbarhet for slike investeringer. Landsmøtet 

mener avgiftspolitikken må være forutsigbar, ha en sosial profil og tilpasses den 

teknologiske utviklingen. 

 

4 Endringer i transportmønstrene er nødvendige, men virkemidlene som skal brukes 

for å nå målene må i langt større grad enn i dag ta hensyn til den enkeltes 

betalingsevne. Landsmøtet slutter seg til prinsippet om at forurenser skal betale 

for utslippene, men for lykkes med klimaløsninger som også må skape 

oppslutning om nødvendige klimatiltak må fordeling og betalingsevne hensyn tas 

på en mer sosial måte. Den økte bruken av bomfinansiering rammer svært mange 

av Fellesforbundets medlemmer. Landsmøtet mener at det må foretas en 

gjennomgang av balansen mellom hvor mye som skal finansieres over 

skatteseddelen og hvor mye som skal brukerfinansieres. Det statlige bidraget må 

økes og det bør utredes en ny modell med brukerbetaling som har sosial profil. 

Utredningen må vurdere mulighetene ny teknologi gir til å differensiere mellom 

antall kilometer, inntekt og bosted. 

 

5 Seriøs transport 

Forutsetningen for at transportsektoren skal være bærekraftig er at både klima og 

seriøsitet ivaretas. Transportsektoren påvirkes i økende grad av den teknologiske 

utviklingen. Mange av yrkene innenfor sektoren kan etter hvert bli helt eller delvis 
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automatisert. Dette vil stille store krav til omstilling og fordeling, og en aktiv 

nærings- og arbeidspolitikk som legger til rette for etter- og videreutdanning og 

eventuell omskolering. 

 

6 Den internasjonale konkurransen, særlig fra Øst-Europa, preger transportbransjen 

også i Norge. Dette gjelder særlig for godstransport på veg og persontransport 

med turbil. Risikoen for sosial dumping er spesielt stor ved 

internasjonal/grensekryssende transport og ved kabotasjetransport 

(transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende 

transport til Norge). Landsmøtet mener at i det norske markedet skal 

konkurransen mellom norske og utenlandske transportselskap skje på like vilkår. 

Da må kontroller for å avdekke ulovlig kabotasje intensiveres og myndighetene 

må i langt større grad håndheve allmenngjøringsforskriftene for godstransport og 

turbil. Selskaper med helt eller delvis statlig eierskap må gå foran i kampen mot 

sosial dumping. Kabotasjereglene for persontransport med buss/turbil er uklare. 

Landsmøtet viser til at partene ved flere anledninger har tatt opp disse 

utfordringene med norske myndigheter uten at det har gitt resultater. Tida er nå 

overmoden for handling og myndighetene må ta nødvendige grep.  

 

7 I Fellesforbundet må vi i større grad bruke reglene om solidaransvar og presse 

transportkjøperne i våre tariffbedrifter til å ivareta sin påseplikt. Landsmøtet 

krever at kontrolletatene får tilført nødvendige ressurser for å gjennomføre 

kontroller for å avdekke ulovligheter i bransjen. For å unngå at bransjen 

undergraves av useriøse aktører må kontrolletatene styrkes og regelverket 

forbedres. Fellesforbundet vil arbeide for at all transport mot vederlag blir 

underlagt europeiske kjøre- og hviletidsbestemmelser og stramme inn 

unntaksreglene slik at størst mulig andel av yrkestransporten blir underlagt 

disse bestemmelsene. 

 

8 Høyere standarder i anbud 

Persontrafikk i rute (buss, bil, ferje) er i all hovedsak regulert via anbud og fylkes-

kommunale selskap som kjøper tjenestene fra etablerte selskaper. Det er de 

fylkeskommunale selskapene som utlyser anbud og som planlegger rutene. I 

praksis er det derfor de fylkeskommunale selskapene som utøver det reelle 

arbeidsgiveransvaret innenfor flere områder knyttet til arbeidstid og helse, miljø 

og sikkerhet.  

