Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 OSLO
Postadresse: Postboks 9199 Grønland, 0134 OSLO
Telefon: 23 06 31 00
E-post: post@fellesforbundet.no Internett: www.fellesforbundet.no
Facebook: www.facebook.com/fellesforbundet Twitter: @fellesforbundet

Produksjon/trykk: LO Media • Foto: www.yayimages.com

TRYGGHET
FOR OG I ARBEID
- TRYGGHET UTENFOR
ARBEIDSLIVET

Fellesforbundets viktigste saker foran stortingsvalget 2017

Forord
11. september 2017 skal vi velge nytt Storting. Stortinget bestemmer
svært mye, f.eks. over vår arbeidsmiljølovgivning, sykelønnsordning,
ferielov, dagpenger under arbeidsløshet, pensjon, sysselsettingstiltak
osv. Slike saker er svært avgjørende for hvordan det er å være
i arbeidslivet. Stortinget bestemmer også mye av vilkårene for å drive
næringsvirksomhet, og dermed også grunnlaget for å bevare eller
etablere arbeidsplasser. Det gjelder f.eks. finansieringsordninger,
fagopplæring, eierskapspolitikk m.m.
Norge trenger en annen politisk kurs med vekt på økt sysselsetting
og sterkere arbeidstakerrettigheter bygd på den norske modellen
med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
I dette heftet finner dere de sakene Fellesforbundet vil at være mest
opptatt av i forkant av stortingsvalget 2017. Vi oppfordrer dere
til å bruke innholdet for å påvirke partiene i deres arbeid med nye
programmer for kommende stortingsperiode. Bruk heftet også til å
gjøre våre saker kjent blant medlemmer og andre, og som grunnlag
for avisinnlegg, innlegg på sosiale medier og i debatter ellers. Og bruk
heftet som inspirasjon for deltakelse i valgkampen.
Lykke til!
Jørn Eggum
Leder i Fellesforbundet
November 2016

Trygghet i arbeid

Det viktigste målet med all økonomisk
politikk er å holde folk i arbeid. Høy
sysselsetting gir vekst i økonomien og færre
blir avhengig av stønader fra det offentlige.
Arbeid er verdifullt for den enkelte og for
samfunnet.

Trygghet for en fast jobb, trygghet mot
vilkårlige oppsigelser, trygghet for at arbeidet
ikke fører til skader og svekket helse,
trygghet for å kunne si fra og mulighet for
innflytelse på jobben, trygghet for inntekt
– alt dette legger grunnlaget for et godt
arbeidsliv. Trygge arbeidstakere er produktive
arbeidstakere.

Arbeidsløsheten har dessverre vokst jevnt
og trutt i Norge siden 2014. Sterkt fall
i oljeprisene har ført til lavere investeringer
og mindre aktivitet. Til tross for betydelig
økning i bruk av oljeinntektene over
statsbudsjettet for å stimulere økonomien og
legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, har
sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.

Gyldendal

Trygghet for arbeid

Det norske arbeidslivet bygd på den norske
modellen, tilfredsstiller i stor grad disse
målene. Vi ser likevel utviklingstrekk
som ikke er bra. Direkte to-partsforhold
på bedriftene blir utfordret av økt omfang
av innleie i flere bransjer. Adgangen til
midlertidige ansettelser på generelt grunnlag
svekker jobbtryggheten. Problemene med
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er
fortsatt store. Dette utfordres også av en lettere
tilgang på arbeidskraft fra andre land.

Fellesforbundet vil at:
• offentlige budsjetter må brukes aktivt
for å holde folk i arbeid. I situasjoner
med fallende sysselsetting må aktiviteten
stimuleres blant annet gjennom offentlige
bygge- og rehabiliteringsarbeider,
offentlige innkjøp og investeringer ellers.

