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Organisasjon
Organisasjonsgraden i Norge er synkende. Den var på sitt høyeste i 1992 med 57 prosent, men
er i dag 49 prosent. Den sentrale ungdomskonferansen mener dette er bekymringsverdig. Vi er
helt avhengig av å ha en høy organisasjonsgrad for å forsvare tariffavtalene og ha en sterk
posisjon i arbeidslivet. Derfor er det viktig at LO og forbundene alltid har et stort fokus på
organisering og rekruttering. Et godt tiltak er å innføre fullt fradrag på
fagforeningskontingenten for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det bør også 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.
Vi må jobbe for å synliggjøre overfor politikere, hvor kraftig dagens arbeidsmarked går ut
over 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. Media er
et viktig verktøy i dette arbeidet.
Fellesforbundet må være en attraktiv organisasjon for alle. Derfor må vi gjenspeile
medlemsmassen og mangfoldet når det gjelder bransjer, alder, kjønn og minoritetsbakgrunn.
Dette må gjelde alle deler av organisasjonen, fra topp til bunn! Vi mener at den beste måten
for å få aktive, engasjerte medlemmer og tillitsvalgte er gjennom langsiktig rekruttering og
skolering. Fellesforbundet må være en organisasjon basert på aktiv deltakelse og et bredt
engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte.
Fellesforbundet er et forbund for alle. Vi er positive til at NTF ønsker å bli en del av vårt
forbund.

Informasjon
Like viktig som å rekruttere nye medlemmer, er det å ivareta allerede eksisterende
medlemmer.
Derfor er det nødvendig at vi er synlig som organisasjon. Vi må få god og relevant
informasjon om kurs, skolering, forbundet og arbeidslivet ut til nye og eksisterende
medlemmer på en enkel måte.
Det er også viktig når det kommer til våre fremmedspråklige kamerater, vi må tilby
informasjon og skolering på et forståelig språk. Det må utvikles et nettbasert “Velkommen i
forbundet kurs” lignende det nettbaserte tillitsvalgtkurset. Fordelsprogrammet LOfavør er
viktig å informere medlemmer om, men den sentrale ungdomskonferansen mener det først og
fremst skal rekrutteres på ideologi og solidaritet.
Det er viktig at forbundet henger med på utviklingen av informasjonskilder. Stadig flere unge
bruker sosiale medier til å finne informasjon. Derfor må forbundet være mer aktive på sosiale
medier og riksdekkende media. For å få ut informasjon til våre medlemmer og potensielle
medlemmer om fagbevegelsen, hvilke politiske saker forbundet jobber med og hvilke saker vi
vinner.
Etterspørselen på kurs er alltid tilstede, derfor er det viktig at kurs som tilbys av
Fellesforbundet er samlet på vår hjemmeside. Det må komme tydeligere frem hva formålet
med de ulike kursene er og hvem det er egnet for. Mange avdelinger sender ofte gjengangere
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som deltakere på kurs, det er viktig å gi plass til nye slik at vi kan bygge opp kompetanse på
flere tillitsvalgte og medlemmer.

Oppsøkende virksomhet
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 sentrale ungdomskonferansen mener at det er viktig at vi styrker den oppsøkende
virksomheten. Vi må være synlige der medlemmene er. Fellesforbundet mister flere
medlemmer enn vi rekrutterer, derfor er det viktig at avdelingene tar personlig kontakt med
utmeldte medlemmer.
Lærlingpatruljen er et viktig virkemiddel i jobben for å bli mer synlig og å gi bedre
oppfølging. Det er viktig at vi engasjerer og involverer oss i planleggingen og
gjennomføringen av LOs lærlingpatrulje. Det vil være et stort potensial ved målrettet arbeid.
Satsingen rettet mot lærlinger og unge medlemmer sentralt, regionalt og lokalt må økes. Et
alternativ til en slik satsing kan være at avdelingene i Fellesforbundet i større grad frikjøper
sine ungdomsledere. 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.
Mange unge har altfor liten kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Videregående
skole er en god arena for å møte unge potensielle og fremtidige medlemmer. Derfor må man i
enda større grad prioritere skolebesøk med informasjon om fagbevegelsen, tilbud om
elevmedlemskap og oppfølging når de tegner lærekontrakt.

