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Organisasjon  

I dagens situasjon med et usikkert arbeidsmarked er det viktigere enn noen sinne med en sterk
fagbevegelse.   

  

For å forsvare tariffavtalene og ha en sterk posisjon i arbeidslivet, er vi avhengig av å ha en
høy organisasjonsgrad og målrettet aktivitet knyttet til rekruttering og organisasjonsbygging,
samt å beholde de medlemmene vi har idag. Vi skal være en organisasjon basert på aktiv
deltakelse og et bredt engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte. Utviklingen av
organisasjonen må derfor ta utgangspunkt i den enkelte arbeidsplass.  

  

Vi må jobbe for å synliggjøre overfor spesielt media, men også politikerne, hvor kraftig
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 vise hvorfor
man bør være organisert.   

  

Oppgaven til organisasjonen må i første rekke være å bidra til at tillitsvalgte og medlemmer
settes i stand til å ivareta sine lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det viktig at det satses på
kursing og skolering, også rettet mot lærlinger og andre unge medlemmer. Det er viktig at vi
unge tar del i utviklingen og planleggingen av kurs og aktivitetstilbud. 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 byggingen av forbundet. Ungdommen i Fellesforbundet utgjør en stor gruppe som det er
viktig å møte så tidlig som mulig, og å gi plass i klubb og fagforeningsarbeidet.   
  

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hadde høsten 2015 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, som trives med fleksibiliteten midlertidige stillinger fører til. Dette stemmer
ikke. Problemet er at mange ungdommer ikke vet hva fagforeningen er og hva vi står for, det
er generelt mangel på informasjon som er årsaken til at ungdom ikke organiserer seg. Derfor
er det viktig at vi er synlig som organisasjon og får informasjon om pensjon, forbundet og
arbeidslivet ut til ungdom på en enkel måte. En arena ungdommen befinner seg på er sosiale
medier. Dette må vi bruke aktivt i måten vi sprer informasjon om fagbevegelsen og politiske
saker som er relevante for oss. Informasjon på videregående skoler om fagbevegelsen er også
et viktig virkemiddel. Det må gjennomføres skoleinformasjon med tilbud om elevmedlemskap
og oppfølging når de tegner lærlingkontrakt.  

  

Fellesforbundets 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 og få dem med i
medlemsstatistikken. Den nasjonale ungdomskonferansen står fast på at lærlinger skal være
ordinære medlemmer, men at de må synliggjøres i Fane2. Innmeldingen på nett må forbedres,
slik at det kommer klart fram når lære/studietiden starter og når den er forventet å være ferdig.  
  

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. Alle
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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. Lærlingpatruljen er et viktig virkemiddel i jobben for
å bli mer synlig og å gi bedre oppfølging. Derfor krever vi at det gjennomføres årlige
lærlingpatruljer. Potensialet er stort ved en målrettet satsing.  
  

For å nå lærlinger og fremtidige lærlinger er det viktig at vi er godt synlige på yrkesrelaterte
sammenkomster som yrkesmesser og lærlingsamlinger. 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, stille krav om at det skal være
lærlinger på de stedene Fellesforbundet har kurs, konferanser og andre arrangementer.  
  

For ungdommen i Fellesforbundet er det viktig med et godt samarbeid med LO om
skoleinformasjon og mellom Fellesforbundet og LOs ungdomsutvalg. Forankring i eget
forbund er helt avgjørende for at vi skal få mest mulig utbytte av dette samarbeidet. Vi ønsker
at det skal avholdes valg av Fellesforbundets representant i LOs ungdomsutvalg på den
regionale ungdomskonferansen.  
  

Vi organiserer i bransjer og fag som har en høy andel av utenlandske arbeidstakere. Det er
viktig at vi også jobber målrettet for å nå disse. Vi må sørge for å kommunisere både i språk
og med materiell på en måte der vi også treffer disse menneskene.  
  

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. 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. Dessverre opplever mange fedre
en negativ holdning fra arbeidsgiver og kollegaer når man skal ta foreldrepermisjon. Vi må få
snu holdningene til dette temaet og snakke varmt om det. Det finnes ikke fullstendig
likestilling noe sted i verden, heller ikke i Norge.  
  