 

9 Ved anbudsutsatt persontrafikk mener landsmøtet at anbudsregimet i langt 

større grad enn i dag må vektlegge kvalitet, kompetanse, arbeidsvilkår, HMS og 

miljøet.. Anbudsutsatte områder må driftes i tråd med opparbeidede 

arbeidstakerrettigheter. Fellesforbundet vil jobbe for at partene etablerer 

bransjevise standarder for seriøsitetsregler. Transportkjøpere må klarere 

forpliktes etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og annet gjeldende avtaleverk i 

anbudsutsatte virksomheter. Tillitsvalgte må sikres reell innflytelse på utforming 

av anbudsutlysningene, også når det gjelder underleverandører. I tillegg må 

anbudsprosessene bidra til å utvikle næringen slik at klimamålene kan nås.  
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9a Fellesforbundet mener at det fortsatt er viktig med gode insentivr for å stimulere 

til bruk av el-bil. Det er imidlertid viktig at de tiltak som er – eller vil bli 

igangsatt, ikke legger hindringer i veien for en effektiv kollektivtransport som  

skal ha prioritet i kollektivfeltet. 

 

10 Ja til en regulert drosjenæring 

Solbergregjeringen har vært en pådriver for liberalisering av drosjenæringa og 

nytt regelverk settes i kraft fra sommeren 2020. Landsmøtet mener dette vil 

svekke arbeidsvilkårene og redusere kvaliteten på tilbudet til brukerne. 

Landsmøtet går imot regjeringens politikk for ytterligere liberalisering av 

drosjenæringa. Samferdselslovgivningen må demme opp mot at uregulerte aktører 

som baserer seg på applikasjonsteknologi skal få operere på samme marked som 

de løyveregulerte drosjene. Landsmøtet krever at all persontransport mot vederlag 

skal foretas av kvalitetssikrede transportbedrifter med løyve. Næringen må fortsatt 

underlegges en nasjonal regulering som ivaretar både sjåførene og et godt 

drosjetilbud til befolkningen. Større enheter i tilknytning til formidlingssentralene 

kan gi bedrede lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene og et billigere og bedre tilbud 

til kundene. Dette må skje gjennom reguleringer innenfor dagens lovverk. 

 

11 Klimavennlig transport må binde landet sammen 

Nasjonal Transportplan er det viktigste overordnede strategidokumentet for 

bygging av infrastruktur i Norge. Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 

2029 er en ekspansiv plan som vil koste nær 1000 milliarder kroner. Prosjektene 

som er lagt til slutten av perioden er allikevel ikke fullfinansiert. En slik betydelig 

kostnad for samfunnet vil nødvendigvis også måtte dekkes av innbyggerne og 

brukerne. Landsmøtet mener det i større grad må utvises moderasjon rundt de 

enkelte prosjektene for å holde kostnadene nede, samt at faglige vurderinger må 

legges til grunn for å få størst samfunnsnytte av fellesskapets midler til 

infrastruktur. 

 

12 Luftfarten er en viktig næring som sikrer trygg og effektiv infrastruktur, skaper 

arbeidsplasser både direkte og indirekte, samt sikrer bosetting og gir økonomisk 

vekst.  Dagens luftfart er globalisert og svært konkurranseutsatt. Veksten i 

luftfarten har ført til økte klimautslipp, og tiltak som begrenser utslipp må derfor 

stimuleres. Da må det ny teknologi og økt innslag av avansert biodrivstoff til, 

basert på bærekraftig råstoff. Det bør etableres tilstrekkelig produksjonsvolum 

nær de største lufthavnene. Da må det til ny teknologi og økt innslag av fornybart 

drivstoff gjennom etablering av produksjonsanlegg med tilstrekkelig 

produksjonsvolum nær de største lufthavnene. I tillegg må det stimuleres til å fase 

inn fly basert på fornybar energi i kortbanenettet. Fellesforbundet vil jobbe for å 

fremme det flytekniske fag- og utdanningsmiljøet i Norge. 