Pensjon
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. Pensjonssystemet må forenkles og formuleres på en lett forståelig måte.
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 grunnlønnen livet ut. Dette er og skal 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 folketrygdordningen slik at vår generasjon også kan gå av med pensjon
som dagens generasjon gjør etter et langt arbeidsliv. Den sentrale ungdomskonferansen mener at det er
viktig at Fellesforbundet fortsetter å kjempe for 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. I dag er det ingen kontroll av OTP-innbetalinger, derfor må det jobbes for at det blir satt
ned et offentlig utvalg som skal ha ansvar for å kontrollere at bedrifter betaler OTP i henhold til
utbetalt lønn.

Det er viktig at man i årets tariffoppgjør viderefører, men også jobber for å tette hullene i
AFP-ordningen. Ordningen er i dag en underfinansiert ordning. Derfor må ordningen først å
fremst være for sliterne som ikke har mulighet til å stå i arbeid frem til ordinær pensjonsalder.
Muligheten til å være i 100 prosent arbeid samtidig som man tar ut AFP må fjernes. Dette kan
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gjøres ved at man kun kan arbeide 50 prosent samtidig som man tar ut AFP. Vi må også sikre
at folk ikke detter ut av ordningen rett før de skal gå av med AFP.

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 må likestilles med legebehandling når det
gjelder egenbetaling.
Likestilling handler om rettferdighet og makt. Alle skal ha like muligheter og rettigheter i alle
samfunnsområder. Reel likestilling innebærer blant annet lik lønn for likt arbeid, uavhengig
av kjønn, legning, etnisitet eller nasjonalitet. Et viktig virkemiddel i kampen for likelønn er
redegjørelsesplikten, som pålegger bedrifter å rapportere om likestilling i årsoppgjøret.
Fellesforbundet må jobbe for en tilbakeføring av kravet om utarbeiding av årsrapport for
bedrifter i privat og offentlig sektor. Alle må ha lik mulighet for innflytelse, rett til å føle seg
trygge i forhold til overgrep, respekt for menneskeverd og rettferdig fordeling av ansvar og
byrder.
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
sin egen foreldrepermisjon som de har en individuell rettighet på, uavhengig av mor.
Forsvarets operative evne er avhengig av økte økonomiske ressurser. Vi forventer at Norge
når NATO sitt mål om 2% av BNP til Forsvaret innen 2024. Den sentrale
ungdomskonferansen fastslår at nordområdene er Norges mest strategiske satsingsområde, og
denne satsingen skal legge til rette for langsiktig verdiskapning i hele nordområdet, samtidig
som man sikrer nasjonale interesser og utvikling. Forsvarets rolle i nord er viktig, og vi må ha
kapasitet til å stå imot en eventuell krisesituasjon, derfor må det satses på faktisk
tilstedeværelse i nordområdene, både land, luft og sjømilitære kapasiteter. Vi ser stadig en
økende bortsetting av arbeid fra forsvarets sivile verksteder til sivile aktører i inn- og utland.
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 de tillitsvalgte er med i prosessen. Dette er i strid med
Hovedavtalen om medvirkning og kan ikke aksepteres. Over tid vil dette svekke Forsvaret
innenfra og ut og Forsvaret vil miste allerede sårbar kompetanse. Det vil også redusere egen
vedlikeholds kapasitet og vi vil få en dårligere beredskap og operativ evne. En privatisert
vedlikeholdsløsning for Forsvaret blir dyrere enn om egen vedlikeholdsorganisasjon får
oppdraget.
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Fagbevegelsen og det fagligpolitiske samarbeidet er avgjørende i kampen for å
sikre et samfunn med gode velferdsordninger og rettferdig inntektsfordeling.
I land der arbeiderbevegelsen svekkes ser vi at ulikhetene øker betydelig. En sterk
arbeiderbevegelse 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. Derfor er det viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte tar
verv og engasjerer seg i politiske partier.
I 2019 skal det være kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Her er det viktig at medlemmer i
Fellesforbundet allerede nå begynner jobben med å forberede valgkamp og fremme våre
viktigste saker slik at vi får politiske partier som vi kan samarbeide med. Det er viktig at
partiene som sitter i kommunestyrer og fylkesting er partier som lytter og respektere
fagbevegelsen. Medlemmer i Fellesforbundet burde være med å engasjere seg i
lokalpolitikken, å stille til valg i sin kommune og fylke. Alle våre medlemmer kan i stor grad
være med på å påvirke valgresultatet, ved å benytte seg av stemmeretten og oppfordre andre
på arbeidsplassen og i nærmiljøet til å gjøre det samme.
Våre medlemmer driver vedlikehold for den kraftforedlende industrien. Vi kan derfor ikke
sitte å se på at Norge går inn i en energi union (ACER) og dermed frasier oss suvereniteten.
Derfor krever vi at Stortinget sier nei til norsk deltaking i energiunionen i EU, nei til å
overføre makt til ACER, stanse videre bygging av kabler til EU land og sikrer full nasjonal
politisk kontroll over vannkraften. Hvis ikke handlingsrommet eller vetoretten blir benyttet,
må vi trekke oss ut av EØS-avtalen.

