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Nærings- og klimapolitisk 
uttalelse
– En helhetlig miljø-, klima-, energi- og industripolitikk

Norge er en foregangsnasjon innenfor helse, miljø,  
sikkerhet og klima. Våre medlemmer produserer verdens 
reneste varer med ren kraft og energi, og vår offshore 
olje- og gassvirksomhet er i toppsjiktet når det gjelder 
sikker, effektiv, klima- og miljøvennlig produksjon. 

Industri Energi har som hovedoppgave å sikre gode 
arbeidsvilkår og vekst i disse næringene. En viktig faktor 
for suksess i dette arbeidet er den norske modellen, som 
forutsetter tre likeverdige og sterke parter. 

Norge er et langstrakt land med en utbredt distrikts-
bosetting. En grunnleggende forutsetning for å sikre 
distriktsbosetting, er arbeidsplasser. Dersom industrien 
forsvinner, utfordres samtidig grunnlaget for flere private 
og offentlige tilbud mange steder. Distriktsbosetting er 
et verdifullt kjennetegn ved Norge. Vi vil jobbe aktivt 
for å opprettholde dette mønsteret, og sikre at folk fort-
satt har arbeidsplasser der de bor. En sentral forutsetning for 
dette er utbygging av infrastruktur for å bedre transport 
av råvarer og produkter, herunder fergefri E39. Forbundet 
vil arbeide for at mer transport skal foregå på kjøl og 
jernbane framfor vei, noe som har store miljøgevinster 
og bidrar til utvikling i sjøfarten.

Industri Energi krever klargjøring fra politiske myndig-
heter om at de vil satse på industrien i framtidens Norge.

Markedsadgang
Stabile og forutsigbare rammebetingelser er en nødvendig 
forutsetning for framtidig industriproduksjon i Norge. 
Det gir grunnlag for langsiktige investeringer og lokali-
sering av virksomheter.  En viktig forutsetning for dette 
er at industrien gjennom EØS-avtalen sikres stabile og 
forutsigbare konkurranseforhold og markeds tilgang til 
Europa. 

Industri Energi, sammen med de øvrige forbundene  
i IN (Industrianställda i Norden), støtter prinsippet om 
frihandel. Fri adgang til andre markeder er av avgjørende 
betydning for små, åpne økonomier som de nordiske. 

Samtidig fastholder vi at frihandel må være rettferdig og 
gjøres med respekt for faglige rettigheter og åpenhet. 

Finanspolitikk
Finanspolitikken er av avgjørende betydning for industrien.  
Kronekurs og rentepolitikk påvirker direkte ramme-
vilkårene for bedriftene der våre medlemmer har sine 
arbeidsplasser. Industri Energi arbeider målrettet for en 
skatte- og avgiftspolitikk som ikke gir inflasjon, høyere 
rente og kronekurs. 

Industri Energi forventer at regjeringen fører en aktiv 
og ikke-næringsnøytral politikk, som legger til rette for 
vekst. I arbeidet med bedre rammebetingelser vil Industri 
Energi legge til grunn statlige og lokale skatter og  
avgifter. Industri Energi imøteser også bedre skatte- og 
avskrivningsregimer for landbasert industri.  

Forbundet er meget bekymret over en rekke justeringer  
i skatt, avgifter og budsjettoverføringer. Dagens regjerin g 
har endret arbeidsgiveravgiften for kraft-, finans- og 
transportnæringen. Dette øker transport- og kraftkostnader 
og indirekte produktpriser i distriktene. Endringer  
i permitteringsreglene som dobler kostnadene for  
bedriftene og fører til oppsigelser framfor permitteringer, 
må reverseres. Tiltaket er distriktsfiendtlig og rammer 
næringen i Nord-Norge hardt. Vi arbeider for at vedtaket  
omgjøres eller at myndighetene kommer med avbøtende 
tiltak som i det minste utligner de økte kostnadene  
endringen medfører.

I tillegg til endringer i arbeidsgiveravgiften har regjeringen 
gjort budsjettmessige endringer som ytterligere forverrer 
næringslivets vilkår i distrikt og byer. Avgiftsøkning på 
diesel og redusert nettleieutjevning for distriktene er  
eksempler på det. Forbundet vil forsvare CO2- 
kompensasjonen som skal utligne dobbelt klima-
beskatning på kraft for den kraftforedlende industrien. 
Uten CO2-kompensasjon ville mange tusen arbeids-
plasser gått tapt.
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Handlingsregelen
Industri Energi krever en ansvarlig og sosialt rett- 
ferdig finanspolitikk der dagens handlingsregel legges 
til grunn. Samtidig har forbundet erfart at det innenfor 
budsjettrammene er betydelig rom for fleksibilitet, uten 
å øke presset i norsk økonomi. Industri Energi forventer 
at regjeringen fører en aktiv næringspolitikk som fullt ut 
utnytter det handlingsrommet regelverket og den sam-
lede økonomien tillater. 

