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Organisasjon 
I dagens situasjon med et usikkert arbeidsmarked mener den nasjonale ungdomskonferansen at det er 
særlig viktig med en sterk fagbevegelse. Fellesforbundet skal være en organisasjon basert på aktiv 
deltakelse og et bredt engasjement blant medlemmene og tillitsvalgte, der utviklingen av 
organisasjonen tar utgangspunkt i den enkelte arbeidsplass.  
 
Vi må jobbe for å synliggjøre spesielt overfor media, men også politikerne, hvordan dagens 
arbeidsmarked går ut over oss unge i arbeidslivet. Vi må ta ansvar for å sette på dagsorden hvordan 
dette vil virke negativt på fremtidens samfunn og samtidig må vi vise hvorfor man bør være 
organisert. Dette kan gjøres i form av vervekampanjer og lignende. 
 
For å forsvare tariffavtalene og ha en sterk posisjon i arbeidslivet, er vi avhengig av å ha en høy 
organisasjonsgrad. Den nasjonale ungdomskonferansen mener at det må innføres fullt fradrag på 
fagforeningskontingenten for arbeidstakere og arbeidsgivere og det bør jobbes med å innføre 
tariffavgift innenfor regelverket slik at vi får bukt med ukulturen med gratispassasjerer som nyter godt 
av det våre tillitsvalgte forhandler frem. 
 
Høsten 2015 hadde Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en spørreundersøkelse blant ungdom, denne 
undersøkelsen viste at sju av ti unge mener det er viktig å være fagorganisert, men at det ikke er 
relevant for dem på nåværende tidspunkt. De mest utsatte i dagens arbeidsliv er ungdom, vi fremstilles 
som individualister uten sterke bånd til fellesskapet og fagforeningene. Regjeringen sa at ungdom 
trives med fleksibiliteten midlertidige stillinger fører til da de endret arbeidsmiljøloven (AML), vi 
mener at dette ikke stemmer. Problemet er at mange ungdommer ikke vet hva fagforeningen er og hva 
vi står for, det er generell mangel på informasjon som er årsaken til at ungdom ikke organiserer seg. Et 
godt tiltak for å løse dette problemet er å ha oppsøkende virksomhet i videregående skole. 
 

Informasjon 
Det er nødvendig at vi er synlig som organisasjon og får ut god og relevant informasjon om skolering, 
forbundet og arbeidslivet ut til medlemmene på en enkel måte. Dette er også viktig når det kommer til 
våre kamerater som har et fremmedspråklig morsmål. Vi må tilby de informasjon og skolering på et 
språk de forstår. Ved innmelding er det essensielt at nye medlemmer får tilstrekkelig informasjon om 
hva fellesforbundet er, hva vi driver med, hvilke muligheter og fordeler medlemmer av 
Fellesforbundet har. Dette kan gjøres ved å utvikle et nettbasert “velkommen i forbundet kurs” 
lignende det nettbaserte tillitsvalgtkurset. Fordelsprogrammet LOfavør er viktig å informere 
medlemmer om, men den nasjonale ungdomskonferansen står fast på at det ikke skal brukes som et 
lokkemiddel ved rekruttering. Vi må og skal alltid rekruttere på ideologi og solidaritet. 
 
Det er viktig at vi får ut denne informasjonen på en arena ungdommen allerede befinner seg, det er for 
eksempel på sosiale medier. Dette verktøyet må vi aktivt bruke i måten vi sprer informasjon om 
fagbevegelsen og politiske saker som er relevante for oss. Når vi sender ut informasjon og 
oppfordringer om deltagelse på kurs, må det gjøres på en måte som stimulerer unge til å ønske og 
delta. Det må komme tydeligere frem hva formålet med de ulike kursene er og hvem det er egnet for. 
Mange avdelinger sender ofte gjengangere som deltakere på kurs, det er viktig å gi plass til nye slik at 
vi kan bygge opp kompetanse på flere tillitsvalgte og medlemmer. Det er vesentlig at avdelingene har 
oppdaterte hjemmesider med relevant informasjon, dette gjør det lettere for medlemmer å finne kurs 
og andre viktige ting. 
 
Unge må få ta del i utviklingen og planleggingen av kurs og aktivitetstilbud. Det kan være 
hensiktsmessig å lage temakvelder og kurs som kan være en møteplass for å utvikle organisasjonen. 
Landsmøtet 2015 viste med uttalelse om “organisasjonsbygging og rekruttering”, samt vedtaket om 
regionale ungdomssekretærer at organisasjonsbygging prioriteres høyere. Den nasjonale 
ungdomskonferansen mener dette er et steg i riktig retning, for at vi skal lykkes må alle ta del i 
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byggingen av forbundet. Hvert år vedtar den nasjonale ungdomskonferansen «Det rådgivende 
dokument». For å få større gjennomslag for politikken som blir vedtatt er det viktig at dokumentet blir 
brukt aktivt i utvalg, klubb, avdeling og ADK. 
 

Lærlinger 
Fellesforbundet er et av LOs bredest sammensatte forbund, med organisering av de fleste yrkesfagene. 
Derfor må fagopplæring og organisasjonstilbudet for lærlinger settes høyt på dagsorden i forbundet. Vi 
må bli flinkere til å synliggjøre lærlingene våre, Den nasjonale ungdomskonferansen står fast på at 
lærlinger skal være ordinære medlemmer, men at de skal synliggjøres i Fane2.  
 
Lærlinger er helt ferske i arbeidslivet, og er en stabil gruppe. Denne identiteten er det viktig å benytte 
til vår fordel. Ved å så en spire til et aktivt organisasjonsengasjement tidlig, har vi som mål å løfte 
både ungdomsarbeidet og det helhetlige fagforeningsarbeidet på sikt. Derfor mener den nasjonale 
ungdomskonferansen at det bør opprettes en lærlingkontakt i tillegg til ungdomskontakt i alle 
avdelingsstyrer. 
 