 

13 Landsmøtet mener det må sikres like konkurransevilkår for de selskapene som 

tilbyr sine tjenester i luftfarten, inkludert for bakketjenestene. Godkjenning og 

kontroll med selskapene som utfører tjenestene må styrkes. Dagens regelverk, der 

selskapene i kontraktene med Luftfartstilsynet selv er pålagt å føre tilsyn må 

endres. Landsmøtet forventer at det i 2020 fremmes en ny forskrift der 

Luftfartstilsynet blir pålagt å føre tilsyn med bakketjenestene. 
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14 For å nå målene i både samferdsels- og klimapolitikken, vil behovet for en 

effektiv kollektivtransport og godstransport på jernbane stå helt sentralt. Det må 

satses betydelige ressurser på jernbanen, for sikre en fortsatt vekst i person- og 

godsmarkedet, samt gjøre jernbanen til et attraktivt og godt alternativ til privatbil i 

og rundt byene. I Nord-Norge er det særlige utfordringer knyttet til store 

geografiske avstander og mye godstransport på til dels dårlige veier. Dette er et 

problem både i forhold til miljø og trafikksikkerhet. Fellesforbundet går inn for 

en utredning om Nord-Norge-banen. Jernbanen må også bli et bedre alternativ 

for transport mellom de store byene enn i dag.  

 

15 Landsmøtet ønsker en annen utvikling av jernbanen enn den konkurranse- og 

anbudsutsettingen som den borgerlige regjeringen har iverksatt gjennom sin 

jernbanereform. Landsmøtet frykter at konkurranseutsetting og oppsplitting av 

drifts- og vedlikeholdsoppgaver på infrastruktur vil kunne undergrave oppbygging 

og videreføring av nødvendig fagkompetanse.  

 

16 Dersom intensjonene om å flytte mer gods fra veg over til sjø og bane skal 

realiseres, slik regjeringen har lagt opp til, må infrastrukturen i tilknytning til 

havnene forbedres. Fellesforbundet vil jobbe for at mer gods blir transportert 

med båt eller tog til Norge. Dette er viktig både ut fra et miljømessig og 

trafikksikkerhetsmessig perspektiv. Landsmøtet mener at man skal satse på et 

begrenset antall knutepunkthavner med god adkomst til veg og bane der det er 

mulig. Det må også være tilstrekkelig areal i havneområdet til mellomlagring og 

rangering av kontainere. 

 

17 Trygge veger for alle 

Vegen er en vesentlig del av yrkessjåførenes arbeidsplass. De er prisgitt veiens 

standard og egnethet alle dager – året rundt, i hele landet. En trygg arbeidsplass 

for en yrkessjåfør må innbefatte trygge og trafikksikre veier, egnede plasser til å 

stoppe for å ta lovpålagte pauser, samt ivaretakelse av gjeldende HMS-regler. Når 

det gjelder vegstandard er det særlig viktig å prioritere veibredde og rassikring, 

samt utbedring av fast veidekke – gode vegskuldre og autovern da dette er tiltak 

som gir høyre trafikksikkerhet for alle vegfarende. 

 

18 Regjeringen lanserte i 2017 en nasjonal handlingsplan for etablering av godkjente 

døgnhvileplasser for tunge kjøretøy, men så langt er bare rundt 45 plasser 

ferdigstilt. Landsmøtet krever at utbyggingen av døgnhvileplasser skjer i et tempo 

som sikrer at målene i handlingsplanen om 90 plasser innen utgangen av 2023 

nås.  
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Uttalelse: Skole og utdanning av fremtidens fagarbeider (I-0017) 

Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: 

 

B-6406 - 474 Sisilie Benjaminsen, Forbundsstyret 

uttalelse i 0017 

Nytt punkt Fellesforbundet må jobbe for at utstyrsparken på/ ved yrkesfag skolene er 

oppdatert og gjenspeiler dagens virkelighet.  

 

 

B-6410 - 500 Kai Johansen, Representantskapet 

i-0017 skole og utdanning 

Opplæring av rådgivningstjenesten i Grunnskolen.Det må settes av midler for opplæring av 

rådgiver slik at de blir kjente med de forskjellige Bransjene.Gjerne i ett samarbeid med 

partene. 

 

 

B-6416 - 500 Kai Johansen, Representantskapet 

I-0017 skole og utdanning 

Vi må øke attraktiviteten på yrkesfagene. Det må investeres i maskiner og utstyr samt 

opplæring av lærer. Dette kan skje på fler måter og gjerne i samarbeid med Bransjer og 

bedrifter, ref KKY på Kongsberg. 