Et seriøst arbeidsliv
I dagens samfunn ser vi klarere tegn til økende forskjeller, men vi ser dessverre dette også
spre seg i arbeidslivet. Det vokser frem en stadig større gruppe med underbetalte, midlertidig
ansatte og arbeidernes rettigheter blir stadig mer svekket. Den norske modellen bygger på
trygghet i og utenfor jobb. Faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår bidrar til en
sikker og stabil fremtid for arbeidstakeren. Det seriøse arbeidslivet er under press og useriøse
aktører brer om seg, samtidig som det er liten politisk vilje til å ta problemet på alvor. Derfor
er det viktig at vi fortsatt kjemper for at alle politiske partier fremmer det organiserte
arbeidslivet og bekjemper useriøse aktører, samt utvikler tiltak for sosial dumping i samarbeid
med fagbevegelsen.
Et av de viktigste virkemidlene i kampen mot sosial dumping er allmenngjøringsordningen.
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. Et annet viktig virkemiddel er
kollektiv søksmålsrett og vi krever at dette gjeninnføres.
Vi må styrke arbeidsmiljøloven, et av flere eksempel er raseringen som var gjort av
regjeringen i 2015 hvor de åpnet for midlertidige ansettelser på et generelt grunnlag. Dette
har vært med på å svekke bestemmelsene om faste ansettelser og som en konsekvens av dette
ser vi en stadig mer brukt ansettelsesform, såkalt “fast ansatt uten garantilønn” eller “nulltimers kontrakter” samt økt bruk av midlertidige stillinger og lignende. Dette innebærer at
5