Vi krever at regjeringen viderefører en aktiv næringspolitikk 
som styrker industri- og energisektoren. Samtidig ønsker 
vi en styrking av klimaordninger som de siste årene har 
ført til betydelige investeringer, reduserte utslipp og 
nyetableringer innenfor industrien. 

Statlig eierskap 
Industri Energi har i dag medlemmer i flere bedrifter 
med statlig eierandel. Disse er alle selskaper som repre-
senterer strategiske eierinteresser for staten, og de er 
svært verdifulle for Norge både økonomisk og kunnskaps-
messig. Statoil har en særskilt viktig rolle som statens 
selskap i landets viktigste næring. Hydro er en sentral 
aktør i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn, med 
mer klimavennlige løsninger. Verdens befolkning øker 
stadig i antall, og Yara har en nøkkelrolle i å sikre mat-
produksjon til disse.

Forbundet vil arbeide for å videreutvikle og styrke statens 
eierskap i norske bedrifter og for at selskapene skal 
styres av verdier som setter mennesker og miljø foran 
kvartalsresultat. Vi mener at et sterkt statlig eierskap gir 
Norge et konkurransefortrinn og økt fleksibilitet. Det er 
avgjørende at hovedkontorene og forskningssentrene for 
disse viktige selskapene er lokalisert i Norge. Gjennom 
dette styrkes vår mulighet for påvirkning, og sikrer bedre 
at gevinsten fra forskning og utvikling først og fremst 
kommer Norge og fellesskapet til gode. 

Det er et økende behov for et statlig finansielt eierskaps- 
instrument som kan bidra til et langsiktig og forutsigbart 
eierskap, samtidig som en sikrer at strategiske bedrifter 
beholder en sterk forankring i Norge. Et slikt instrument 
bør være rettet mot strategiske eierposter innenfor de 
bransjene og næringene hvor vi i Norge har komplette 
verdikjeder med teknologiske, kompetansemessige og/
eller markedsmessige fortrinn. 

De statlige selskapene, herunder Statnett og Statkraft, 
skal forbli 100 prosent statlig eid og har i tillegg et 
særskilt samfunnsansvar for å legge til rette for kraft-
foredlende industri, samtidig som de skal fremme den 
norske modellen nasjonalt og internasjonalt.

Industri Energi vil følge opp de overnevnte punkter i det 
pågående arbeidet med en ny eierskapsmelding. 

Næringsrettet forskning og utvikling 
Norsk teknologiutvikling er grunnlaget for industriens 
konkurranseevne over tid. Industriens satsing på  
effektivitet og miljø er avgjørende for fortsatt konkurranse-
evne og økt eksport. Samtidig er det svært viktig at 
myndighetene støtter forskning og utvikling på alle indu-
strielle områder hvor Norge har betydelige interesser. 
Industri Energi jobber for økt støtte til forskning, men 
vår hovedprioritering er økt støtte til pilot- og demon-
strasjonsprosjekter, samt investeringer i innovative en-
ergi-, miljø- og klimarelaterte prosjekter som både øker 
produksjonen og reduserer utslippene. Industri Energi 
krever derfor at klimateknologifondet omdannes til et 
klima- og miljøteknologifond, samtidig som en styrker 
fondets midler slik at miljøtiltak som både reduserer 
skadelige utslipp fra energiforbruk og prosessanlegg 
omfattes av ordningen. 

Vi har i dag over 250 000 direkte og indirekte sysselsatte 
i Norge, fordelt over 2700 bedrifter, som jobber med å 
utvikle og forbedre morgendagens teknologi innenfor 
petroleumsnæringen. Denne suksesshistorien er i stor 
grad et resultat av at norsk sokkel har hatt sterke fag-
foreninger og strenge HMS-krav, reguleringer og restrik-
sjoner som har utfordret dem til å utvikle ny teknologi 
og finne innovative løsninger i forkant av skjerpede 
globale krav. Industri Energi vil jobbe for å videreutvikle 
og opprettholde denne gode spiralen. 

Norge har store gassressurser, men en marginal del av 
dette blir brukt til industriell verdiskapning. Industri 
Energi mener det ligger et stort potensial for å skape nye 
arbeidsplasser, og samtidig skape miljøgevinst, ved å øke 
bruken av gass til industrielle formål. Forbundet vil derfor 
arbeide for å trappe opp forskningen på dette området.  

Klima og miljø 
Norsk petroleumsvirksomhet og kraftforedlende land-
industri er verdensledende når det gjelder klima- og 
miljøvennlig virksomhet. Industri Energi vil arbeide 
for å fremme et globalt klimaregime hvor det etableres 
standarder og internalisering av kostnader basert på 
CO2-intensitet. Forbundet vil jobbe mot alle ordninger 
som fører til karbonlekkasje.

Det ligger et stort potensial for klimagevinst gjennom å 
kombinere energigjenvinning og fornybare energiressurser. 
Industri Energi vil arbeide for at det alltid skal være 
gode nok støtteordninger til å utløse slike investeringer.