 

 

B-6423 - 261 Siril Wigen Monteiro, avdeling 12 

Endringsforslag uttalelse 

Spisse teksten i uttalelsen I-0017, med følgende endring i avsnitt 18;«Dette styrkes gjennom 

obligatoriske standardiserte kurs for faglig leder og instruktør og medlemmer til 

prøvenemdene.» 

 

 

B-6433 - 388 Marie Linn Havsgård, avdeling 747 Unionen Fagforening 

tillegg til hefte 2 uttalelse 3.7 

Lærebedrifter har ett stort ansvar for at lærlingene får en kvalitativ og god opplæring og blir 

gitt muligheten til å bli dyktige fagarbeidere. Derfor må tillitsvalgte jobbe aktivt sammen for 

med bedriftene for å utarbeide gode lokale rammer for opplæring. Fellesforbundet må inneha 

kompetanse om fagopplæring i bedrift som igjen kan videreformidles til våre tillitsvalgte.  

 

 

B-6436 - 221 Karl Emil Frantzen Selvåg avdeling 57 Nord-Rogaland 

F-4233 

Alle må få mulighet til å ta fagbrev. Fellesforbundet må arbeide for å sikre voksne arbeideres 

rett til å ta fagbrev. Forbundet må samtidig stille krav om ordning som godkjenner 

utenlandske fagutdanning.  

 

 



– 61 – 

 

 

B-6441 - 502 Hilde Elgesem Andersen, Representantskapet 

Nærskoleprinsippet til uttalelse I-0017 

Fellesforbundet skal jobbe for Nærskoleprinsippet.Begrunnelse: I Horten kunne vi i våres lese 

om en elev som har gått to år på Horten videregående skole, men som ikke har fått plass i det 

tredje året. Elever fra andre kommuner - som frem til nå har gått på andre skoler - har fått 

plass i Horten, mens eleven fra Horten har fått plass i Larvik. Nærskoleprinsippet har vært 

mye diskutert i fylkespolitikken i Vestfold og Telemark det siste året. Venstresiden har i stor 

grad argumentert for Nærskoleprinsippet, mens høyresiden mener at fritt skolevalg er et viktig 

prinsipp. Fellesforbundet mener at Nærskoleprinsippet er viktig. Det er lite hensiktsmessig at 

elever fra Larvik busses til Horten, mens elever fra Horten busses til Larvik. Det er verken 

samfunnsøkonomisk eller miljømessig lurt. Det er også grunn til å tro at at det kan medføre at 

flere dropper ut av skolen. Det er også sånn at fritt skolevalg uansett bare gjelder enkelte 

elever. Han vi kunne lese om i våres mistet friheten til å gå på den skolen han har gått på, for 

at andre skulle få friheten til å velge å bytte skole. Dette blir enda viktigere etter at Vestfold 

og Telemark har slått seg sammen. I det nye fylket blir det mye lengre avstander. 

Fellesforbundet skal sørge for at regjeringen ikke skal styre Nærskoleprinsippet fra Stortinget, 

vi skal ta vare på vår ungdom i utdanning og sørge for at distriktene ikke dør ut!  

 

 

B-6450 - 214 Terje Lund, avdeling 57 Nord-Rogaland 

opplæringskontorer. 

I 0017 uttalelse. Få inn at Fellesforbundet ønsker å delta aktivt i opplæringskontorene 

gjennom å sitte i styrene sammen med bedriftene. 

 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Intensjonen i B-6406 er ivaretatt i avsnitt 11 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6410 er ivaretatt i avsnitt 15 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6416 er ivaretatt i avsnitt 11 og 12 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6423, B -6433 og B-6450 er ivaretatt i avsnitt 18 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i B-6436 tiltres og anses dekket i avsnitt 8 i uttalelse I-0017. 

Intensjonen i forslag B-6441 er ivaretatt i avsnitt 1 i uttalelse I-0017. 
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REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL UTTALELSE OM 
SKOLE OG UTDANNING FOR FREMTIDENS FAGARBEIDER 
(I-0017) 
 

1 En god folkeskole for alle 

Fellesforbundet vil hegne om den offentlige skolen som skal virke utjevnende og 

gi alle elever et godt faglig og sosialt grunnlag for meningsfull 

samfunnsdeltakelse. Skolen må ha et rammeverk og innhold som kan gi 

variasjoner i læringsarenaer og metoder. Gjennom nærskoleprinsippet skal alle 

elever i den videregående opplæringen sikres en god bredde av tilbud i sitt 

lokalsamfunn. Praktiske fag og teknologi må styrkes i nært samspill med basisfag 

som lese, skrive og regne.  