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 felleskapet har
vært en høy andel organiserte både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden der tariffavtaler har
satt normen for lønns- og arbeidsvilkår. Der stiller hotell og restaurantarbeiderne svakere og
vi må kjempe sammen om å gi riksavtalen lokal forhandlingsrett. 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
viktig at vi gjør ungdommen bevisst på at dette er en kamp også vi unge må bidra i.
Ungdommen må bevisstgjøres om våre pensjonsrettigheter tidlig. Det er tros alt pensjonen vi
skal leve av etter et langt arbeidsliv.  
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Unge innspill til forbundets prioriterte
oppgaver for 2017

  

Den nasjonale ungdomskonferansen er lagt til mars for at vi i større grad kan følge med i
forbundets øvrige beslutningsprosesser, dermed får vi størst mulighet til å påvirke. Hvert år
vedtar representantskapet, med unntak av landsmøteår, hva som skal være forbundets
prioriterte oppgaver for det kommende året. De siste årene har vi sendt inn mange forslag som
går på ungdomsarbeid, og mye av det vi tidligere har vedtatt på Den nasjonale
ungdomskonferansen har senere blitt en del av de prioriterte oppgavene for Fellesforbundet.
En rekke av forslagene har vi også hatt nytte av som inspirasjon i ungdomsarbeidet videre.  
  

Dette mener vi bør prioriteres i 2017:  
●   Fellesforbundet må øke fokus på oppsøkende virksomhet rettet mot ungdom på deres
arena.
●   Fellesforbundet skal gjennomføre en organisasjonsoffensiv rettet mot utenlandske
arbeidstakere.
●   Avdelingene må tilby kurs, samt sørge for tettere oppfølging av alle nye medlemmer.
●   Fellesforbundets avdelinger skal avholde lærlingepatrulje i sitt organisasjonsområde.
●   Fellesforbundet må satse på mer synlighet og tilgjengelighet for sine medlemmer og
potensielle medlemmer gjennom sitt kommunikasjonsmateriale og
kommunikasjonskanaler. Fellesforbundet må kommunisere ut sin informasjon mer
oversiktlig og mer tilgjengelig. En viktig del av dette arbeidet er å delta aktivt på
sosiale medier.
●   Fellesforbundets lokale avdelinger må i større grad bistå tillitsvalgte og medlemmer
som ikke får tjenestefri for å delta på kurs og konferanser i regi av organisasjonen.
●   Styrke arbeidet med Tariffmerket og merkets betydning, samt komme til en felles
forståelse rundt kriteriene for Tariffmerket.
●   Fellesforbundet lokalt og sentralt må prege valgkampen inn mot Stortingsvalget 2017.
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Fagligpolitisk
  

Den norske modellen kjennetegnes med trepartsamarbeidet 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.  
  

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 inntektsfordeling. De politiske partiene trenger fagbevegelsen
og fagbevegelsen trenger partier som forstår fagforeningene. Det er viktig at vi fortsetter å
styrke et godt og bredt fagligpolitisk samarbeid.  

  

En av våre viktigste oppgaver fremover mot Stortingsvalget 2017 er å sikre politisk
oppslutning for å gjøre nødvendige forbedringer i arbeidsmiljøloven. Der vil det være viktig
at vi er synlige og jobber for å løfte engasjementet hos våre medlemmer slik at de benytter seg
av stemmeretten.  

  

Vi trenger en regjering som forstår og er villig til å bruke mulighetene i
permitteringsregelverket aktivt for å sikre at bedrifter har mulighet til å beholde verdifull
kompetanse. Permitteringsreglene sikrer at ansatte og deres kompetanse forblir i bedriften
fremfor å bli oppsagt, noe som gjør at selskapene er godt rustet til å kjempe om kontrakter og
oppdrag når nedgangsperioden tar slutt.  
  

En god tannhelse er viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser. 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, må særlig personer
med lave inntekter prioriteres. Derfor må vi jobbe for at det innføres egenandel på
tannhelsetjenester på lik linje som andre helsetjenester.   
  