Alle lærlinger ønsker å oppnå fagbrev eller svennebrev, og har antakeligvis mange år foran seg i sine 
respektive bransjer. Kombinert med yrkesstolthet og faglig engasjement vil det gi et viktig og varig 
bidrag til fagbevegelsen. Vi må være flinkere til å følge opp lærlingene fra de blir organisert, til de er 
ferdig utdannet. Det kan være hensiktsmessig å etablere møteplasser rettet mot denne gruppen 
medlemmer slik at det er en naturlig plattform for menings- og erfaringsutveksling. 
 
Lærlingpatruljen er et viktig virkemiddel i jobben for å bli mer synlig og å gi bedre oppfølging. Derfor 
krever vi at det må avholdes en lærlingpatrulje i hvert fylke minst en gang i året. Potensialet er stort 
ved en målrettet satsing. Aktivitetstilbudet rettet mot lærlinger og unge medlemmer sentralt, regionalt 
og lokalt må videreutvikles. Vi i Fellesforbundet må også ta vår del av samfunnsansvaret og på lik 
linje som vi stiller krav om tariffavtale når vi skal gjennomføre arrangementer, må vi stille krav om at 
det skal være lærlinger på de stedene Fellesforbundet har kurs, konferanser og andre arrangementer. 
 
For å nå lærlinger og fremtidige lærlinger er det viktig at vi er godt synlige på yrkesrelaterte 
sammenkomster som yrkesmesser og lærlingsamlinger. Mange lærlinger tror at de er beskyttet av 
opplæringsloven, dette er feil og det er like viktig for en lærling å være organisert som ordinære 
arbeidstakere. Derfor mener vi at det må gjennomføres skolebesøk med informasjon om 
fagbevegelsen, tilbud om elevmedlemskap og oppfølging når de tegner lærlingkontrakt. 
 
 

Pensjon 
Tryggheten i fellesskapet er kjernen i den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen. Trygge 
mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. Et viktig rammeverk for dette fellesskapet har vært en 
høy andel organiserte både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden der tariffavtaler har satt normen for 
lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom felles kamper har vi oppnådd blant annet betalt pappaperm, 
normalarbeidsdagen, sykelønn og uførepensjon som viktige faktorer på veien til et likestilt samfunn. 
 
Pensjonskampen er en viktig kamp. Det er avgjørende at vi gjør ungdommen bevisst på at dette er en 
kamp også vi unge må bidra i. Ungdommen må bevisstgjøres om våre pensjonsrettigheter tidlig. En 
god måte å skape bevisstgjøring rundt pensjon, er å innføre pensjon som en del av lønnsslippen. Da vil 
man til enhver tid følge med på hva en har i opptjent pensjon. Det er vesentlig at vi jobber for at 
intensjonen i opprettelsen av folketrygden (pensjonskassen) blir oppfylt, hvor det menes at man skal 
ha ⅔-deler av grunnlønn livet ut. Dette er og vil være bærebjelken i pensjonssystemet vårt. Ved 
levealdersjusteringer øker bare aldersgrensen for når unge kan gå av med pensjon, våre nye unge 
medlemmer risikerer å måtte jobbe i over 50 år før de kan gå av med pensjon. Vi må styrke 
folketrygdsordningen slik at vår generasjon også kan gå av med pensjon som dagens generasjon gjør 



4 5

3 
 

byggingen av forbundet. Hvert år vedtar den nasjonale ungdomskonferansen «Det rådgivende 
dokument». For å få større gjennomslag for politikken som blir vedtatt er det viktig at dokumentet blir 
brukt aktivt i utvalg, klubb, avdeling og ADK. 
 

Lærlinger 
Fellesforbundet er et av LOs bredest sammensatte forbund, med organisering av de fleste yrkesfagene. 
Derfor må fagopplæring og organisasjonstilbudet for lærlinger settes høyt på dagsorden i forbundet. Vi 
må bli flinkere til å synliggjøre lærlingene våre, Den nasjonale ungdomskonferansen står fast på at 
lærlinger skal være ordinære medlemmer, men at de skal synliggjøres i Fane2.  
 
Lærlinger er helt ferske i arbeidslivet, og er en stabil gruppe. Denne identiteten er det viktig å benytte 
til vår fordel. Ved å så en spire til et aktivt organisasjonsengasjement tidlig, har vi som mål å løfte 
både ungdomsarbeidet og det helhetlige fagforeningsarbeidet på sikt. Derfor mener den nasjonale 
ungdomskonferansen at det bør opprettes en lærlingkontakt i tillegg til ungdomskontakt i alle 
avdelingsstyrer. 
 
Alle lærlinger ønsker å oppnå fagbrev eller svennebrev, og har antakeligvis mange år foran seg i sine 
respektive bransjer. Kombinert med yrkesstolthet og faglig engasjement vil det gi et viktig og varig 
bidrag til fagbevegelsen. Vi må være flinkere til å følge opp lærlingene fra de blir organisert, til de er 
ferdig utdannet. Det kan være hensiktsmessig å etablere møteplasser rettet mot denne gruppen 
medlemmer slik at det er en naturlig plattform for menings- og erfaringsutveksling. 
 
Lærlingpatruljen er et viktig virkemiddel i jobben for å bli mer synlig og å gi bedre oppfølging. Derfor 
krever vi at det må avholdes en lærlingpatrulje i hvert fylke minst en gang i året. Potensialet er stort 
ved en målrettet satsing. Aktivitetstilbudet rettet mot lærlinger og unge medlemmer sentralt, regionalt 
og lokalt må videreutvikles. Vi i Fellesforbundet må også ta vår del av samfunnsansvaret og på lik 
linje som vi stiller krav om tariffavtale når vi skal gjennomføre arrangementer, må vi stille krav om at 
det skal være lærlinger på de stedene Fellesforbundet har kurs, konferanser og andre arrangementer. 
 
For å nå lærlinger og fremtidige lærlinger er det viktig at vi er godt synlige på yrkesrelaterte 
sammenkomster som yrkesmesser og lærlingsamlinger. Mange lærlinger tror at de er beskyttet av 
opplæringsloven, dette er feil og det er like viktig for en lærling å være organisert som ordinære 
arbeidstakere. Derfor mener vi at det må gjennomføres skolebesøk med informasjon om 
fagbevegelsen, tilbud om elevmedlemskap og oppfølging når de tegner lærlingkontrakt. 
 