Fangst og lagring av CO2 er avgjørende for at verden 
skal klare å nå de ønskede målene for CO2-reduksjon. 
Industri Energi vil jobbe for å styrke forskning på dette 
området, slik at kostnader går ned, energivirkningsgraden 
går opp, og slik at CO2 kan tas i bruk til økt utvinning 
på egnede oljefelt. Nærheten mellom forskningsmiljøene 
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og produksjon i Norge er et stort konkurransefortrinn. 
Industri Energi mener at det må satses videre på test-
senteret på Mongstad. Det var en stor skuffelse at 
regjeringen Stoltenberg valgte å skrinlegge sitt eget 
månelandingsprosjekt på Mongstad. Industri Energi ber 
regjeringen legge til rette for CO2- fangst og -lagring 
for Norcem i Brevik. Dette inkluderer støtte til fangst, 
transportrør og injeksjon av CO2 i egnet reservoar. Det 
er behov for minst ett nytt slikt stort CO2-fangst- og 
lagringsprosjekt i Norge. Et slikt anlegg skal knyttes 
opp til et produksjonsanlegg i industrien. CO2 fra gass-
basert hydrogenproduksjon er også enkelt tilgjengelig 
teknologi hvor hydrogen kan gå til transportnæringen 
og industrien. Denne teknologien kan også fortrinnsvis 
kombineres med gasskraft fra Kårstø, hvor kraftverket 
både kan fange CO2 og levere kraft til industrien. 

Innovative miljøtiltak offshore, som samordnet kraft-
produksjon og offshore vind, skal vurderes opp mot 
kost-nytte, samfunnsøkonomi og sysselsetting. Industri 
Energi er imot elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner 
som tar kraft fra land, ikke reduserer globale CO2-
utslipp og har negativ kost-/nytteverdi. Alle klimatiltak 
offshore skal vurderes i et livssyklusperspektiv hvor  
direkte og indirekte CO2-utslipp inkluderes. 

Bruk av LNG som energikilde på skip og i landindustrien 
er virkningsfulle tiltak for å skape klimagevinst. Et viktig 
virkemiddel for suksessen med bruk av LNG i transport  
er NOx- fondet. Dette fondet bør til enhver tid ha 
tilstrekkelig midler. Samtidig er en vellykket LNG-satsing 
avhengig av en styrking av LNG-infrastrukturen for 
produksjon, transport og lagring av LNG. 

Enova og Klimateknologifondet må til enhver tid få 
tilført tilstrekkelig kapital, slik at kapitalmangel aldri  
er begrensende for klima og miljøtiltak. SIVA og  
Innovasjon Norge må sikres tilstrekkelige midler til 
næringsetablering og omstilling. Forbundet krever at 
CO2-kompensasjonen forbedres på flere områder. Det 
må ikke forekomme avkortninger i kompensasjonen  
eller at energiforedlende næringer utelukkes. Nikkel er  
i dag utelatt fra CO2-kompensasjonsordningen. Industri 
Energi vil jobbe for at myndigheter i Norge og EU skal 
innlemme nikkelverk for CO2-kompensasjon.

Petroleumsnæringen og industriell bruk av gass 
Bærebjelken for all aktivitet på norsk sokkel må være en 
optimal og forsvarlig ressursutnyttelse, der sikkerheten 
til mannskap, utstyr og miljø er i høysetet. Oljedirektoratet 
og Petroleumstilsynet er fundamentale aktører for  
å ivareta dette. Vi vil jobbe for at Oljedirektoratet og  
Petroleumstilsynet får tilstrekkelige ressurser for å kunne 
ivareta sine oppgaver. Vi forventer at endringer  
i aktørbildet og aktivitetsnivået også medfører styrking 
av Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. 

Industri Energi vil jobbe for et jevnt, stabilt og forsvarlig 
høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, der virksomheten 
aldri må overskride tilgangen på kompetent arbeidskraft og 
tilgjengelig utstyr. Selskapene vil være tjent med å føre 
en langsiktig og stabil rekrutteringspolitikk, og ikke endre 
dette ved hver minste konjunktursvingning. Det er svært 
kostnadsdrivende først å rive ned for deretter å bygge opp 
kompetanse på kort tid. Kortsiktighet vedrørende leie og 
anskaffelse av utstyr er også svært fordyrende. 

Langsiktig og stabil aktivitet er grunnleggende for 
næringens omdømme. Industri Energi skal ha fokus på 
at næringen skal være attraktiv for dagens ungdommer  
i form av at den skal sikre interessante, stabile og framtids-
rettede arbeidsplasser. Forbundet skal arbeide målrettet 
for å sikre relevant utdanning og lærlingplasser innenfor 
næringen.

En grunnleggende suksessfaktor for at vi i Norge har et 
langt tidsperspektiv på sokkelen, er en ansvarlig forvalt-
ningspolitikk med vekt på optimal ressursutnyttelse av 
de felt og områder som alt er i produksjon. TFO-ord-
ningen (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) er viktig 
for å ivareta en forsvarlig forvaltning av allerede åpnede 
områder. Selv om Industri Energi tar tydelig til orde for 
et stabilt aktivitetsnivå, er det likevel uunngåelig med 
svingninger i næringen. I slike perioder er det desto 
viktigere at myndighetene aktivt bruker TFO-ordningen 
som et virkemiddel for å sikre at boreprogrammene 
opprettholdes og at kompetansen som er vårt konkur-
ransefortrinn ikke forsvinner ut av selskapene. Industri 
Energi vil jobbe for at myndighetene aktivt bruker det 
handlingsrommet ordningen gir. TFO-ordningen må 
sikre aktivitet på hele sokkelen.