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. Slik
det er nå, må familier planlegge når de skal få barn. Retten til barnehageplass gjelder for barn
som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. 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. 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.  
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Sosial dumping  

I dagens Norge ser vi klare tegn til økende forskjeller. Det vokser fram en stadig større gruppe
med underbetalte arbeidere. 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. Regjeringen gjør det
enklere å ansette folk midlertidig. En stadig mer vanlig form for ansettelse er såkalt "fast jobb
uten lønn mellom oppdrag". Dette innebærer at man bli ansatt, men kun får lønn når
arbeidsgiver har et oppdrag til arbeidstakeren. Det er bemanningsbyråene som stort sett bruker
denne kontraktsformen. Det utfordrer hele måten vi tenker på i arbeidslivet. 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 altså ingen trygghet for arbeid og inntekt. Arbeidsmiljølovens regler om
stillingsvern for fast ansatte gjelder i praksis ikke. Sjeldent har vel "lua i handa"-retorikken
passet bedre. De ansatte må be om å få arbeide for å få lønn. Dette mener Den nasjonale
ungdomskonferansen er uakseptabelt!  
  

Vi må jobbe for at det stilles krav ved private og offentlige anbud om andel faste ansatte,
begrensninger i antall ledd i kontraktskjeden og krav til bruk av lærlinger. Her har det
offentlige et stort ansvar for at det er gode arbeidsforhold på sine prosjekter som for eksempel
ved bygging av skoler, sykehus og barnehager.  

  
  

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 2030 vil mangle titusen vis av fagarbeidere innenfor
Fellesforbundets område. For å dekke dette behovet er det nødvendig at flere velger yrkesfag,
det er derfor viktig at rådgivertjenesten får kompetanse om de ulike yrkesfagene. Rådgiverne
må ha mer tid til hver enkelt elev og må være godt oppdatert på utdanningssystemet og hvilke
muligheter som finnes. Det må satses på videreutdanning slik at man sørger for kompetente
lærere. Det er viktig at elevene får den teoretiske forståelsen og kjennskapen til de ulike
mulighetene innenfor faget sitt.  
  

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 ovenfor bedriftene om at lærlingen får fulgt opplæringplanen 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. Dersom
lærlingen jobber på en bedrift med dårlig organisering eller har spørsmål angående
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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.  
Imidlertidig mangler mange kjennskap til tjenesten. Vi må jobbe for at informasjon om Elevog 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. Dette forumet
må vi engasjere oss i.   
  
  
  

Klimapolitikk  

Klimakrisen verden står ovenfor er menneskeskapt. Vi har et felles ansvar for at fremtidens
barn kan vokse opp på en sunn planet.  
  

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.  

  

  

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 raskere omstilling, samt gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling. Vi
må komme på banen og bli mer aktive i debatten for klimavennlige tiltak. Vi ønsker at det
skal bli rimeligere å velge kollektiv transport, samtidig som det også må satses på utbygging
av tilbudet. 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.  
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Boligpolitikk  
  

Det å eie sine egen bolig er en av de beste investeringen man kan gjøre og bør derfor være en
mulighet for alle. Vår generasjon er utsatt for et marked regulert av utleieinvestorer, useriøse
utleiere samt et system som skapte det såkalte boligkrakket på begynnelsen av 90-tallet.  

  

Dagens politikk på boligmarkedet er arven etter et kompromiss som Arbeiderpartiet gjorde
med Høyre på slutten av 80-tallet , om å kutte ut prisreguleringene på boliger. Nå et kvart
århundre senere kan vi se enda tydeligere at den blå boligpolitikken ikke er en rettferdig
boligpolitikk. Løsningen er ikke nødvendigvis å gå tilbake til den gamle prisreguleringen,
men benytte mulighetene man har i dag til å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Ved å senke
egenkapitalkravet vil man ikke senke boligprisene, man vil kun heve lånerammen som igjen
bidrar til økte boligpriser, som igjen vil føre til at et ellers dårlig marked vil forverre seg og
man risikerer å havne i samme situasjon som på begynnelsen av 90-tallet.  

  

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.
Vi må derfor jobbe for at flere får muligheten til å benytte Husbankens startlån.   
  

Vi har større tro på modeller som “leie-eie” modellen og “ungdomsboliger”. Dette vil gjøre
det lettere for blant annet unge, studenter og trengende uten egenkapital til å opparbeide seg
dette, samtidig som de har et rimelig sted å bo. Små leiligheter i pressområdene blir til
stadighet kjøpt av godt etablerte som skal bruke de til utleie. De har vesentlig bedre kjøpekraft
enn unge og enslige og er med på å presse prisene oppover. Vi må arbeide for å begrense
muligheten utleieinvestorer har til å kjøpe og leie ut eiendom til ungdom, studenter og
trengende. Ett av virkemidlene bør være reguleringer på bolig nummer to.  