 

Pensjon 
Tryggheten i fellesskapet er kjernen i den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen. Trygge 
mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. Et viktig rammeverk for dette fellesskapet har vært en 
høy andel organiserte både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden der tariffavtaler har satt normen for 
lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom felles kamper har vi oppnådd blant annet betalt pappaperm, 
normalarbeidsdagen, sykelønn og uførepensjon som viktige faktorer på veien til et likestilt samfunn. 
 
Pensjonskampen er en viktig kamp. Det er avgjørende at vi gjør ungdommen bevisst på at dette er en 
kamp også vi unge må bidra i. Ungdommen må bevisstgjøres om våre pensjonsrettigheter tidlig. En 
god måte å skape bevisstgjøring rundt pensjon, er å innføre pensjon som en del av lønnsslippen. Da vil 
man til enhver tid følge med på hva en har i opptjent pensjon. Det er vesentlig at vi jobber for at 
intensjonen i opprettelsen av folketrygden (pensjonskassen) blir oppfylt, hvor det menes at man skal 
ha ⅔-deler av grunnlønn livet ut. Dette er og vil være bærebjelken i pensjonssystemet vårt. Ved 
levealdersjusteringer øker bare aldersgrensen for når unge kan gå av med pensjon, våre nye unge 
medlemmer risikerer å måtte jobbe i over 50 år før de kan gå av med pensjon. Vi må styrke 
folketrygdsordningen slik at vår generasjon også kan gå av med pensjon som dagens generasjon gjør 



6 7

4 
 

etter et langt arbeidsliv. Den nasjonale ungdomskonferansen mener at det er viktig at Fellesforbundet 
fortsetter å kjempe om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra første krone, fra fylte 13 år og ved små 
stillingsbrøker, det er tross alt pensjonen vi skal leve av etter et langt arbeidsliv. 
 

Kompetanse 
Alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, 
uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk 
tilhørighet. Det er avgjørende at vi kurser og skolerer våre tillitsvalgte, slik at de er i stand til å utøve 
vervet på best mulig måte og etter beste evne. Det er viktig i samarbeidet ute i bedriftene, hvor de 
tillitsvalgte skal være en sentral part for å heve produktiviteten i den enkelte bedrift. 
 
Kompetansetillitsvalgt-vervet er viktig å bruke rett, vi mener derfor at et økt fokus og tilstrekkelig 
opplæring av kompetansetillitsvalgte er vesentlig da det bidrar til økt konkurranse dyktighet og 
attraktivitet for bedriften. 
 

Oppsøkende virksomhet 
Vi organiserer i bransjer og fag som har en høy andel av utenlandske arbeidstakere. Det er viktig at vi 
jobber målrettet for å nå disse. Vi må sørge for å kommunisere både i språk og med materiell på en 
måte der vi treffer disse medlemmene og potensielle medlemmer. Den nasjonale ungdomskonferansen 
mener at Fellesforbundet bør ha en organisasjonsoffensiv rettet mot utenlandske arbeidstakere, dette 
fordi de er en viktig gruppe potensielle medlemmer. 
 
Det er viktig at tillitsvalgte fra klubb, avdeling eller ADK har jevn og god dialog med sine medlemmer 
og ikke bare når det er oppstått problemer eller saker. I en situasjon hvor Fellesforbundet stadig mister 
medlemmer, er det hensiktsmessig at avdelingene tar personlig kontakt med utmeldte og medlemmer 
med høy restanse. Dette kan hjelpe med å demme opp for frafallet på medlemstallet. Det er også 
essensielt at dialogen mellom ADK, avdeling og klubb er tettest mulig og at man har regelmessige 
bedriftsbesøk slik at forbundet er mer synlig og det enkelte medlem og tillitsvalgt føler seg mer 
ivaretatt. Det er viktig at avdeling eller ADK bistår medlemmer som ikke får fri etter Hovedavtalens 
§10-6. 
 
Norge er et land med store avstander, selv om utviklingen av samfunnet gjør avstandene kortere er det 
viktig at man har et helhetlig bilde når man driver med oppsøkende virksomhet. Den nasjonale 
ungdomskonferansen mener at det er viktig og være synlige der medlemmene er. 
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Fagligpolitisk 
Den norske modellen kjennetegnes med trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og 
staten. Den har gitt norsk næringsliv økt produktivitet og et unikt konkurransefortrinn. Det er et 
spleiselag om en omfattende velferdsstat med jevn inntektsfordeling og et høyt skattenivå som sikrer 
alle velferd, omsorg, helse og utdanning. Det er viktig at vi som forbund jobber for å begrense 
privatisering og konkurranseutsetting av norske ressurser og velferdstjenester. 
 
Med en god offentlig tannhelseordning vil samfunnet kunne spare penger som i dag blir brukt til 
behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tannhelse. Tennene er en 
del av kroppen og tannbehandling bør i prinsippet likestilles med legebehandling når det gjelder 
egenbetaling. Som et ledd i å redusere utgiftene for den enkelte, ønsker vi en midlertidig ordning med 
rabattert tannlege gjennom LO Favør frem til vi har fått innført egenandel på tannhelsetjenester, på lik 
linje som andre helsetjenester. 
 
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året 
det søkes om barnehageplass, dette gjør at familier må planlegge når på året de skal føde. Rett til 
barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse for kommunen. Kommuner som 
har kapasitet, kan fritt tilby barnehageplass selv om barnet ikke har fylt ett år. Videre kan kommunen 
tilby plasser til barn som fyller ett år i løpet av året, dersom det er kapasitet. Kommunen kan også 
velge å ha flere eller løpende opptak til barnehage.  Et godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve 
lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som familien får økt mulighet til å 
kombinere arbeid og familie. Derfor mener vi at det er viktig å jobbe for at alle barn har rett på 
barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året barnet er født.  
 