 

2 Gjennom et gratis varmt måltid hver dag, og tilgjengelig helsepersonell på den 

enkelte skole, skal elevene sikres gode forutsetninger for læring på like vilkår. 

Særlig førsteklassingene trenger trygge rammer, lekbasert undervisning og tett 

oppfølging. 

 

3 En leksefri heldagsskole gi de rette rammer for en inkluderende og utjevnende 

skolehverdag. Det vil kreve mange dyktige lærere og pedagoger som ser hver 

enkelt elev, og som kan gi tett oppfølgingen og særskilt tilrettelagt undervisning 

ved behov.  

 

4 Læreplanene i grunnopplæringen må gi elevene kunnskap om de verdier og 

prinsipper som det moderne Norge bygger på. Trepartssamarbeidet og 

arbeiderbevegelsens historie må her være sentrale elementer. Kunnskap om 

arbeidslivet er avgjørende for at elevene skal forstå betydningen av arbeidsvilkår, 

HMS, lønnsdannelse og hvordan samfunnsøkonomien styres. 

 

5 Fellesforbundet har et særskilt ansvar for å påse at unge mennesker tidlig ser 

verdien i å organisere seg i fagforening. Dette gjør vi gjennom aktivt 

ungdomsarbeid, men vi må også ha som mål at dette blir en del av elevenes 

basiskunnskap på skolen.   

 

6 Fagarbeideren - arbeidslivets grunnfjell 

Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte representerer bransjer der 

fagarbeideren har en nøkkelkompetanse - i industrien, på byggeplassene, hoteller, 

restauranter mv. Behovet for fagarbeideren vil ikke endre seg selv om 

kompetansebehovet og teknologien endrer seg. Lærefagene utvikles kontinuerlig. 

Fagopplæringen er derfor vår aller viktigste utdanning. Yrkesutdanningen må få 

mye større oppmerksomhet i utdanningssystemet og i samfunnet som 

grunnleggende forutsetning for verdiskapingen. Det er ikke nok med festtaler og 

sporadiske medieoppslag!  

 

7 Lied-utvalget, et regjeringsoppnevnt utvalg som gjennomgår dagens videregående 

opplæring, leverer snart sin innstilling. Vi bør se på hvordan Fellesforbundet og 

arbeidstakersiden kan svare opp dette utvalget på våre premisser. En måte å løfte 

yrkesutdanningen på er å skille den tydeligere ut fra den videregående 

opplæringen som en egen profesjonsutdanning. Tiden er også inne til å stille 
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spørsmål om vi som samfunn er tjente med overfylte universiteter med ungdom 

som går en usikker fremtid i møte, samtidig som mange bedrifter og bransjer sliter 

med rekruttering av lærlinger og fagarbeidere.  

 

8 Yrkesfagene skal rekruttere alle mennesker, både unge og voksne, og ikke minst 

fra begge kjønn. Alle skal sikres gode forutsetninger for å kunne gjennomføre til 

fag-/svennebrev. Fellesforbundet vil jobbe for å styrke ordningen til NOKUT 

med å godkjenne utenlandske kvalifikasjoner. For å lykkes med en bredest mulig 

rekruttering, trengs både kampanjer og synliggjøring av rollemodeller, for 

eksempel jenter som har valgt tekniske fag. Arbeidsplassene må ha en 

inkluderende kultur som gjør utradisjonelle valg til en akseptert norm. I 

byggebransjen har Fellesforbundet, sammen med BNL, stått i spissen for et sett 

med kjøreregler for å hindre diskriminering. Dette må vi som tariffparter bygge 

videre på. 