  

I dag er det stor etterspørsel etter studentboliger i alle de store universitetsbyene og man
presser dermed studentene ut på det private leie markedet, dette fører til at leieprisene stiger
og man presser unge og lavtlønnede ut av markedet. I et presset leiemarked med høye priser,
mener mange at det er en sikker investering å kunne leie ut en bolig nummer to. Dette
ødelegger for andre som ikke har kommet seg inn på boligmarkedet.  

  

Fellesforbundet skal jobbe med å fremme at det blir bygget flere boliger som er regulert for
ungdom, lærlinger, studenter og trengende, slik at boligene ikke er tilgjengelige for
utleieinvestorer.  
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Solidaritet  
Økende forskjeller og ekstremisme  

De 62 rikeste personene i verden eier mer enn den fattigste halvparten av verdens befolkning.
En elite har presset frem fordeler for seg og arbeidsfolk sitter igjen med regningen. 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. Vi må være kildekritiske og formidle troverdige kilder i den
daglige samfunnsdebatten. Vi må delta aktivt og være tydelige i debatten om
flyktningstrømmen i Europa. Fellesforbundet er en solidarisk organisasjon og vi må vise
solidaritet med de som er på flukt. I dagens samfunn ser vi tendenser til hat mot ulike
minoritetsgrupper i Norge. Dette hatet er noe som ikke er forenelig med Fellesforbundets
grunnprinsipper. Vi er organisert i et forbund som ikke diskriminerer på bakgrunn av kjønn,
etnisitet, seksuell legning eller kulturell bakgrunn. 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. Vi er organiserte arbeidere med felles interesser og mål. Vi skal bygge
landet, sammen.
  

Investeringer og støtte  

Vi bør bli mer bevisst hva angår vår import og eksport. Det er mange som har et uanstendig
arbeidsliv i andre land, og dette ønsker vi å gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Varer vi
importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert og under hvilke forhold de er
produsert. Vi må legge press på regjeringen for at de skal stille samme krav til sporbarhet på
importerte varer som det er på importert mat.  
  

Det er viktig at vi har et bevisst forhold til hvilke selskaper pensjonsfondet investerer i, slik at
vi ikke gjør profitt på andres lidelser og undertrykkelse. Befolkningen i Palestina og VestSahara er utsatt for store overtramp gjennom okkupasjonen av deres landområder. Vi ønsker
ikke at våre skattepenger skal brukes på å investere i okkuperte områder. 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.  
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Utfordringer på hjemmebane  

I Norge idag pågår det fagforeningsknusing. Havnearbeiderne har blitt forsøkt skviset ut av
norske havner til fordel for utenlandske sjøfolk. I snart tre år har havnearbeiderne vært i streik
fordi arbeidsgiversiden ikke ville inngå tariffavtale i Risavika. Hvis havnearbeiderne taper
denne kampen kan dette svekke fagbevegelsen som helhet. Vi må støtte opp under
havnearbeidernes kamp og vise solidaritet gjennom å delta i deres aksjoner.  

  

Vi skal stå sammen i Fellesforbundet. 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.  

  

LO familien er svært omfattende der alle foreninger er viktige for å utgjøre LO. LOs
sommerpatrulje er solidaritet og samhold i praksis, men tilbudet til de forskjellige områdene
varierer med deltagelse. Derfor oppfordres avdelingene til å vise solidaritet utenfor egne
grenser, for å få en bedre patrulje.   
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Yrkesstolthet  

Kunnskapsbasert næring har blitt et begrep når det snakkes om verdiskaping i Norge og
Europa. Hva som menes med kunnskapsbasert er heller uklart.  
Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens bygningsarbeideren bare er et verktøy?  
Å være fagarbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske
operasjoner og beregninger for å utføre arbeidet. Å ha ansvaret for at gjester ved hoteller eller
restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er like og krever forskjellig
oppfølging og service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten kunnskap. Kunnskap som
krever opplæring, erfaring og teknikk. Norge har verdens beste fagarbeidere. De har høy
produktivitet, er selvstendige og omstillingsdyktige.  