Likestilling handler om rettferdighet og makt. Alle skal ha like rettigheter og muligheter på alle 
samfunnsområder. Reell likestilling innebærer blant annet lik mulighet til innflytelse, rett til å føle seg 
trygg i forhold til overgrep, respekt for menneskeverd, rettferdig fordeling av ansvar og byrder. Mange 
fedre opplever en negativ holdning fra arbeidsgiver og kollegaer når man skal ta foreldrepermisjon. 
Det er kun mor som har rett til opptjening av permisjonsrettigheter til far, samvær med far burde anses 
like viktig som samværet med mor, og fedre burde ha muligheten til å opptjene seg egen 
foreldrepermisjon som de har en individuell rettighet på, uavhengig av mor. Vi må snu holdningene til 
dette temaet og snakke varmt om det. Det finnes ikke fullstendig likestilling noe sted i verden, heller 
ikke i Norge. 

 
Vi ser stadig økende bortsetting av arbeid til sivile aktører i Forsvarets sivile verksteder, stykkevis og 
delt. Dette er en effekt av den nye langtidsplanen til den sittende regjering som ønsker å privatisere 
vedlikeholdet av Forsvarets materiell i sin helhet. I tillegg blir det utarbeidet bortsettingsavtaler uten at 
forbundet er med i prosessen. Dette er i strid med Hovedavtalen om medvirkning og kan ikke 
aksepteres. Selv om Norge er medlem av NATO er det viktig at Forsvarets operative evne 
opprettholdes. Derfor mener vi at det må gis økte økonomiske ressurser til Forsvaret for å kunne 
ivareta våre nasjonale interesser. 
 
Fagbevegelsen og det fagligpolitiske samarbeidet er avgjørende i kampen for å 
sikre et samfunn med gode velferdsordninger og rettferdig inntektsfordeling. 
I land der fagbevegelsen svekkes ser vi at ulikhetene øker betydelig. En sterk fagbevegelse er den 
beste garantien for en god og rettferdig inntektsfordeling. Det er viktig at vi fortsetter å styrke et godt 
og bredt fagligpolitisk samarbeid med de partiene som deler våre interesser. De politiske partiene 
trenger fagbevegelsen og fagbevegelsen trenger partier som forstår fagforeningene. 
 
2017 er et viktig år for hele fagbevegelsen, 11.september 2017 er det Stortingsvalg. Vi er avhengig av 
å få byttet ut den sittende regjering, med en regjering som jobber for bedre velferdsordninger, 
forbedring av arbeidsmiljøloven og har en god og rettferdig skattepolitikk. Med rekordhøy 
arbeidsledighet er det viktigere enn noensinne å stimulere til å sikre og skape arbeidsplasser. Alle våre 
medlemmer kan i stor grad være med å påvirke valgresultatet, ved å benytte seg av stemmeretten og 
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Vi ser stadig økende bortsetting av arbeid til sivile aktører i Forsvarets sivile verksteder, stykkevis og 
delt. Dette er en effekt av den nye langtidsplanen til den sittende regjering som ønsker å privatisere 
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Fagbevegelsen og det fagligpolitiske samarbeidet er avgjørende i kampen for å 
sikre et samfunn med gode velferdsordninger og rettferdig inntektsfordeling. 
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beste garantien for en god og rettferdig inntektsfordeling. Det er viktig at vi fortsetter å styrke et godt 
og bredt fagligpolitisk samarbeid med de partiene som deler våre interesser. De politiske partiene 
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2017 er et viktig år for hele fagbevegelsen, 11.september 2017 er det Stortingsvalg. Vi er avhengig av 
å få byttet ut den sittende regjering, med en regjering som jobber for bedre velferdsordninger, 
forbedring av arbeidsmiljøloven og har en god og rettferdig skattepolitikk. Med rekordhøy 
arbeidsledighet er det viktigere enn noensinne å stimulere til å sikre og skape arbeidsplasser. Alle våre 
medlemmer kan i stor grad være med å påvirke valgresultatet, ved å benytte seg av stemmeretten og 
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oppfordre andre på arbeidsplassen og i nærmiljøet til å gjøre det samme. Den nasjonale 
ungdomskonferansen oppfordrer alle til å delta i sitt fylke på LOs stemmerettspatrulje 28.august til 
10.september. Det ligger an til å bli tidenes jevneste Stortingsvalg, din stemme kan ha avgjørende 
betydning for valgresultatet. 
 
 
Et seriøst arbeidsliv 
I dagens Norge ser vi klare tegn til økende forskjeller. Det vokser fram en stadig større gruppe med 
underbetalte midlertidig ansatte arbeidere og at arbeidernes rettigheter blir svekket. Vi må kjempe for 
at de politiske partiene utvikler tiltak mot sosial dumping, og mener at de må bruke oss aktivt i 
arbeidet. 
 
Vi må styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser. En stadig mer vanlig form for 
ansettelse er såkalt “fast ansatt uten garantilønn” eller “null prosent kontrakt.” Dette innebærer at man 
bli ansatt, men kun får lønn når arbeidsgiver har oppgaver til arbeidstakeren. Det er 
bemanningsbyråene som stort sett bruker denne kontraktsformen.  
En arbeidskontrakt er i sin enkleste form en avtale om at arbeidstaker har en plikt til å møte på jobb og 
gjøre jobben som man har avtalt og at arbeidsgiver på sin side har plikt til å betale lønn. Her straffes 
altså arbeidstakerne fordi arbeidsgiver ikke har oppgaver til arbeidstakeren. Avtalen innebærer ingen 
trygghet for arbeid og inntekt, og ved sykdom får man ikke sykepenger. Derfor er mange med disse 
kontraktene redde for å blir syke. Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for fast ansatte gjelder i 
praksis ikke. Å være fast ansatt med garantilønn som samsvarer med reell bruk av arbeidstakeren må 
være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi må samtidig begrense adgangen til å benytte midlertidig 
ansatte. Derfor er det viktig at vi får inn klare definisjoner i lovverket om hva en tillitsvalgt og en 
tariffavtale er, da dette misbrukes for å kunne utvide arbeidstidsordninger og for å godkjenne innleie. 
Bemanningsbransjen må strengt reguleres og det må være en forutsetning at norske lønns- og 
arbeidsvilkår gjelder alle, med andre ord: Lik lønn for likt arbeid.  
 