5

man blir ansatt, men kun får lønn når arbeidsgiver har oppgaver til arbeidstakeren. 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.
I byggebransjen har vi sett eksempler på at arbeidstakere som kommer til Norge for å utføre
arbeid, har falske fagbrev eller mangler tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Dette skaper
ikke bare useriøsitet i det norske arbeidslivet, men det kan også føre til situasjoner som kan
være livstruende. Derfor mener vi at en må grundig kartlegge om alle arbeidstakere som
jobber i bransjene har reel utdanning, arbeidserfaring og språkkunnskap slik at kvaliteten og
HMSen holder den forventede standard. Problemet i byggebransjen fikses ikke med en
regulering, her må bemanningsbransjen stoppes og forbys. Andre deler av arbeidslivet trenger
innleie for å kunne takle de store konjunkturene de står ovenfor, men selv når dette er tilfelle
mener vi at bemanningsbransjen må reguleres strengere slik at innleie kun skal forekomme fra
andre produksjonsbedrifter. Det burde defineres en norm for hvor stor prosentdel av
arbeidsstokken som kan være innleid på en arbeidsplass, da vi ser en stadig økende bruk av
innleie som går på bekostning av faste ansettelser og inntaket av lærlinger. Vi ser fler og fler
kommuner etablere modeller som Telemarksmodellen, Oslomodellen og lignende hvor det
stilles krav til offentlige anbud som et ledd for å gjøre bransjen mer seriøs. Derfor mener vi at
det burde være et krav om at det skal være 50 prosent eller mer av arbeidstakerne på en
byggeplass som har fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og høyere prosent lærlinger i
kontrakter også på private anlegg.
Det finnes eksempler hvor arbeidsgiver spekulerer i lønnsutbetalinger, som kan være å
forskuttere lønn hver måned for å unngå å betale skatt eller det kan være systematisk
tilbakeholdelse av rettmessig lønn. Slike forhold må bli stoppet, og det er viktig at
arbeidstilsynet tar aksjon når slike saker eller lignende blir varslet. Arbeidstilsynets rolle må
bli styrket, et effektivt virkemiddel kan være å etablere et a-krimsenter i alle fylker. I tillegg
må arbeidstilsynet ha muligheten til å sanksjonere lovbrytere, i dag er det et altfor mildt
system hvor en useriøs aktør ser større gevinst i å fortsette med det useriøse uten frykt for
sanksjoner. Derfor mener vi at straffen må økes til et nivå hvor ingen vurderer om “det er
verdt det” å drive useriøst.
Kabotasje er et økende problem. Midlertidig kabotasje defineres av samferdselsdepartementet
som at en utenlandsk transportør som har utført en godstransport til Norge, skal kunne utføre
opptil tre kabotasjeturer med det samme kjøretøy/motorvogn. Dette må skje innen syv dager
etter godstransporten som førte transportøren inn i Norge. Kabotasje er i utgangspunktet ikke
tillatt i Norge, men transportører fra EØS-land kan utføre midlertidig kabotasje i Norge. De
som kjører kabotasjeturer er sjelden eller aldri under norske lønns- og arbeidsvilkår under
disse oppdragene. Kjøretøyet er også sjelden eller aldri i god nok stand til å takle
utfordringene med vær og vind. Fellesforbundet organiserer lagerarbeidere som server disse
transportørene, og må sammen med NTF være med å stoppe dette før det er for sent.
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Utdanning
Det er viktig at alle barn er i barnehage før de begynner på skolen. I følge lov om barnehager
skal barnas behov for omsorg og lek ivaretas og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og
utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter hos barnet samt bidra til trivsel og glede i
lek og læring. Barn som går i barnehage er bedre forberedt til skolestart. Kontantstøtten er et
fint tilbud til foreldre som har barn som av forskjellige grunner ikke er klare for å starte i
barnehage fra barna fyller ett år. Nå kan foreldre velge å ha barna hjemme i stedet for i
barnehagen fram til de begynner på skolen. Kontantstøtta skaper derfor et skille mellom barna
og bør ikke gjelde lenger enn til barnet fyller tre år. Opptak til barnehageplasser bør bli mer
fleksibelt slik at det blir enklere for foreldre å komme tilbake i jobb. Vi mener at det er viktig
med tilstrekkelig kompetanse blant ansatte i barnehagen for å ivareta barna på best mulig
måte.
For å forberede ungdom til arbeidslivet er det viktig at de lærer om fagbevegelsens historie og
den norske modellen allerede på ungdomsskolen. Historien om fagbevegelsen og
trepartssamarbeidet må ta større plass i pensum. Det er viktig at elevene lærer om det
organiserte arbeidsliv og den norske modellen for å gi de en god forståelse om hvordan
samfunnet fungerer.
De siste årene har vi sett et økt søkertall til yrkesfagene. Dette er en veldig positiv utvikling
som vi må jobbe videre med. 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, slik at dette
formidles både i grunn- og i videregående skole. Rådgivertjenesten må styrkes slik at
rådgiverne har mer tid til hver enkelt elev og dens foresatte. De må være godt oppdatert på
utdanningssystemet og hvilke muligheter som finnes for å kunne gi elevene råd på best mulig
måte ut fra den enkeltes egne interesse. Ved at skolen tilrettelegger for praktisk opplæring,
både gjennom pensum og utplasseringer i bedrifter vil elever få en bedre forståelse av hvilke
muligheter som ligger innen yrkesfag. Samarbeidet mellom kommune, fylke og bedriftene må
styrkes, slik at dyktige ambassadører fra de ulike yrkene kan komme inn på ungdoms- og
videregående skoler for å vise frem sine fag.
Opplæringslova gir alle rett til videregående utdanning frem til utgangen av det året du fyller
24 år (ungdomsretten). Det er viktig at hver enkelt elev får oppfølging og tilrettelegging etter
det faglige nivået den enkelte er på. Dette kan bidra til at færre elever dropper ut av skolen. I
de fleste yrkesfag er det stor teknologisk utvikling derfor er det viktig at skolene har oppdatert
og tilpasset pensum. Dette vil også gjøre at lærerne holder seg oppdatert og elevene lærer det
som er relevant til enhver tid. Det samme gjelder utstyret som elevene bruker på skolen.
I teorifagene må det tilrettelegges slik at elevene lærer fagspråk som er relevant til
yrkesutdanningen man tar.
Lærlinger er helt ferske i arbeidslivet og trenger opplæring fra den personen som er
lærlingansvarlig i bedriften. I dag finnes det ikke annet krav til faglig kompetanse i en
opplæringsbedrift enn at det skal være en eller flere faglig kvalifiserte personer. Dette er ikke
tilstrekkelig og vi mener at det er helt nødvendig at lærlingansvarlig får nødvendig kursing i
rutiner for oppfølging av lærlingen og å kunne lære bort på riktig måte. Opplæringskontoret
må styrkes for å ha tettere oppfølging med lærlingene og jobbe for en standardisert
7
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oppfølgingsplan for lærlingene slik at de blir tilstrekkelig ivaretatt. Opplæringskontorene må
informere lærlingene om muligheter for videreutdanning ved endt læretid.
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 av den jobben
man gjør. For å få flere til å velge yrkesfag er det viktig at vi løfter frem det positive med
yrkesfagene og hever statusen. En viktig faktor for å heve statusen til yrkesfagene er trygghet
gjennom et seriøst arbeidsliv og sikre arbeidsplasser med faste stillinger. En annen god arena
for å heve statusen er gjennom kretsmesterskap i yrkesfag og yrkes-NM.
Psykisk helse har blitt mindre tabu og kommet mer frem i lyset de siste årene. Fellesforbundet
må jobbe aktivt for å opplyse flere om at dette er et problem blant unge og jobbe
forebyggende for at ungdom skal unngå psykiske plager. Vi må jobbe for at
helsesøstertilbudet på ungdoms- og videregående skoler utvikles og forbedres.
Fellesforbundet må jobbe for at arbeidslivsfag skal bli et valgfag på ungdomsskolen. Vi bør
lage en brosjyre med intervjuer av fagarbeidere og lærlinger i de fagene vi organiserer. Dette
skal da sendes til ungdomsskoler som en ressurs for rådgivere og elever når de skal velge
retning på videregående skole. Prosjektet bør være et samarbeid mellom partene i arbeidslivet
og finansieres av disse.