• NAV-kontorene må få økte ressurser og
styrke sin kompetanse for å bli bedre som
formidlere av arbeid. Hovedtyngden av
den samlede arbeidsformidling må skje
gjennom NAV.

• nivået på arbeidsmarkedstiltak må økes,
og særlig i en situasjon med en stor andel
langtidsledige. Antall tiltaksplasser for
arbeidssøkende bør utgjøre minst ¼ av
antall helt registrert ledige.
• all ungdom under 30 år som har vært
arbeidssøkende i åtte uker, skal være
garantert tilbud om arbeid, utdanning
eller opplæringstiltak.

• mange med redusert arbeidsevne står
utenfor arbeidslivet. Antall tiltaksplasser
for disse må økes. Hovedtyngden
av tiltaksplassene må plasseres
hos attføringsbedrifter og andre
ikke-kommersielle tiltaksarrangører.

• ordninger som dagpenger under
permittering (permitteringsloven),
bedriftsintern opplæring (BIO) og
muligheter for å kombinere arbeid og
utdanning, må brukes aktivt, og særlig
i perioder med konjunkturfall.

• det må skapes flere arbeidsplasser for
personer som trenger et varig tilbud
i skjermet sektor (VTA-plasser).
Staten må ha ansvaret for disse og det må
lages en plan for opptrapping av antall
plasser for varig tilrettelagt arbeid.
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at det bare er tillitsvalgte i bedrift omfattet
av landsomfattende tariffavtale som kan
inngå avtaler om slik innleie. Det må
stilles strengere krav til etablering av
bemanningsforetak.
• arbeidsmiljøloven må inneholde rett til
kollektiv søksmålsrett ved spørsmål om
ulovlig innleie og ansettelser.

Fellesforbundet vil at:
• adgangen i arbeidsmiljøloven til
midlertidige ansettelser på generelt
grunnlag må fjernes.

• allmenngjøringsloven må styrkes slik at
det blir enklere å få gjort allmenngjøring
gjeldende gjennom fjerning av
dokumentasjonskravet, og at allmenngjøring
skal kunne skje når en av partene ber om det.
Solidaransvaret i loven må utvides til også
å omfatte byggherre, og utvides til å gjelde
manglende lønnsutbetaling for en periode på
inntil seks måneder.

• arbeidsmiljøloven må slå fast hva en fast
ansettelse er, ved at ansettelsen forutsetter
en bestemt stillingsstørrelse og en
tilsvarende forutsigbar lønn.
• arbeidsmiljølovens forståelse av hva som
menes med «tariffavtale» og hva som
menes med «tillitsvalgt» må strammes
opp slik at tariffavtale forstås som en
landsomfattende tariffavtale, og tillitsvalgt
som en som er valgt av personer omfattet
av landsomfattende tariffavtale.

• tillitsvalgte må få økt innflytelse på
å avtale arbeidstidsordninger utover
arbeidsmiljølovens hovedregler.
• det organiserte arbeidslivet styrkes
ved blant annet økt fradrag for
fagforeningskontingent.

• adgangen til å leie inn arbeidskraft fra
bemanningsselskaper må begrenses, slik
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Trygghet utenfor arbeidslivet

Alle vinner på seriøs drift!

I Norge har vi et sterkt offentlig sikkerhetsnett
i forbindelse med tap av arbeid og
arbeidsinntekt. Dette er det viktig å slå ring
rundt og på noen områder forsterke. Tap av
arbeid skal i utgangspunktet ikke måtte bety
tap av inntekt. Derfor har vi opp til et bestemt
inntektsnivå full lønn under sykdom, vi har
dagpenger ved arbeidsledighet og vi har
arbeidsavklaringspenger ved bistand for å
komme i arbeid.

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester
for nærmere 500 milliarder kroner. Stat
og kommuner er storkunder som kan sette
betydelige krav til leverandørene om et seriøst
arbeidsliv. Tillitsvalgte melder ofte om stort
innslag av sosial dumping og useriøsitet på
arbeidsplasser som jobber på oppdrag for det
offentlige.