Gjennom økt ressursutnyttelse av allerede åpnede felt, 
kan en tilføre fellesskapet enorme verdier og sikre  
arbeidsplasser. Industri Energi vil jobbe for å fremme  
rammevilkår, forskningsprosjekter og ordninger som 
ivaretar dette. EOR-teknologi (Enhanced Oil Recovery) 
kan være et slikt virkemiddel. 

Samtidig som en skal ha en optimal forvaltning av 
åpnede områder og påbegynte felt, trenger næringen 
tilgang på nytt areal for å kunne opprettholde produk-
sjon og videreutvikles. Dette trygger også de etablerte 
basene langs kysten og sikrer at arbeidsplasser og kompe-
tanse forblir i distriktet. Industri Energi mener at all 
petroleumsvirksomhet skal være forankret i kunnskap, 
og at hovedformålet er å skape arbeidsplasser og bosetting  
i hele landet og gi inntekter til staten.  Det er brudd 
med god norsk forvaltningspolitikk dersom en ikke 
gjennomfører konsekvensutredning av et område hvor 
det kan være petroleumsforekomster. Industri Energi  
mener derfor at en bør igangsette en konsekvensut- 
redning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja. En konsekvensutredning må avklare muligheten 
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for sameksistens med andre næringer og kartlegge 
hvordan petroleumsvirksomhet i dette området kan 
påvirke bosettings- og sysselsettingsmønsteret. 

Det er positivt at en de siste årene har åpnet nye områder  
i Barentshavet sørøst, men med denne aktiviteten følger 
ansvar.  Det er en forutsetning at selskapene som får lete 
og drive aktivitet i disse områdene har en organisatorisk 
og økonomisk bæreevne til å ha et langtidsperspektiv. 
Videre må aktørene i dette området delta aktivt i å videre-
utvikle HMS-standarden vi har på norsk sokkel i dag.  
Forbundet vil ha en restriktiv tildeling både i antall tillatelser 
og aktører som får slippe til. 

Petroleumsnæringen er en av Norges viktigste næringer, 
og det er grunnleggende at en har en politisk klar kurs 
og lange linjer for denne næringen. Industri Energi vil 
kreve at regjeringen igangsetter arbeidet med en ny olje-
melding. En ny melding må ha fokus på EOR for å sikre 
tidskritiske investeringer på eksisterende felt. Aktiv leting 
er en forutsetning for å få fram nye utbyggingsprosjekter 
på sokkelen. Med så mye fokus på Barentshavet i 23. 
konsesjonsrunde, er det TFO-ordningen som må sikre 
aktivitet på hele sokkelen. Den nye oljemeldingen må 
også fokusere på omdømmet og rekruttering til næringen.

Raffineriene lever i knallhard global konkurranse. Det 
europeiske markedet vil i flere år framover bli krevende, 
med lave marginer. Gjennom å ha aktivitet i hele verdi-
kjeden i Norge, vil både oppstrøms- og nedstrømsvirk-
somheten bli mer robust, og vi får tilgang til verdifull 
kompetanse som er viktig for hele produksjonsprosessen. 
Raffinering av olje og gass er også en vesentlig del av 
nasjonal forsyningssikkerhet, og må opprettholdes og 
styrkes. Det er derfor viktig at norske raffinerier har 
samme rammebetingelser som bransjer det er naturlig  
å sammenligne seg med. 

Det globale gassmarkedet er uforutsigbart og under stadig 
endring. Industri Energi mener at disse endringene kan 
skape nye kommersielle muligheter for å bruke gass til 
industriell virksomhet i Norge. Spesielt i kombinasjon 
med mineralressurser ser vi et stort potensial for å videre-
utvikle prosessindustrien. 

Bruk av naturgass skal stimuleres, og ikke begrenses 
gjennom særnorske avgifter. Når naturgass erstatter olje 
som energikilde i industrien, gir dette direkte miljø-
fordeler ved at vi får reelle utslippskutt globalt. Det 
hjelper ikke klimaet at Norge reduserer sine utslipp, hvis 
utslippene øker mer utenfor landet på grunn av bortfall 
av norsk produksjon. 

Norge har i dag Europas eneste storskala-anlegg for 
LNG på Melkøya. I tillegg har vi flere mindre produksjons-
anlegg. Industri Energi vil arbeide for å øke produksjon 
av LNG i Norge. Norge har høy kompetanse på LNG-
produksjon og lett tilgang på gass. Samtidig som det 
skaper grunnlag for flere arbeidsplasser, er økt bruk av 
LNG et viktig klimatiltak. 