Klima og miljø
Norge er et ressursrikt land både på fossil- og fornybar energi, og det er viktig for fremtiden at
vi fortsetter utviklingen av arbeidsplasser som tar klimapolitikken på alvor. Derfor er det
viktig at det jobbes 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 verdiskapning og næringsutvikling. Vi må jobbe for at det investeres
mer i klimavennlige bedrifter og det haster med å utvikle «grønne» arbeidsplasser. Det må
legges press på regjeringen slik at de tilrettelegger for klimavennlige arbeidsplasser på samme
måte som de tilrettela ved etableringen av petroleumsindustrien på 1970-tallet.
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 disse områdene ikke åpnes for
petroleumsvirksomhet nå. Olje og gassindustrien er Norges viktigste næring og sysselsetter
direkte og indirekte rett i underkant av 200 000 mennesker. Inntektene fra olje og gass står for
om lag 30 prosent av statens inntekter. Leverandørindustrien til petroleumssektoren 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, og da trengs det nytt areal. For å sikre oppdatert kunnskap og et
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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. Samtidig må man finne ut om det finnes
felt som klarer å produsere med lav kostnad og lavest mulig CO2-utslipp for å dekke
etterspørselen for olje og gass i lavutslippsamfunnet. Vi har all grunn til å tro at
Lofoten/Vesterålen/Senja vil tilhøre den sistnevnte kategorien, men for å finne ut om dette er
tilfellet må det konsekvensutredes. All erfaring viser at det meste nytt 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!
I Norge finnes det store ubrukte ressurser i vann-, vind- og bølgekraft, derfor er det helt
avgjørende at vi satser videre på kompetansebygging og utdanning på disse områdene. Staten
bør gi midler til forskning og utredning av bølgekraft da dette er et felt hvor Norge har et stort
utviklingspotensiale. Norge ligger perfekt til for å utnytte vann-, vind- og bølgekraft; derfor
vil man ved å satse på disse områdene sikre både progresjon og sysselsetting. Det er viktig at
vi kontinuerlig utvikler de fornybare energiressursene vi har idag med vannkraft, vindkraft og
bølgekraft. Men det er også avgjørende at en vedlikeholder allerede eksisterende bygg og
oppdaterer eldre teknologi til ny teknologi.
Norske skoger har et stort potensiale til å bidra betydelig mer som klimaforvalter. Jo mer vi
utnytter skogen og bygger ny skog – jo større klimagevinst får vi. Dette vil også gi økt
sysselsetting og verdiskaping i skogsnæringa. Den målrettede innsatsen for å bygge opp
skogressursene i det forrige århundret var avgjørende for CO2 fangsten som skjer i norske
skoger i dag. Dette arbeidet må vi fortsette slik at også kommende generasjoner får disse
godene fra skogen.
Tømmerproduksjonen vi har er ettertraktet, skogbaserte produkter til byggenæringen skiller
seg ut som en av segmentene med de beste fremtidige vekstutsiktene på mellomlang til lang
sikt. Skogen har også vært et av de sterkest voksende produktområdene i Norge samt i
eksportmarkedet den siste tiden. Det massive treet har erstattet betong i nye boligblokker og
næringsbygg. Tømmeret kan også brukes i områder utover byggemateriale som for eksempel
biodrivstoff, emballasje, kjemi og tilsetningsstoffer.
Vi ser at større andeler av tømmerproduksjonen vår eksporteres, dette er naturligvis negativt
sett i et klimaperspektiv. Det blir da brukt tungtransport og båt for å frakte tømmer ut av
landet, samtidig som norske bedrifter importerer trelast fra utlandet for å tilfredstille
etterspørselen i Norge. Det er derfor viktig at vi investerer og videreutvikler samt tar vare på
skogsindustrien vår, dette kan vi blant annet gjøre ved å tilrettelegge for god og effektiv
infrastruktur.
Et godt miljøtiltak er blant annet å videreutvikle infrastrukturen og kollektivtilbudet vårt. Det
kan være hensiktsmessig å bygge jernbane som dekker større deler av landet enn det den gjør
i dag, slik at tilbudet og mulighetene treffer en større del av befolkningen. Miljøtiltaket mange
kommuner gjør med økte bompengesatser i en tidsavgrenset periode fungerer, men det er
viktig at dette harmoniserer med et godt og rimelig kollektivtilbud. Hvis ikke blir dette en
urettferdig beskatning som rammer de med minst midler fra før.
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
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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. Det er viktig at vi som ansatte jobber for å få bedriftene til å ta
resirkulering på alvor og iverksetter tiltak for bedre kildesortering. Dette kan også føre til at
bedriftene tjener penger på kildesorteringen.
I dag må store selskaper som matbutikker, hoteller og restauranter kaste store deler av maten
sin, istedenfor å gi det vekk på grunn av betalingen av moms på matvarene. Det bør endres
praksis rundt dette slik at det lønner seg å gi bort maten istedenfor å kaste den, da dette er bra
for miljøet og at det kan hjelpe den fattigste delen av befolkningen.
Marin plastforsøpling er en økende miljøtrussel på grunn av plastens evne til å motstå
nedbrytning. En enkel handlepose kan leve i omkring 10-20 år før den brytes ned, hvorav en
plastflaske kan leve i opptil flere hundre år. Plast brytes heller ikke fullstendig ned slik som
andre organiske forbindelser, men brytes heller ned til mindre partikler som omtales som
mikroplast. Konsekvensene av disse «usyngelige» partiklene er fremdeles ukjente, men
mikroplast har potensialet til å hope seg opp i havets mange arter, som fisk, hval og i
havgrunnen. Når det i tillegg gjøres kjent at drikkevann over hele verden er forurenset med
mikroplast, bør det stilles spørsmål rundt dagens overdrevne bruk av plastemballasje for
matvarer og andre kommersielle produkter. Parallelt med miljøarbeid, bør mentaliteten rundt
dagens bruk-og-kast endres. En slik holdningsendring vil bæres videre av fremtidige
generasjoner og gi oss en gevinst for miljøet på sikt.