• den statlige lønnsgarantiordningen må
styrkes.
• folketrygden skal være bærebjelken i vårt
pensjonssystem. Retten til å kunne ta ut
pensjon fra fylte 62 år må beholdes.
• reglene for tjenestepensjon i privat
sektor må bedres. Opptjening av pensjon
må skje fra første opptjente krone,
fra første arbeidsdag og uavhengig
av stillingens størrelse. Det må gjøres
enklere og rimeligere å håndtere opptjente
pensjonsrettigheter ved jobbskifte.
Arbeidstakeren må få større innsyn
og styring med sin pensjon ved at alle
arbeidstakere får opprette sin egen
pensjonskonto.

Fellesforbundet vil at:
• alle ytelser som gis som erstatning
for lønn, skal gi rett til feriepenger.
Ferietillegget i dagpengeordningen må
gjeninnføres.
• ventedagene i dagpengeordningen
må fjernes (de tre første dagene under
arbeidsledighet gir i dag ingen dekning).

• kostnadene ved tannlegebehandling må
reduseres, særlig for personer med lave
inntekter.

• skattlegging av sluttvederlag må fjernes.
• sykelønnsordningen må opprettholdes.
• den statlige tilskuddsordningen til AFP må
beholdes.
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Fellesforbundet vil at:
• miljø, livsløpsstandard, digitalisering,
innovasjon, lærlinger, kompetanse og
seriøst arbeidsliv må ligge til grunn for
alle offentlige innkjøp.
• kommuner, fylker og offentlige foretak
må vedta regler for anskaffelser og
innkjøp som sikrer at det ikke finnes
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
på offentlige prosjekter.

Fellesforbundet har engasjert seg sterkt for å
få mer seriøse anbud. Målet har vært å få til
vedtak i stat, fylker, kommuner og offentlige
innkjøpsorganisasjoner som setter krav til sine
leverandører. Hvis offentlige innkjøpere stiller
kvalitetskrav til leveransen, er muligheten
stor for at det også blir kvalitetsstandarden på
leveranser også til andre innkjøpere.

• alt arbeid som utføres på en eiendom må
registreres.
• det må etableres en sentral godkjenning
for alle virksomheter i hele byggekjeden.

Byggenæringen har flere utfordringer som
sosial dumping, arbeidsmarkedskriminalitet, herunder svart arbeid. For å løse
disse problemene mener Fellesforbundet at
kompetanse og seriøs drift må settes først.
Bare på den måten kan vi sikre kvalifikasjoner
og kvalitet, innovasjon og rekruttering.

• det må være effektive tilsyn på
byggeplassene.
• HMS-kortet også må inneholde
informasjon om kvalifikasjoner.
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Fag- og yrkesopplæring

Aktiv industri- og næringspolitikk

Norge vil trenge fagarbeidere også
i framtiden. I dag utdannes det ikke nok
fagarbeidere til å møte behovet. Dette på tross
av at ca. halvparten av norsk ungdom velger
yrkesfag på videregående. Mange av disse
velger å ta studiespesialiserende påbygging,
men mange mangler læreplass og mange
fullfører ikke videregående i det hele tatt.
Politikken må bidra til at flere får fagbrev
og at det blir attraktivt å velge yrkesfag.

viktig forutsetning for å lykkes. Skal fag- og
yrkesopplæringen være relevant, må partene
i arbeidslivet ha avgjørende innflytelse
i utviklingen av fagene. Koplingen mellom
skole og arbeidsliv må styrkes.

Den selvstendige høyt kompetente
fagarbeideren er blant våre største
konkurransefortrinn. Vi kan ikke konkurrere
på lave lønninger i Norge. Vi er nødt til
å produsere smartere og mer effektivt.
Da trengs kompetanse i alle ledd. Fra
ingeniørene som prosjekterer i bunn til
fagarbeiderne som utfører på topp.