Energi, kraft og landbasert industri 
Industrien har mange år bak seg med finanskrise, svekket 
etterspørsel og lave produktpriser, men vi øyner nå en 
oppgang i priser som vi håper fortsetter og vedvarer. 

Ettersom kraft utgjør en stor kostnad for industrien, har 
høye og svingende kraftpriser påvirket industrien svært 
negativt. Industri Energi har derfor i en årrekke jobbet 
målrettet for tiltak som gir lavere og mer stabile kraft-
priser. Et sannsynlig framtidig kraftoverskudd vil trolig 
gi en varig svekkelse av kraftprisen i mange år framover, 
trygge eksisterende industri og gi grunnlag for vekst.  
På sikt forventer man at våt- og tørrgassprisene vil gå 
betydelig ned. Dette vil gagne foredlingsindustrien  
betydelig og kan gi grunnlag for nye investeringer  
i petrokjemien så vel som i annen landbasert industri.

Forbundet deltar i prosessen med ny energimelding.  
Vi vil jobbe for tiltak som bedrer kraft- og nettleiesitua-
sjonen for industrien, herunder stabilt lave kraftpriser. 
Sertifikatmarkedet for utbygging av ny kraft har ført 
til betydelige problemer. Relativt små kraftutbygginger 
med lav kapasitetsfaktor og betydelige behov for nett-
investeringer i ofte konfliktfylte områder, fører til høye 
kostnader, uforutsigbar vekst i produksjon og lokale 
stridigheter. På bakgrunn av dette vil vi jobbe for at 
regjeringen endrer kursen og vektlegger større vannkraft-
utbygging som hovedsatsning i sertifikatmarkedet.  
Forbundet krever en rettferdig og stabilt lav gjennom-
gående nettleie til industrien. Industri Energi går imot 
flere utlandskabler. Flere kabler øker nettleien og fordrer 
enorme nettoppgraderinger for å eksportere kraft.

Mineralnæringen er i vekst. Ingenting er bedre enn at vi 
får kortreist tilgang på norske mineraler til industrien. 
Dette gir grunnlag for ny industri som kan etablere seg  
i Norge. Forbundet aksepterer sjødeponi etter konsekvens-
utredning hvor forhold til akvamiljø og utlekking er 
akseptabelt. Forbundet vil jobbe for at alle muligheter 
for videreforedling i Norge utredes for hver utvinnings-
tillatelse som gis. Forbundet vil jobbe for delstatlig 
eierskap i mineralutvinningslisenser for å sikre langsiktig 
grunnrente på ikke-fornybare ressurser. 

Skognæringen i Norge har en svært vanskelig periode 
bak seg.  Forbundet ønsker en skognæring i vekst, og  
vil jobbe for utvikling av denne industrien. Avansert 
bioraffinering til verdifulle produkter og biodrivstoff er 
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en stor mulighet for Norge. Forbundet vil jobbe for at 
det nasjonale skogfondet alltid har tilgang på tilstrekkelig 
kapital og utløser mer produksjon av skog, investeringer 
i avansert raffinering og drivstoffproduksjon, hvor bio-
materiale blir en innsatsvare i industrien. Forbundet ser 
stort potensial i integrasjon av bioraffinering sammen 
med kraft og energiforedlende industri, hvor restvarme 
kan brukes i foredlingsprosesser.

Over tid har en rekke fiskemottak langs kysten blitt lagt 
ned, med store konsekvenser for distriktsbosettingen. 
Nedleggelsene skaper også bekymring i fiskemel- og 
fiskefôrbedriftene, der råstofftilgang er helt sentralt. 
Industri Energi vil jobbe for at fisk i størst mulig grad 
landes i Norge.

Ferdigvareindustrien
Ferdigvareindustrien er en mangfoldig industri som 
kjennetegnes ved at sluttproduktene er varer klare til 
bruk. Denne industrien har hatt stor betydning for 
Norge i flere hundre år, og representerer rike kultur- og 
industritradisjoner, samtidig som den produserer  
nyskapende og innovative designerløsninger. 

Ferdigvareindustrien består i stor grad av mindre og mer 
nisjepreget produksjon. Det er derfor spesielt  
viktig at næringene møter politiske myndigheter og et 
offentlig virkemiddelapparat som forstår betydningen av 
industrien og dens behov. For å styrke denne industrien 
og forhindre utflagging av virksomhet, skal Industri 
Energi jobbe for å bedre rammebetingelsene og styrke 
det offentlige virkemiddelapparatet. Made in Norway-
merkevaren skal fortrinnsvis reserveres produkter som  
i sin helhet produseres i Norge.

Glass- og keramisk virksomhet har stor betydning som 
bærer av industrikultur og utøvelse av tradisjonsrike 
håndverk. Disse bedriftene har gjennomgått store  
omstillinger og nedbemanninger de siste tiårene.  
Samtidig har det vokst fram kulturbaserte næringer med 
arbeidsplasser, rundt de tradisjonelle virksomhetene som 
fremdeles fungerer som næringsmotorer. Industri Energi 
skal arbeide aktivt for at myndighetene etablerer fleksible 
ordninger som ivaretar fortsatt glass- og keramikk-
produksjon i Norge. Forbundet vil bidra i prosessen for 
å opprette et nasjonalt glassmuseum på Jevnaker. Museet 
skal dokumentere nasjonal glassindustri- og glassarbeider-
historie. 