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 utleie investorer 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.
For at det skal bli enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet må vi jobbe
for et strengere regelverk som begrenser utleieinvestorenes muligheter til å kjøpe boliger til
utleie. Formuesverdien (ligningsverdien) på bolig nummer to må være på 100 prosent.
De som kjøper boliger på forkjøpsrett har muligheten til å kjøpe boligen uten å være med på
budrunden. Dette er en urettferdig ordning og vi krever at forkjøpsretten på boliger skal
avskaffes slik at det blir 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, til å kjøpe
egen bolig. Kommunene bør også bygge offentlige boliger som selges til private
førstegangskjøpere uten profitt.
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Solidaritet
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 fortsette å kjøre holdningskampanjer rettet mot seksuell trakassering. Det
er store mørketall innenfor dette området av antall rapporter som blir registrerte. 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. Holdningskampanjene
#metoo og #notonthemenu har fått mye oppmerksomhet de siste månedene og har fått flere til
å stå frem med sine historier. Å skape holdningsendringer tar tid og med å kjøre jevnlige
kampanjer vil det være med å påvirke dette. Kampanjene har også vært med på å skape bedre
rutiner hos flere bedrifter innenfor hotell- og restaurant sektoren. Spesielt rundt julebordstider
og ved større arrangementer. Fellesforbundet og fellesforbundets medlemmer må være
tydelige på at det er nulltoleranse for noen form for trakassering i arbeidslivet
Vi kan ikke stå på sidelinja når personer i maktposisjoner fritt og åpent fremmer og ytrer
rasistiske og forskjellsbehandlende meninger og uttrykk. Fellesforbundet må ta tydelig
avstand til denne utilbørlige oppførselen og vise våre medlemmer at dette er uakseptabelt. Vi
er organisert i et forbund som ikke diskriminerer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell
legning, kulturell- eller minoritets bakgrunn, spesielt ikke vår egen urbefolkning.
Vi som land må vise tydelig at vi ikke godtar okkupasjon og undertrykkelse. Derfor er det
viktig at vi har et bevisst forhold til hvilke selskaper pensjonsfondet (oljefondet) investeres i,
slik at vi ikke gjør profitt på andres lidelser og undertrykkelse. I verden i dag finnes det
mange råvarer som blir produsert eller dyrket i konfliktområder, eller under kritikkverdige
forhold. Vi mener derfor det er viktig å utarbeide en liste der det fremkommer hvilke råvarer
man bør unngå å bruke i sitt virke. Listen bør også inneholde gode og etisk riktige råvarer
som man kan bruke som alternativ.