Den norske modellen bygger på trygghet i og utenfor jobb. Faste ansettelser og gode lønnsvilkår bidrar 
til en sikker og stabil fremtid for arbeidstakere. Useriøse aktører utfordrer denne grunntanken i vårt 
samfunn ved å dumpe lønninger og utnytte andres arbeidskraft. Derfor er det vår plikt som 
fagbevegelse å bekjempe sosial dumping gjennom en hard og ufravikelig kamp. Flere kommuner har 
innført modeller som slår hardt ned på de useriøse aktørene som vokser seg større og større i vårt 
arbeidsliv. Krav om reell bruk av lærlinger, ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden og at tilbyder skal 
dokumentere at majoriteten av de ansatte er faglært innenfor sitt fagområde, er noen av mange tiltak 
som vil skille seriøse fra useriøse arbeidsgivere. Den nasjonale ungdomskonferansen mener det er 
positivt at flere og flere kommuner innfører dette, men vi mener dette må innføres som nasjonal 
standard. 
 
Et annet godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping er allmenngjøringsordningen og vi trenger å 
allmenngjøre flere bransjer som er utsatt for sosial dumping. Et ledd i å få allmenngjort flere bransjer 
er å lette på dokumentasjonskravet. Det må bli større konsekvenser for useriøse aktører som utfordrer 
det seriøse arbeidslivet, i form av høyere bøter og eventuelt fengselsstraff. Dagens straffereaksjoner 
for å bedrive sosial dumping er alt for milde, det må straffe seg å være useriøs.  
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Utdanning 
Opplæringslova gir all ungdom rett til videregående utdanning og de siste årene har vi sett et økt 
søkertall til yrkesfagene. Dette er en veldig positiv utvikling som vi må jobbe for at fortsetter. 
Samtidig viser forskning at vi i 2035 vil mangle 90 000 fagarbeidere. For å dekke dette behovet er det 
nødvendig at flere velger yrkesfag, det er derfor viktig at rådgivertjenesten får kompetanse om de ulike 
yrkesfagene, både i grunnskolen og i videregående skole. Rådgiverne må ha mer tid til hver enkelt 
elev og må være godt oppdatert på utdanningssystemet og hvilke muligheter som finnes.   
Ved at skolen tilrettelegger for praktisk opplæring, både gjennom pensum og gjennom utplasseringer i 
bedrifter vil elever få en bedre forståelse for hvilke muligheter som ligger innen yrkesfag. Samarbeidet 
mellom kommunen, fylket og bedriftene må styrkes, slik at dyktige ambassadører fra de ulike yrkene 
kan komme inn på ungdomsskolene og videregående skolene for å vise frem sine fag. Det er viktig at 
elevene allerede på grunnskolen lærer om det organiserte arbeidsliv og den norske modellen for å gi de 
en god forståelse i hvordan samfunnet fungerer. Ettersom foreldre har stor påvirkning på hvilken vei 
elever velger videre, bør skolen også arrangere temakvelder for foreldre som handler om yrkesfaglige 
muligheter for elevene.  

I dag finnes det ikke annet krav til faglig kompetanse i en lærebedrift enn at det skal være én eller flere 
faglige kvalifiserte personer, kalt faglige ledere, i bedriften. I mange av lærebedriftene lar det seg ikke 
gjennomføre at faglig leder kan være på jobb sammen med lærlingene til enhver tid. I stedet blir 
ansatte uten tilstrekkelig faglig kompetanse stående med ansvaret for opplæring av lærlingene. Dette 
er ikke ønskelig. Derfor må vi arbeide for at instruktøren skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse i faget 
for å kunne stå for opplæring av lærlinger. I tillegg er det viktig at lærlingene har fått omfattende 
HMS-opplæring under utdanningen, slik at de trygt kan møte arbeidslivet.  Det er viktig at vi som er 
ute på arbeidsplassen stiller krav til bedriftene om at lærlingen får fulgt opplæringsplanen sin og føler 
seg inkludert på arbeidsplassen. Vi trenger et godt organisert arbeidsliv for å få til dette. 
 
Flere føler at de ikke blir godt nok tatt vare på i bedriften og av opplærlingskontoret. Det er viktig at 
man jobber for å styrke opplæringskontorene. Samtidig må samarbeidet mellom kommunen, fylket og 
bedriftene styrkes for å kunne følge opp lærlingene på en god måte. Dersom lærlingen jobber på en 
bedrift med dårlig organisering eller har spørsmål angående opplæringen i bedriften, har lærlingen 
mulighet til å søke informasjon og råd fra elev- og lærlingombudet. Elev- og lærlingombudene skal 
passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. De svarer på 
spørsmål knyttet til lærlingens opplæringssituasjon, og arbeider for å styrke elever og lærlingers 
medvirkning i opplæring og elevdemokrati gjennom skolering av elevråd og samarbeid med 
elevorganisasjonen. Imidlertid mangler mange kjennskap til tjenesten. Vi må jobbe for at informasjon 
om elev- og lærlingombudet når ut til tillitsvalgte og medlemmer, og vi må arbeide politisk for å få 
dette til å bli et ombud som er i alle landets fylker. 
 