Legemiddelindustrien er en høyteknologisk og innovativ 
næring. Norge er i dag verdensledende på flere områder 
innenfor medisinsk forskning, og det er et stort potensial 
for å utvikle vaksiner. En annen stor næring er fiskeopp-
drett, der det er et voksende behov for å utvikle vaksiner 
som holder fisken frisk. Industri Energi vil jobbe for at 
legemiddelindustrien skal ha rammevilkår som fremmer 

fortsatt norsk produksjon, og som har forsknings- og 
utviklingsinstitusjoner her i landet. Forbundet vil også 
kartlegge muligheten for et styrket partssamarbeid innen-
for denne næringen gjennom felles politisk målsetning og 
allmenn folkeopplysning.
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Arbeidslivs- og  
velferdspolitisk uttalelse
Gjennom de siste årene har vi opplevd endringer i arbeids-
livet som påvirker våre medlemmer og våre bedrifter. 

Finanskrisen som har preget store deler av Europa, påvirker 
fortsatt mange av bedriftene i våre bransjer. Medlemmene 
som arbeider i eksportindustrien, opplever at mange 
markeder går dårlig og at marginene er små. 

Det er funnet store, nye olje- og gassforekomster i nye 
regioner på sokkelen. Særlig knytter det seg spenning 
til utviklingen av nordområdene. Denne utviklingen er 
positiv, og skaper behov for flere arbeidsplasser både på 
land og på sokkelen.

Den positive utviklingen i oljesektoren har gitt seg utslag  
i lønnsutviklingen, hvor man er villig til å betale mer for 
god arbeidskraft. Samtidig ser vi at det pågår struktur-
endringer. Selskaper som Statoil skiller ut virksomhet, 
med det resultat at våre medlemmers lønns- og arbeids-
vilkår endres.

Vår målsetting er å beholde eksisterende arbeidsplasser 
og at det etableres flere industriarbeidsplasser i Norge.

Arbeidsmiljøloven
Regjeringen har lagt fram forslag om en rekke endringer 
i arbeidsmiljøloven. Forbundet er sterkt imot endringer 
i arbeidsmiljøloven som forringer vilkårene for våre 
medlemmer. Vi viser til LOs høringsuttalelse og støtter 
innholdet i denne. Vi vil følge utviklingen i behandlingen 
av de foreslåtte endringene. Resultatet av stortings-
behandlingen vil legge føringer for forbundets arbeid 
framover. Forbundet vil om nødvendig mobilisere mot 
regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. 

Tariffpolitikk og skiftarbeid
Målsettingen for forbundet må være å utvikle våre 
lønns- og arbeidsvilkår til beste for medlemmene. 

Kampen for å løfte lavlønnsgruppene må fortsette. Flere 
av våre avtaler omfatter bedrifter hvor lønnsnivået ligger 
lavt i forhold til sammenlignbare bransjer. Gjennom 
mange gode tariffoppgjør har vi løftet minstelønnsnivået 
i flere avtaler, men vi er ikke i mål. Vi må derfor arbeide 
aktivt for fortsatt løft i minstelønnssatsene.  

Ansatte i mange av våre bedrifter er lavlønnede selv om 
bedriften tilhører overenskomster som ikke er omfattet 
av lavlønnsgarantiordningen. Vi vil arbeide med å 
forbedre eller endre beregningsmåten på lavlønnsgarantien, 
for eksempel ved å følge bedrift, ikke bransje.

Over halvparten av forbundets medlemmer arbeider  
på skift-/turnusordning. De helsemessige og sosiale  
utfordringene med skiftarbeid er store. Dette innebærer 
at vi må arbeide både med arbeidsplaner og kompensa-
sjonsordninger. Det må videre være en målsetting at vi 
gjennom samarbeidet i LO om arbeidstidsordninger 
arbeider målrettet for at innarbeidingsordningene blir så 
gode som mulig. Dette innebærer at 12-9- og 11-10-rota-
sjonene må fjernes. 

De siste årene har vist oss at det er blitt større behov for, 
og flere ønsker om, å endre skiftplanene i tråd med sam-
funnets utvikling, hvor behov for mer fri i helgene og 
ønske om lengre friperioder legger føringer for valg av 
skiftplaner. Mange velger i dag skiftplaner med 12-timers 
skift i helgene som gir mindre helgearbeid, og mer  
intensive arbeidsperioder som gir lengre sammenhengende 
friperioder.

Vi får stadig inn søknader hvor man ber om unntak fra 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. 

Skiftarbeid har flere elementer i seg som er viktige å 
arbeide med, både helseaspekter og sosiale forhold. Vi 
vil bidra i aktuell forskning knyttet til helse og sosiale 
forhold vedrørende skiftarbeid.