  

Som et resultat av at Fellesforbundet og andre har satt søkelyset på yrkesfag, har antall søkere
til yrkesfag økt. Politikere, næringsliv og media konkurrerer om å være de som snakker
varmest om yrkesfag. Dessverre har de fortsatt en lei tendens til å snakke om det negative,
fremfor å trekke frem det positive. Mange opplever også at rådgivere og lærere på skolen taler
ned om yrkesfag og fraråder elever med høyt karaktersnitt å velge yrkesfag. Vi som er i
bransjen er stolte av arbeidet vårt og vi vet at vi er konkurransedyktige også ute i det
internasjonale markedet.  
  

Vi må oppfordre flere bedrifter til å ta inn lærlinger, de er en ressurs. Bedriftene får
muligheten til å forme sine fremtidige arbeidstakere.  
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Helse, Miljø og sikkerhet  

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlet betegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern,
arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. HMS omfatter en rekke lover,
regler og tiltak som skal forebygge skader, øke trivselen og sikre et sunt arbeidsmiljø.
I bedrifter med flere enn 20 ansatte kan en av partene kreve å opprette et
arbeidsmiljøutvalg(AMU). Utvalget skal arbeide med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en
arbeidsplass, i utvalget skal det sitte representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere.
Utvalget skal delta i planlegging og organisering av helse-, miljø- og sikkerhets-arbeidet. Det
er viktig å bruke dette forumet da det kan være med på å forebygge ulykker på arbeidsplassen.  
  

I 2015 var det 31 personer som omkom i arbeidsulykker. Dette er et høyt antall, men samtidig
er det en bedring fra tidligere år. Lange vakter, dårlig eller ingen opplæring og mangelfult
arbeids-og verneutstyr er ofte grunnene til at det skjer en arbeidsulykke. Det er fire næringer
som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall: transport, landbruk, bygg og anlegg og
industri.
  

35 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall rammet utenlandske arbeidstakere.
Årsakene 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 legger til rette
for at de ansatte får nødvendig språkopplæring og bedriften selv skal dekke utgiftene.
Arbeidsgiveren skal stå for opplæring i HMS og sørge for at arbeidet er forsvarlig, altså at
arbeidet skal være åpent for tilpasninger til personers forutsetninger og livssituasjon, og ikke
være helsefarlig.  

  

Ordningen med regionalt verneombud (RVO) bør styrkes så disse får større mulighet til å
besøke arbeidsplasser i distriktene der arbeidstilsynet ikke strekker til og kan dermed se
faresignaler før ulykker skjer.  
  

Daglig forgår det enten synlig eller usynlig mobbing både på skoler og på arbeidsplasser. Ofte
handler det om at man ikke forstår at den andre blir påvirket av det som blir sagt eller gjort.
Arbeidsmiljøet blir påvirket av hvordan vi behandler hverandre og et dårlig arbeidsmiljø kan
føre til mistrivsel som kan gå psykisk og fysisk utover en kollega. Fokuset mot mobbing er
noe som det alltid bør jobbes med og det er viktig for alle å føle at man er en del av
felleskapet. Det foregår mobbing på skoler, ofte mer synlig enn på bedrifter. Vi må få endret
holdningen allerede i ung alder og dermed få fjernet dette så det ikke blir en del av
arbeidslivet også.
Årlig er det arbeidstakere som får hjertestans på arbeidsplassen. Og da er det viktig å vite
hvordan man skal kunne gjennomføre hjerte-lunge-redning. Derfor er det viktig at alle
arbeidstakere får kunnskap og tilbud om kurs i livreddende førstehjelp. Dette bør vi jobbe
aktivt ut mot bedrifter for at det blir gjennomført slike kurstilbud.
HMS må også inkluderes på våre kurs og samlinger for å gjøre folk bevisst på HMS-en i
arbeidslivet.
Når man blir ansatt på en arbeidsplass må bedriften sørge for at arbeidstakere får
grunnleggende informasjon og kursing om HMS reglene, retningslinjene og hvordan man kan
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enklere være bevisst på hvilke risikosituasjoner som kan komme innenfor den enkeltes
arbeidsplass. Har man den nødvendige opplæringen vil det kunne redde liv.  
Slik dagene er nå viser Arbeidstilsynet seg lite synlig ute på arbeidsplasser. Dette er fordi de
har for få ressurser å benytte seg av. De må derfor styrkes betraktelig og samtidig få
muligheten til å gi bøter.  
  

Tillitsvalgte og verneombud har en viktig rolle med å sørge for at bedrifter følger
retningslinjer til opplæringen og de krav som omhandler arbeidstakere og lærlinger.  
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