 

9 Det norske fag- og svennebrevet henger høyt. Fagbrevet som kvalitetsstempel må 

opprettholdes, noe som ikke er en selvfølge. Vi ser at fagbrevet er truet av 

politikere som utvikler fleksible løp til sluttkompetanse som kan hule ut kravene 

og svekke kvaliteten. Fagbrevet skal ikke være et verktøy for å inkludere flest 

mulig i arbeidslivet ved å sikre dem formell kompetanse. Fagbrevet og 

yrkesfaglige kvalifikasjoner skal heller ikke være redskap for å pynte på 

statistikken for gjennomføring i videregående opplæring. Fagbrevet skal 

dokumentere en kvalifikasjon som arbeidslivet trenger og som skal sikre en faglig 

god, innovativ og sikker produksjon gjennom faste ansatte fagarbeidere.   

 

10 Det skal være attraktivt å være lærling i bedrift. Gjennom styrking av 

lærlingelønnen, bidrar vi til en bedre rekruttering til yrkesfagene. Samtidig må 

flere sikres læreplasser. Det kan gjøres gjennom bransjesamarbeid med garantier. 

Her må Fellesforbundet legge mer press på vår tariffmotpart slik at bedriftene i 

enda større grad ser verdien i å være lærebedrift. Markedsregulerende tiltak som 

lærlingeklausuler og seriøsitetsbestemmelser, må utvikles videre og forsterkes. 

 

11 I grunnopplæringen må de praktiske fagene styrkes. Håndverk og teknologi må bli 

et reelt tilbud på alle skoler. Til det trengs skoleverksteder, lærere med vilje og 

evne til å bruke verktøy og teknologi i undervisningen, samt budsjetter til 

nødvendig materialer. Fellesforbundet vil jobbe for attraktive og moderne 

utstyrsparker som gjenspeiler virkeligheten i produksjonen. Lærerhospitering i 

bedrift må bli en norm for yrkesfaglærere. Dette må prioriteres i kommende 

statsbudsjetter.  

 

12 Nært og forpliktende samarbeid mellom skolene og næringslivet må bli en norm 

for alle bransjer over hele landet, også gjerne gjennom samarbeid i 

næringsklynger. Gjennom partnerskapsavtaler kan skolene samarbeide med 

bedrifter for å gjøre undervisningen mer arbeidslivsrelevant. Formelt samarbeid er 

også gunstig for å sikre god rekruttering og en forutsigbar dimensjonering og 

formidling til læreplasser. 

 

13 En lærlingordning for fremtiden 

En lærlingordning for fremtiden skal gi en attraktiv karrierevei med spennende 

yrker. Mange av eksportbedriftene har teknologi og produkter i verdensklasse. 
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Mye av konkurransefortrinnet ligger i den norske samarbeidskulturen. 

Fagarbeidere bidrar til innovasjon sammen med andre yrkesgrupper. 

Fagarbeideren skal stå i sentrum for omstillingen i arbeidslivet som teknologien 

og det grønne skiftet i samfunnet og arbeidslivet medfører. Dette går ikke av seg 

selv. Manglende evne og vilje til å satse på fagopplæring gjennom en langsiktig 

kompetansekultur, vil kunne true det norske konkurransefortrinnet. Derfor må vi 

verne om lærlingemodellen og sikre lærefag med relevante kompetansemål.   

 

14 Fellesforbundet må stå i spissen for styrkingen av lærlingordningens fortrinn i 

utdanningssystemet. Ordningen kjennetegnes ved at arbeidslivet selv er 

utdanningsarena, og at partenes sikres innflytelse på innholdet i utdanningen 

gjennom læreplanforvaltningen. 

 

15 Vi må styrke karriereveiledningen i skolen. Særlig på ungdomsskolen må elevene 

sikres kunnskap om yrkesmuligheter. Valgfagene og faget Utdanningsvalg vil 

spille en rolle. Karriereveiledningssentra utenfor skolen kan gi elevene kunnskap 

om utdanning og arbeidsliv, men det kan også bygges opp ressurser og 

samarbeidskonstellasjoner på den enkelte skolen. For eksempel kan bransjene 

selv, opplæringskontorer og enkeltbedrifter bidra. Skolene kan også benytte 

teknologi som VR (Virtual Reality) for at elevene skal innblikk i arbeidslivet. 

Fellesforbundet vil jobbe for at rådgiverne på skolene sikres bransjekunnskap 

gjennom trepartssamarbeidet. 