Skiftarbeid er en usosial arbeidstidsordning. Dette må 
gjenspeiles i skifttilleggene. Forbundet vil arbeide for å 
forbedre skiftkompensasjonen og vilkår for helkontinu-
erlige skiftarbeidere generelt. Det samme gjelder godt-
gjørelser for helligdager og 1. og 17. mai, og kompensasjon 
for søndager og arbeid på ubekvemme tider.

Forbundet vil fortsette å bidra til å legge forholdene til 
rette for å prøve ut ulike skiftordninger, særlig på land, 
tilpasset partenes behov lokalt. Vi vil følge opp utviklingen 
av ordninger som 12-timerskift i perioder, for eksempel 
gjennom sommermånedene.
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Arbeidstakermedvirkning i forbindelse med anbud og 
kontrakter er viktig. Ved inngåelse av anbud og kontrakter 
krever vi arbeidstakermedvirkning i avgjørelse av hvilke 
skift- og arbeidstidsordninger som skal inngå. 

Vi opplever i dag at arbeidsgiverne er mer opptatte av å 
motarbeide gode skiftordninger for å kutte kostnader. 
Ett eksempel er angrepet på 2/4-rotasjonen. Slike angrep 
skal vi stå imot. Vi vil aldri akseptere at 2/4-rotasjon 
ensidig tas bort. Samtidig skal forbundet fortsatt arbeide 
med å forbedre disponibelplaner og rotasjonsordninger.

Det er fortsatt urimeligheter ved avspaseringsordninger. 
Forbundet vil jobbe for at ansatte som går på disponi-
belordninger, skal foreta all avspasering etter offshore-
turer hjemme.

Tariffavtalene våre må gjenspeile utviklingen i hvordan 
arbeidslivet organiseres. Dette innebærer blant annet  
at arbeidet med å få alle våre avtaler til å ivareta verti-
kalitet, må stå sterkt i fokus. Utvikling av nye roller, 
kompetansebygging og endring av oppgaver utfordrer 
i dag flere av våre avtaler. Vi må arbeide for at våre 
tariffavtaler skal ha rom for å kunne ivareta også disse 
endringene. 

Lederlønninger baseres i stadig større grad på prestasjons-
lønn og bonuser som er knyttet opp mot kortsiktige 
økonomiske gevinster. Dette har uheldige konsekvenser, 
og vil ha stor oppmerksomhet i forbundet. Vi ser også at 
karakter- og bedømmingssystemer griper om seg generelt. 
Slike systemer er inspirert av ledelseskulturer vi ikke 
liker, og de bidrar sjelden til å styrke bedriftenes økonomi 
eller arbeidsmiljø. Forbundet skal arbeide for at vi får 
forhandlingsrett og innflytelse over slike systemer, og 
vi vil styrke de tillitsvalgtes kompetanse. Det er derfor 
viktig å videreføre lønnskonferanser for våre individuelt 
avlønnede medlemmer.

Forbundet vil styrke seniorpolitikken. Eldre skiftarbeidere 
bør ha fortrinnsrett til dagtidsstillinger, og vi vil oppmuntre 
til lokale avtaler med ordninger som åpner for at eldre 
kan stå lenger i arbeid.

Sosial dumping, innleie og outsourcing
Etter innføringen av vikarbyrådirektivet har vi intensivert 
arbeidet mot ulovlig bruk av vikarer og innleie.  
Arbeidet mot useriøse aktører i arbeidslivet må ha stor 
oppmerksomhet. 

Vi vil fortsette arbeidet mot ulovlig innleie der det over 
år er leid inn personell fra selskaper ut over lovens grenser, 
og vil fortsette å gå til sak mot disse selskapene for å 
sikre våre medlemmer fast arbeid i det selskapet de har 
vært utleid til. Fast ansettelse skal være hovedregelen. 
Dette gir større trygghet for arbeidssituasjonen og ofte 

bedre lønns- og arbeidsvilkår. LO og dets forbund har et 
særlig ansvar i egne eide selskaper.

Selv om vikarbyrådirektivet er innført, er det fortsatt 
behov for stor oppmerksomhet mot det useriøse arbeids-
livet. Vi kan ikke akseptere at bedrifter nekter å inngå 
tariffavtaler, og vil fortsette å jobbe for at alle våre med-
lemmer får den lønn og de arbeidsvilkår de har rett på. 
En viktig oppgave for forbundet framover er å arbeide 
for å sikre flere tariffavtaler, slik at vi kan kreve likhet og 
rettferdighet også for våre medlemmer i disse bedriftene. 

Vi må bidra til at arbeidet mot sosial dumping ikke 
stopper opp. I mange tilfeller opplever vi at selskaper 
omdefinerer vikarbruk til entreprise. Dette må vi følge 
opp. Vi kan ikke akseptere at bedrifter i våre bransjer 
engasjerer entrepriseforetak når formålet egentlig er å 
skjule innleie. Særlig må vi være oppmerksomme på 
situasjonen for innleide arbeidere med andre nasjonaliteter, 
som ofte utnyttes gjennom dårlig betaling og dårlige 
arbeidsvilkår.