• det må bli enklere å få dokumentert sin
kompetanse, og få nødvendig påfyll til å få
formalisert kompetansen.

Fellesforbundet vil at:
• det offentlige må stille strenge krav til
bruk av fagarbeidere og lærlinger på sine
prosjekter.

• utstyrsparken på skolene må forbedres,
slik at elever får opplæring i det utstyret
som faktisk brukes i arbeidslivet.
• fagskolen må anerkjennes som
høyere yrkesfaglig utdanning, og bli
en enda viktigere arena for etter- og
videreutdanning for fagarbeidere.

Fordi den teknologiske utviklingen skjer
så raskt er det et stort behov for etter- og
videreutdanning for å oppdatere og utvikle
kompetansen. Gode tilbud om utdanning for
arbeidstakere som allerede er i arbeid er en
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Tryggheten for arbeidsplassene våre er
avhengig av at norske bedrifter samlet
sett har vilkår som gjør dem i stand til å
møte konkurransen og vinne oppdrag og
kontrakter. Vi kan ikke konkurrere globalt på
timekostnader. Vi skal vinne gjennom høy
produktivitet, smartere måter å produsere
på og gjennom et stort kunnskapsinnhold
i produktene og tjenestene våre som markedet
etterspør. Stabile rammevilkår gir trygghet
for arbeidsplassene, og et forutsigbart
grunnlag for nye investeringer og nye
bedriftsetableringer i Norge.

kunnskap og kompetanse. Ambisjonen om
å ta ressursene våre i bruk, både på land og
i havet, skal kjennetegne norsk industri- og
næringspolitikk.
Fellesforbundet vil at:
• det føres en aktiv næringspolitikk for
trygge arbeidsplasser.
• det skal være forutsigbarhet for
konkurransedyktige rammevilkår.
• alle næringer skal ha mulighet til å
lykkes i Norge, men at det ikke må gå på
bekostning av eksisterende næringer hvor
vi har konkurransefortrinn og kompetanse
i hele verdikjeder.

Vårt utgangspunkt er at alle næringer
skal ha mulighet til å vokse fram i Norge,
men generelle og næringsnøytrale
rammebetingelser alene kan ikke
være grunnlaget for norsk industri- og
næringspolitikk. Det er avgjørende at det
føres en politikk som evner å videreutvikle
de bransjene og bedriftene vi allerede har,
og evner å ta landets ressurser i bruk.
Nye produkter og nye bedrifter skapes oftest
som avleggere av eksisterende bedrifters

• handelsavtaler samlet sett må gi norsk
industri- og næringsliv like gode vilkår
for markedstilgang som våre nærmeste
handelspartnere og konkurrenter.
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God og miljøvennlig utnytting av naturressursene
Norge er rik på naturressurser, både fornybare
og ikke-fornybare. Naturressursene er
sammen med kunnskapen til å bruke og
utnytte dem landets fremste kapital. Utvinning
av ressursene må komme hele samfunnet
og hele landet til gode. Fellesskapet må ha
en sterk styring og et sterkt eierskap over
ressursene. Fellesforbundet sier derfor nei til
privatisering av disse ressursene.

industriarbeidsplasser. Det er vår viktigste
kunnskapsbank. I motsetning til den oljen
og gassen vi pumper opp av bakken,
er kunnskapen noe vi bare får mer av jo
mer vi bruker den. Det må bli slutt på at
kontrakter til norsk sokkel tildeles utenlandske
dumpingtilbud basert på urealistisk prising.
Framtidige kontraktstildelinger må skje
etter evalueringskriterier som legger vekt på
kvalitet og leveringssikkerhet.

Tilgang på fornybar vannkraft til stabile og
forutsigbare priser er viktig for industriell
utvikling. Energieffektivisering, økt
kraftproduksjon og et forsterket linjenett er
de viktigste tiltakene for å bedre tilgangen på
kraft og sikre stabile priser.