 

16 For å kunne sikre etterspørselen etter yrkesfaglig kompetanse, trengs målrettet 

rekruttering. Alle aktører - både nasjonalt og lokalt - har et ansvar her. Lokal 

rekruttering av ungdom er avgjørende for verdiskapingen over hele landet. 

Fellesforbundet har medlemmer spredt på ulike bransjer. For lokalsamfunn i 

distriktene er mange arbeidsplasser hjørnestensbedrifter. De trenger god lokal 

rekruttering av unge og voksne som kan ta fagbrev som lærlinger eller 

praksiskandidater. For noen vil det være naturlig å supplere med et mesterbrev 

eller fagskolegrad. Derfor må vi jobbe for å bygge videre ut den høyere 

yrkesfaglige utdanningen. Samtidig er det fremdeles barrierer å bryte når det 

gjelder opptak til universitetsstudier på grunnlag av fagutdanning gjennom y-

veiløp. 

 

17 Kvalitet i opplæringen handler ofte om bedrifter som har utviklet en god og 

langsiktig kompetansekultur med et tydelig faglig innhold, og der alle ansatte kan 

bidra til innovasjon og utvikling av bedriftenes produkter og prosesser. Her spiller 

fagarbeideren ofte en nøkkelrolle som det utøvende leddet i produksjonen. Ingen 

lærlinger er helt like. Det vil være behov for å tilpasse ulike løp. Det er i dag et 

stort handlingsrom i fylkene for ulike læreløp, men de krever et tett samarbeid 

mellom skolen og bedriften. Enkelte skoler tilbyr løp som både gir 

studiekompetanse og fagbrev. Disse er spesialdesignet og tilpasset nøkkelbedrifter 

i lokalsamfunnet, og sikrer opplæring av høy kvalitet. Kvalitetskravet i 

opplæringen må innbefatte hele læreløpet, herunder sluttvurderingen og 

gjennomføring av fagprøven. 

 

18 Kvalitet i opplæringen avhenger også av nasjonale standarder som sikrer at fagene 

praktiseres likt over hele landet. Dette styrkes gjennom standardiserte kurs av 

faglig leder og instruktør i bedrift og medlemmer til prøvenemndene. 
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Fellesforbundet vil jobbe for at slike kurs blir obligatoriske, og at kompetansen 

til faglig leder og instruktør oppdateres jevnlig. Slik skolering er i 

utgangspunktet fylkeskommunens ansvar, men det er i bedriftenes egen interesse å 

sette av ressurser til å sikre god kvalitet i egen opplæring. Ansatte og tillitsvalgte 

som verver seg til prøvenemder og til instruktørrollen, gjør en stor og viktig 

oppgave – for bedriften, bransjen og samfunnet. Dette må synliggjøres og 

verdsettes. Opplæringskontorene har også et ansvar for å bidra til at bedriftenes 

gir opplæring av god kvalitet med den nyeste teknologien. I arbeidet med ny 

opplæringslov vil Fellesforbundet jobbe for å få større innflytelse på 

opplæringskontorenes virksomhet, blant annet gjennom styrerepresentasjon. 

Også klubben må spille en rolle i opplæringen på arbeidsplassen gjennom 

bedriftsdemokratiske tiltak som styrker samarbeidskulturen og effektiviteten i 

bedriften.  

 

19 Yrkesutdanningen på arbeidslivets premisser 

Vi har i dag en regjering som setter arbeidslivets parter til side i 

utdanningspolitikken. Dette har blitt særlig synlig gjennom en rekke utvalg med 

omfattende mandater, som mangler representasjon fra arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden. Partene har ikke vært med å initiere utvalgene som er politisk 

styrt fra Kunnskapsdepartementet.  

 

20 Gjennom læreplanarbeidet i de faglige rådene legger partene ned enorme ressurser 

i å sikre relevante læreplaner for produksjonsbedriftene. Stadig opplever 

representantene trege prosesser i byråkratiet, og tidvis er det snakk om rene 

overkjøringer av partenes kunnskapsbaserte synspunkter. Dette er særlig 

betenkelig på Vg3-læreplanene, den bedriftsbaserte opplæringen, der rådene etter 

mandatet skal ha avgjørende innflytelse på innholdet. Også fylkenes 

yrkesopplæringsnemnder og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) har 

liknende opplevelser hvor synspunkter ikke blir hørt, eller at de generelt har en 

passiv rolle uten reell innflytelse på beslutningstakerne. 