Det er viktig at det blir valgt en representant for elever, lærlinger og lærlingkandidater i 
yrkesopplærings- og prøvenemdene slik vi har krav på i henhold til opplæringslova. Her har 
representanten påvirkningskraft for å få økt fokus på HMS i yrkesopplæringen. Disse fora må vi 
engasjere oss mer i. 
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Klima og miljø 
Klimakrisen verden står ovenfor er menneskeskapt. Vi må være mer bevisste på hva vi som 
enkeltmennesker kan gjøre for miljøet vårt i hverdag, vi har et felles ansvar for vår fremtid. God 
klimapolitikk er god næringspolitikk. Norge er et ressursrikt land både på fossil- og fornybar energi. 
For å motivere og fremskynde prosessen med mer miljøvennlig industri bør vi jobbe for at staten 
innfører en tilskuddsordning til bedrifter som velger å satse på fornybar energi. Det er viktig for 
fremtiden at vi fortsetter utviklingen av arbeidsplasser som tar klimapolitikken på alvor. Vi må jobbe 
for at det investeres mer i klimavennlige bedrifter. Det haster med å utvikle grønne arbeidsplasser. Vi 
må legge press på regjeringen slik at de tilrettelegger for klimavennlige arbeidsplasser på samme måte 
som de tilrettela ved etableringen av petroleumsindustrien på 1970-tallet. 
 
Norge har blitt et storforbrukersamfunn der vi kaster og kjøper nytt istedenfor å reparere. Vi 
produserer mer søppel og resirkulerer mindre. I dag er det store kommunale forskjeller på hvordan 
kildesortering praktiseres. Vi ønsker at det skal være en nasjonal avgiftspolitikk, der alle betaler for 
ekstra restavfall som leveres på miljøstasjon. Da vil det lønne seg å kildesortere og reparere. 
 
Fellesforbundet er et forbund for fremtiden. Vi bør arbeide aktivt og målrettet for å få på plass en 
avgiftspolitikk som vil effektivisere utviklingen av klimavennlige arbeidsplasser. Dette kan bidra til en 
fortsatt god omstilling, samt gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling. Vi må komme på 
banen og bli mer aktive i debatten for klimavennlige tiltak. Det er mange cruiseskip som årlig besøker 
norske havner, for å få ned utslippene er det viktig at vi får på plass flere landstrømsanlegg samtidig 
som man øker avgiftene på utslipp. Vi ønsker at det skal bli rimeligere å velge kollektivtransport, 
samtidig som det også må satses på utbygging av tilbudet. Dette som et ledd for å redusere 
privattrafikken i storbyene. Ved å sikre fremtidige arbeidsplasser i Norge, vil Fellesforbundet fortsatt 
stå sterkt i fremtiden.  
 
Det er få land i verden som har så lite CO² utslipp som det Norge har i dag. Dette er fordi vi har 
utviklet verdensledende teknologi og har fagkompetanse på dette feltet. Vi må satse på videre 
kompetansebygging og utdanning på dette området for å kunne utvikle eksisterende og fremtidig 
industri. Staten bør gi midler til forskning og utredning av bølgekraft da dette er et felt hvor Norge har 
stort utviklingspotensiale. Norge ligger perfekt til for å utnytte vannkraft, vindkraft og bølgekraft. Å 
satse på disse områdene vil sikre både progresjon og sysselsetting. 
 
Olje og gassindustrien er Norges viktigste næring og sysselsetter direkte og indirekte om lag 250 000 
mennesker. Inntektene fra olje og gass står for om lag 30 prosent av statens inntekter. 
Leverandørindustrien til olje og gass er i seg selv Norges nest største eksportindustri, etter det direkte 
salget av olje og gass. Industrien har utviklet verdensledende kompetanse i produksjon av utstyr og 
tjenester for offshoreutvinning av olje og gass. Dersom denne industrien skal utvikles videre må det 
realiseres nye prosjekter. Da trengs det nytt areal. 

 
Vi står på terskelen til et teknologiskifte med digitalisering, automatisering og robotisering. En 
arbeidslivskultur med lite hierarki, korte beslutningslinjer og stor breddekompetanse gir oss grunnlaget 
vi trenger for å komme i front i denne utviklingen. Resultatet blir en mer ressurs- og miljøvennlig 
oljeindustri, samtidig som vi trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd kombinert med en 
kunnskapsbase for gradvis utvikling av morgendagens næringer. 
 
All olje- og gass aktivitet skal skje på en forsvarlig måte for miljøet, og i sameksistens med andre 
næringer. Utvinningen av olje og gass må være forenelig med fiskeri og havbruk, dersom dette ikke 
kan skje skal fiskeri og havbruk prioriteres. Hvis enkelte områder er så utsatte at en eventuell 
oljeutvinning med dagens teknologi og utstyr ikke lar seg forene med andre næringer eller av hensyn 
til miljøet, skal de områdene ikke åpnes for petroleumsvirksomhet nå. Det er slik at en stor andel av 
olje- og gassreservene i verden er energikrevende og ineffektive å produsere. Det tilsier at det er lurt å 
lete etter, finne og produsere den oljen og gassen som er mest energi- og karboneffektiv, og altså mest 
klimaeffektiv. Det vil være de feltene som klarer å produsere med lavest mulig kostnad og lavest 
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mulig CO2-utslipp som bør dekke etterspørselen etter olje og gass i en lavutslippssamfunnet. Vi har all 
grunn til å tro at Lofoten/Vesterålen/Senja vil tilhøre denne kategorien, dersom ressursene der er store 
nok til å forsvare utbygging. For å finne ut om det er tilfelle, må området konsekvensutredes. Utslipp 
fra olje og gassvirksomheten på norsk sokkel skjer innenfor EUs klimakvotesystem. Det betyr at 
utslipp vi kutter vil dukke opp andre steder i Europa, for eksempel fra økt aktivitet i europeiske 
kullkraftverk. Oljen og gassen vi ikke leverer vil bli levert fra andre utenfor kvotesystemet for 
eksempel Russland, USA eller Saudi Arabia, og gi høyere utslipp i gjennomsnitt.  I Norge er 
oljeinntektene brukt til samfunnsbygging og velferd, og verdiene kommer hele folket til gode. Hvorfor 
overlate dette til andre oljeprovinser, preget av diktatoriske regimer der de få tilraner seg enorme 
verdier på bekostning av flertallet? Norsk olje- og gassrelatert virksomhet har de siste to årene mistet 
40 000 arbeidsplasser pluss ringvirkninger. Arbeidsledigheten nærmer seg 140 000. Dette viser at det 
eksisterer ingen reelle alternativ til oljeindustrien. Oljeindustrien er og en av våre fremste 
lærlingefabrikker for industrifag. 
 