11

11

Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsulykker kan forekomme når som helst i løpet av arbeidslivet. Ulykkene kan ha store
konsekvenser både for den involverte, men også for familie, venner, arbeidsgiver og
samfunnet. I 2017 døde 34 personer i arbeidsulykker. 40 prosent av de døde var utenlandske
arbeidstakere. Av de som døde i 2017 var det bygg og anleggsbransjen som hadde det høyeste
tallet med 7.
For å skolere unge fremtidige arbeidstakere er det viktig at HMS er et tema i den
videregående skolen. Vi mener det er hensiktsmessig at det velges verneombud i alle klassene
innenfor yrkesfag. Verneombudet på skolen må få opplæring tilpasset yrkesfaget og de
oppgavene som man skal gjøre på skolen. Det er viktig at dette kommer i tillegg til allerede
eksisterende HMS. Det må bli mere praksis rundt tema HMS i yrkesfagene. Det er viktig at
unge fremtidige arbeidstakere er godt rustet når det gjelder evnen til å risikovurdere det
arbeidet de skal utføre.
Fellesforbundet må også jobbe for at HMS blir videreført ut i arbeidslivet. I starten av lærling
tiden må man ha et HMS kurs tilpasset yrket.
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 gi
bedriftene som begår lovbrudd større bøter enn idag.
Et av Arbeidsmiljølovens hovedformål er å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig fysisk og
psykisk arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet påvirkes av hvordan vi behandler hverandre. Det å bli
utsatt for trakassering og mobbing kan være svært belastende og føre til alvorlige mentale
helseplager. Fellesforbundet må jobbe aktivt for at psykiske plager skal bli likestilt med
fysiske plager.
Det må være klare rutiner på hvordan man skal varsle i situasjoner der mobbing og
trakassering skjer. Det er viktig at våre tillitsvalgte blir skolert gjennom de fora som allerede
finnes til og håndtere situasjoner som mobbing, trakassering og varsling.
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