 

21 Fellesforbundet må gå inn i en sterk allianse med LO-familien og 

arbeidsgiversiden for å sørge for at ILO-Konvensjonens prinsipper om 

medvirkning følges opp av myndighetene. 

Det er vi som gjennom våre tillitsvalgte kjenner kompetansebehovene i bedriftene. 

Politiske og ideologiske føringer fra en regjering som ikke ser at medvirkning gir 

økt konkurransekraft, må ikke bli en hindring for god læreplanforvaltning og en 

utdanningspolitikk på arbeidslivets premisser. 
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Uttalelse: Etter- og videreutdanning (EVU) (I-0018) 

Det er ikke fremkommet nye forslag under dette punkt. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 

 

 

 

REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL UTTALELSE OM 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) (I-0018) 
 

1 Etterutdanning for alle 

Omstillingen i næringslivet krever et kraftig kompetanseløft. Vi skal møte den 

teknologiske utviklingen og det grønne skiftet med de beste fagarbeiderne. Våre 

medlemmer og tillitsvalgte har bidratt betydelig til å gjøre norsk næringsliv 

konkurransedyktig gjennom alle år. Fellesforbundets medlemmer krever 

muligheten til kompetansepåfyll for enda bedre mestring av arbeidsoppgaver, og 

økt trivsel og medvirkning på arbeidsplassene. 

 

2 Alle jobber påvirkes av digitaliseringen, automatiseringen og robotiseringen. Det 

er ikke et forbigående fenomen. Det er derfor nødvendig at vi alle tilegner oss den 

nødvendige kompetansen inn mot fremtidens digitale arbeidsplasser. For å få til 

det, må det utvikles relevante og tilgjengelige etterutdanningstilbud i stor skala. 

Dette vil kreve ressurser både i form av penger og tid, og det må skje gjennom et 

spleiselag i trepartssamarbeidet.  

 

3 Fellesforbundets reform for etter- og videreutdanning 

For å løfte hele arbeidstokken i kompetanse, slik at vi kan møte fremtidens 

utfordringer, mener Fellesforbundet at vi trenger en kraftfull reform for etter- og 

videreutdanning for de mange og ikke for de få. Derfor mener landsmøtet at tiden 

nå er moden for å diskutere en arbeidstidsreduksjon som skal tas ut i 

etterutdanning. Denne reformen må tilrettelegges med utvikling av 

arbeidslivstilpassede etterutdanningstilbud. 

 

4 Arbeidsplassene må sørge for at de ansatte kan tas ut av arbeidet så lenge det er 

nødvendig. Utdanningstilbudene må utvikles slik at de blir arbeidsrelevante og 

mest mulig effektive å gjennomføre. Terskelen for gjennomføring skal være lav, 

men samtidig må kvaliteten på tilbudene være god og motiverende.  

 

5 Vi har stor tro på at en oppskalering av bransjeprogrammet er den rette veien å gå. 

Gjennom utvikling av tilbud for byggenæringen og industrien, har vi allerede 

høstet gode erfaringer som kommer noen av våre medlemmer til gode. Her har 

Fellesforbundet, både sentralt og gjennom tillitsvalgte, vært med å utvikle 

skreddersydde moduler på tekniske fagskoler over hele landet. Dette må vi bygge 

videre ut, slik at alle våre medlemmer skal få tilbud.  
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6 Det offentlige må bidra gjennom øremerkede bevilgninger på statsbudsjetter. I 

tillegg må grunnfinansieringen til relevante tilbydere av utdanningstilbud bli 

kraftig styrket. I dag får fagskolesektoren tilført ca. én milliard i 

grunnfinansiering, mens UH-sektoren (universitetene og høyskolene) får 30 

milliarder kroner.  

 

7 Fellesforbundet forventer nå at det blir gjennomført en kompetansereform der vårt 

viktigste bidrag blir å sette av tid til skolering for alle. Ved tidligere 

kompetansereformer har de som allerede har mye formell utdanning, fått enda mer 

utdanning. Samtidig har de som trenger det mest – fagarbeiderne - blitt taperne. 

Fellesforbundet må sikre at dette ikke skjer denne gangen.  

 