For å sikre oppdatert kunnskap og et trygt beslutningsgrunnlag må man konsekvensutrede de uåpnede 
delene av Nordland VI og VII, samt Troms II. Man må gjennomføre en konsekvensutredning slik at de 
områdene som bør skjermes for petroleumsvirksomhet kan pekes ut. Det er særlig viktig med 
kunnskap om virkningen av olje- og gassaktivitet på fiskeri, havbruk og reiseliv. I tillegg er det 
nødvendig å vite hvilke konsekvenser virksomheten har for befolkning, infrastruktur, arbeidsplasser, 
helse, naturmangfold og klima, både lokalt og nasjonalt. Utvinning av olje og gass langs kysten av 
Norge skal gi grunnlag for økt lokal verdiskaping, slik den har gjort lenger sør. Eksisterende 
næringsmiljø i Nord-Norge må også gis muligheten til å kunne utvikle seg til å bli petroleumsrettet. 
Det er en forutsetning at den aller fremste teknologien benyttes ved en eventuell åpning for å minimere 
risikoen for uønskede hendelser. 
 
All erfaring viser at det meste nye blir skapt på skuldrene av det eksisterende. Teknologi og 
kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer, slik vi allerede har mange 
eksempler på. Man må ikke ta livet av det ene for å skape det andre! Det er beklagelig å se at frykt for 
oppdatert kunnskap har tvunget frem en endret holdning i Arbeiderpartiet rundt 
Lofoten/Vesterålen/Senja. At sentralstyret har gitt ut et mulig kompromissforslag er forståelig i 
forkant av landsmøte og LOs kongress. Kompromisset er et absolutt minimum og kan ikke bli 
gjenstand for ytterligere svekkelse av hverken Arbeiderpartiets landsmøte eller LOs kongress.  
 
Boligpolitikk 
Det å eie sin egen bolig er en av de beste investeringene man kan gjøre og bør derfor være en mulighet 
for alle. Boligmarkedet blir stadig tøffere for ungdom i etableringsfasen i et marked regulert av 
utleieinvestorer og useriøse utleiere.   
 
I dag er det stor etterspørsel etter studentboliger i alle de store universitetsbyene og man presser 
dermed studentene ut på det private leiemarkedet som fører til at leieprisene stiger. Vi må jobbe 
politisk for at det blir bygget flere boliger som er regulert for ungdom, lærlinger, studenter og 
trengende. 
 
Vi opplever at boligprisene flere steder stiger raskere enn den enkeltes kjøpekraft. Dette er en situasjon 
som ikke lenger er holdbar. Stadig flere må ha hjelp av familie til å kjøpe egen bolig, men ikke alle har 
denne muligheten. Husbanken har i dag en lang saksbehandlingstid, noe som kan føre til at boligen 
man har funnet blir solgt mens man venter på svar. Fellesforbundet må derfor jobbe for at flere får 
muligheten til å benytte Husbankens startlån. 
 
I et presset boligmarked med høye priser er det vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på 
markedet. Ved å senke egenkapitalkravet vil man ikke senke boligprisene, man vil kun heve 
lånerammen som bidrar til økte boligpriser. Fellesforbundet må heller jobbe for et strengere regelverk 
som begrenser utleieinvestorenes muligheter til å kjøpe boliger til utleie. Dette må gjøres ved å øke 
ligningsverdien på bolig nummer to til 100 %. 
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Forkjøpsretten gir deg mulighet til å kjøpe bolig uten å være med på budrunden.   
Vi krever at forkjøpsretten på boliger skal avskaffes, slik at det skal bli enklere for førstegangskjøpere 
å komme seg inn på boligmarkedet. 
 
Flere kommuner må opprette “leie-til-eie”-avtaler med førstegangskjøpere. På denne måten vil flere få 
mulighet til å leie bolig frem til egenkapitalen er innbetalt slik at de deretter kan kjøpe boligen. Dette 
vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere uten egenkapital å kjøpe egen bolig. Kommunene bør også 
bygge offentlige boliger som selges til private førstegangskjøpere uten profitt. 
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Yrkesstolthet  
Den norske arbeideren er blant verdens mest produktive, vi er omstillingsdyktige og selvstendige. For 
å jobbe selvstendig og opprettholde høy produktivitet må man ha kunnskap om eget fag, men det 
hjelper lite hvis man ikke samtidig bryr seg om resultatet av den jobben man utfører. Yrkesstolthet 
handler om å bry seg om eget arbeid og å være stolt over den jobben man gjør.  
 
Norge kan komme til å mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035. En av de viktigste grunnene til dette 
er at våre fag ofte blir omtalt som lavstatus-yrker. Mange opplever også at rådgivere og lærere på 
skolen taler ned om yrkesfag og fraråder elever med høyt karaktersnitt å velge yrkesfag. For å øke 
statusen til yrkesfagene må vi fortsette arbeidet med å tydeliggjøre den viktige rollen fagarbeideren har 
i samfunnet.  
 
Fagarbeideren har en lang tradisjon med å levere gode produkter uten feil, men de seriøse bedriftene 
opplever til stadighet å bli utkonkurrert av useriøse aktører. Dette bidrar til å svekke yrkesstoltheten og 
senke statusen innenfor vår fag samtidig som det svekker kvaliteten på produktene som leveres. 
Fellesforbundet må fortsette arbeidet med seriøsitet gjennom blant annet å stille krav til offentlige 
anskaffelser som for eksempel bruk av fagarbeidere, kontraktsledd, språk og lærlinger. 
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Solidaritet 
 

Økende forskjeller og ekstremisme 
De åtte rikeste mennene i verden eier mer enn halvparten av jordas befolkning og forskjellene i inntekt 
og formue vil fortsette å øke og skape større skiller i verden. I Norge trues godene til flertallet av 
grådigheten til et fåtall mennesker. Den ulike fordelingen av ressursene skaper urettferdighet og 
frustrasjon som kan føre til ekstreme holdninger. Ekstremismen brer om seg, ikke bare i Europa, men 
også i resten verden. Ekstremisme har ingen religion, og vi må alle kjempe sammen mot enhver form 
for ekstremisme. Under apartheid i Sør-Afrika var det de unge som sto opp og gjorde motstand mot 
rasismen. Vi står ovenfor en kamp mot hat og fremmedfrykt i Norge og vi må stille opp og ta avstand 
til det de ekstremistiske gruppene står for. Disse holdningene er ikke forenelige med Fellesforbundets 
grunnprinsipper. Rasisme og fremmedfrykt er ofte basert på mangel på kunnskap, derfor må vi være 
kildekritiske og formidle troverdige kilder i den daglige samfunnsdebatten. Det flerkulturelle 
samfunnet er en ressurs for Norge og det er positivt at mennesker kan bevege seg på tvers av 
landegrensene for å skaffe seg et bedre liv. 
 