Statlig eierskap
Dagens statlige eierskap er lønnsomt.
Det har også sikret at fellesskapet får del
i utbytte fra store og lønnsomme selskaper
i Norge, og at disse ikke bare tilfaller noen
få. Fellesforbundet mener at statlig eierskap
både er nødvendig og fornuftig. Det har
bidratt til et forutsigbart og langsiktig eierskap
som har utviklet og styrket bedriftene også i
usikre tider med lavkonjunktur. Det offentlige
virkemiddelapparatet er for dårlig når det
gjelder utvikling og omstilling av større og
modne bedrifter. Disse bedriftene er også
viktige fordi de har en underskog av små
og mellomstore leverandører. Det direkte
utenlandske eierskapet i Norge er om lag
doblet siden starten av 2000-tallet, og mer
enn tidoblet siden begynnelsen av 1990-tallet.
Utenlandske eiere kan selvsagt være gode

eiere, men i de langsiktige strategiske
valgene er det ikke likegyldig om eieren
og hovedkontoret befinner seg i Singapore
eller i Norge. Det er hovedkontoret som tar
beslutninger om produksjon eller innkjøp fra
underleverandører.
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Fellesforbundet mener at letevirksomhet
og eventuell utvinning fra funn må baseres
på norsk verdensledende teknologi som
ivaretar tungtveiende hensyn til miljø,
sikkerhet og sameksistens med fiskeriog reiselivsnæringen. Norge er i front i
utviklingen av karbonfangst og -lagring
(CCS). For at verden skal nå sine klimamål
er vi avhengig av at dette lykkes. En vellykket
kommersiell CCS-teknologi vil ha et stort
globalt marked.

Norge har de beste forutsetningene for å
lykkes som verdens fremste sjømatnasjon.
Økt bearbeiding i Norge vil både gi grunnlag
for å skape nye produkter gjennom bedre
utnyttelse av råstoffet, og utvikling av flere
leverandør- og utstyrsbedrifter til næringen.
Forbedret markedsadgang for norsk sjømat til
EU vil gi økt bearbeiding av fisk i Norge. Vekst
i havbruksnæringen må skje på en måte som
sikrer miljøet og gir gode arbeidsplasser.

Fellesforbundet vil at:
• en aktiv statlig eierskapspolitikk skal
være en viktig del av næringspolitikken,
samtidig som eierskapet sikrer kontroll
med viktige naturressurser og infrastruktur.

Skogen er en ressurs både som energi,
byggemateriale og råstoff til industri. Bruk
av trevirke i bygg lagrer CO2. Økt bruk av
skogråstoff som erstatning for fossile kilder
fjerner utslipp. Det må utvikles langsiktige
rammebetingelser for verdikjeden skog og
tre, som bl.a. legger til rette for produksjon og
bruk av biodrivstoff.

• det utredes hvordan staten gjennom
organisering av et nytt eierskapsinstrument
kan sikre nasjonal forankring av strategisk
viktige bedrifter sammen med private
norske eiere.

Jevn og høy aktivitet på norsk sokkel er
en forutsetning for at vi kan utvikle vår
verdensledende kompetanse i tilknytning
til offshorenæringene. Denne kompetansen
er viktig for utformingen av framtidens

Fellesforbundet vil at:
• vi skal ha et sterkt offentlig eierskap
til naturressursene, og vi går imot
privatisering av disse.
• det må være en bærekraftig utvikling
i sjømatnæringene med økt bearbeiding
i Norge.
• verdikjeden skog og tre skal være
et satsingsområde i næringspolitikken.
• det så snart som mulig igangsettes en
konsekvensutredning av petroleumsaktivitet
i Nordland VI, VII og Troms II.
• arbeidet med å realisere fullskala
CCS-anlegg i Norge forseres.
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