Investeringer og støtte 
Det er viktig at vi har et bevisst forhold til hvilke selskaper pensjonsfondet (oljefondet)  investerer i, 
slik at vi ikke gjør profitt på andres lidelser og undertrykkelse. Befolkningen i Palestina og Vest-
Sahara er utsatt for store overtramp gjennom okkupasjonen av deres landområder. Vest-Sahara er 
Afrikas siste koloni og vi må legge press på regjeringen slik at Norge, når et folkerettslig grunnlag 
foreligger, anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat. På lik linje krever vi at regjeringen 
anerkjenner Palestina som selvstendig stat. Det er viktig at vi tar del i eksisterende internasjonale eller 
nasjonale solidaritetsprosjekter. Det er mange som har et uanstendig arbeidsliv i andre land. Varer vi 
importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert og under hvilke forhold de er 
produsert. Hvis du kjøper en t-skjorte i bomull for 150 kroner, har Norwatch beregnet at bare 13 øre 
går til bomullsplukkerne. Fabrikkarbeiderne får bare 60 øre, mens merkevareselskapet får 50 kroner, 
og butikken 75 kroner. Dette er det viktig at våre medlemmer er bevisst på. Vi må oppfordre våre 
medlemmer til å velge etiske handelsvarer. Fellesforbundet må legge mer press på regjeringen for at 
de skal stille samme krav til sporbarhet på importerte varer som det er på importert mat. 
 

Utfordringer på hjemmebane  
Fagbevegelsen er under et stadig press, nå er det viktigere enn noen gang at alle organiserte står 
sammen og styrker fagbevegelsens kamp for et seriøst arbeidsliv. Dersom enkelte bransjer ikke klarer 
å presse gjennom kravene sine selv må vi andre stille solidarisk opp gjennom streik og aksjoner. Bare 
sammen kan vi sikre lik lønn for likt arbeid, heve de som har lavest lønn og sikre likelønn. 
Fellesforbundet må kjøre en holdningskampanje rettet mot seksuell trakassering. En undersøkelse i 
regi av LO avslører at en av fem hotell- og restaurantansatte har opplevd trakassering, dette er også et 
problem i flere av forbundets bransjer. Fellesforbundet og Fellesforbundets medlemmer må være 
tydelige på at ingen form for trakassering er greit i arbeidslivet. 
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Helse, Miljø og sikkerhet  
Alvorlige arbeidsulykker fører til store konsekvenser både for de som blir skadet, familiene, for 
virksomhetene som er involvert og for samfunnet som helhet. I 2016 var det 25 personer som omkom i 
landbaserte arbeidsulykker, totalt døde 39 mennesker i arbeidsrelaterte ulykker, dette er alt for mange. 
De fire næringer som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall er transport, landbruk, bygg og 
anlegg og on- og offshoreindustri.  
 
40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall rammet utenlandske arbeidstakere. Utenlandske 
arbeidstakere utgjør kun 15% av de sysselsatte i Norge. Årsakene til dødsfallene er risikofylte 
arbeidsoppgaver, språkvansker, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr. Det må stilles krav og 
kriterier til bedrifter som velger å ta inn og benytte utenlandsk arbeidskraft som ikke behersker norsk 
eller engelsk. Bedrifter skal legge til rette for at de ansatte får nødvendig språkopplæring og bedriften 
selv skal dekke utgiftene. Arbeidsgiveren skal stå for HMS-opplæring og sørge for at arbeidet er 
forsvarlig. Dette innebærer at arbeidet skal være åpent for tilpasninger til den enkeltes forutsetninger 
og livssituasjon. I tillegg er det viktig at alle arbeidstakere får kunnskap og tilbud om kurs i 
livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.  
 
Det er viktig at HMS er et tema også i den videregående skolen, derfor mener vi at det bør velges et 
verneombud i hver klasse. Skolen må sørge for tilstrekkelig opplæring av verneombudet. 
Verneombudet i en bedrift har sammen med tillitsvalgte en viktig rolle med å sørge for at bedriften 
følger lover og regler angående HMS-opplæringen. For å styrke evnen til risikovurdering hos ungdom 
må vi få implementert HMS som en større del av utdanningen i yrkesfagene. Verneombudenes 40-
timerskurs er et godt kurs for opplæring i risikovurdering, sikkerhet og ergonomi. Dette skal brukes 
som et grunnlag for innholdet i HMS opplæringen. Denne undervisningen må foregå før elevene 
starter med praktisk opplæring. Bedriften må sørge for at verneombudene til enhver tid har nødvendig 
kompetanse. Ordningen med regionalt verneombud (RVO) bør styrkes så disse får større mulighet til å 
besøke arbeidsplasser i distriktene. Arbeidstilsynet må styrkes betraktelig for å kunne følge opp sakene 
som de regionale verneombudene sender inn og de må gis myndighet til å bøtelegge bedrifter som 
begår lovbrudd.   
 
Et av Arbeidsmiljølovens hovedformål er å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet påvirkes av hvordan vi behandler hverandre og det å bli utsatt for 
trakassering og mobbing kan være svært belastende og føre til alvorlige mentale helseplager. Vi må ha 
mer fokus på å bekjempe mobbing i arbeidslivet.  
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