Videre vet vi at det blant arbeidsgiverne er et ønske om 
å fjerne kollektiv søksmålsrett. Vi må arbeide for å beholde 
den retten vi har i dag. 

Faren for sosial dumping øker på grunn av aggressiv 
anbudspolitikk både i det private og i offentlig sektor. 
Forbundet vil arbeide mot økt bruk av anbud og jobbe 
for at kravene knyttet til anbud ikke skal legge til rette 
for press på lønns- og arbeidsvilkår. Vi stiller også krav 
om godkjent lærlingordning, like pensjonsvilkår og  
tarifflønn i slike anbud. Vi vil også arbeide for at norske 
bedrifter som engasjeres i prosjekter skal være godkjente 
lærlingbedrifter. I prosjekter av en viss størrelse kan  
oppdragsgiver kreve at lærlinger deltar i prosjektet.

Utsetting av produksjon og tjenester til lavkostland er 
ikke løsningen for å sikre konkurransekraft. Vi må sikre 
at verdifull kompetanse og verdiskaping i både produksjon 
og støttefunksjoner forblir her i landet.

Pensjon
Vedtak knyttet til pensjon og utredninger gjennom 
banklovkommisjonen mv. har ført til store endringer  
i pensjonssystemene våre. Forbundet må fortsatt arbeide 
aktivt med å påvirke, slik at både LO, arbeidsgivere og 
myndigheter arbeider med og fatter vedtak som sikrer 
gode framtidsrettede pensjonsordninger. Pensjon er 
utsatt lønn, og vi skal ha en lønn å leve av når vi blir 
pensjonister. Utdanning er også arbeid for å tilegne seg 
kunnskaper som kommer samfunnet til gode. Derfor 
må studenter få pensjonsopptjening under studiene.

AFP-ordningen er en av de sakene vi må arbeide mye 
med i de kommende årene. Denne ordningen skal revideres 
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i 2017, og vi vil arbeide målbevisst med krav som sikrer 
våre medlemmer en god ordning.

I dag er det slik at flere av våre medlemmer opplever 
at de ikke har rett på AFP fordi de ikke har lang nok 
opptjening, har for lav lønn eller kommer fra en annen 
ordning og dermed ikke vil ha lang nok tid i ny ordning til 
å få rett til AFP. Det er videre helt urimelig at arbeidstakere 
som er langtidssykemeldte eller mister jobben ved 
konkurs eller nedbemanning de siste tre år før fylte 62, 
mister retten til AFP.  

Forbundet vil arbeide for at innbetalingen til AFP-
ordningen må følge medlemmene, for å ivareta de som 
av ulike grunner faller ut av AFP-ordningen. 

Lønnsnivået må opp slik at de lavest lønte og deltids-
arbeidende har mulighet til å få AFP. Samfunnet legger 
opp til at det skal være lønnsomt å stå lenger i arbeid. 
Men det må samtidig tas hensyn til dem som ikke kan 
eller vil stå lenger i arbeid etter et langt liv med skift 
eller turnus. Vi må arbeide for at en framtidig AFP 
utformes slik at disse skal ha mulighet til å kunne gå av 
med en andstendig pensjon. Vi ønsker også å jobbe for 
at mulighetene til å gi gavepensjoner i tillegg til AFP 
utnyttes.

Tjenestepensjonsordningene preges av arbeidsgivers  
styringsrett. Vi har de siste årene sett at bedriftene 
ensidig har endret ordninger fra ytelsesbaserte til mini-
mumsinnskuddsordninger. Pensjonsordningen som våre 
medlemmer har bidratt til gjennom et langt yrkesliv, og 
som skulle bidra til en god pensjon, er med et pennestrøk 
borte. Tjenestepensjonene må også ivareta dem som 
går av tidlig. Vi krever medbestemmelse på våre goder, 
og at det inntas rett til å forhandle om pensjon i tariff-
avtalene. Bruttolønn må legges til grunn for beregning 
av pensjon.

Vi skal arbeide for en best mulig sjømannspensjon  
i forbindelse med endringene av denne. Vi skal kjempe 
for at det ikke blir noen som helst samordning med 
pensjonstrygden for sjømenn og folketrygden.

Sosial- og velferdspolitikk
Sammenhengen mellom arbeid, familie og sosiale 
forhold er viktige elementer i arbeidslivet. Angrepene på 
velferdsgodene våre kan ikke aksepteres. 

Dagpengeordningen er blitt forverret. Gjennom vedtaket 
om å utvide arbeidsgiverperioden til 20 dager, er faren 
større for at bedriftene går til oppsigelser framfor å 
permittere. En annen utfordring er retten til dagpenger 
når bedriften permitterer på grunn av ordresvikt. Vi vil 
arbeide for reversering av dagpengeordningen og at det 
legges til rette for rullerende permitteringer. Forbundet 

vil arbeide for at permitteringsregelverket blir til beste 
for våre medlemmer.

Regjeringen vurderer også endringer i sykelønnsordningen. 
Vi skal kjempe mot forverring av denne, og tvert imot 
arbeide for forbedringer. Forbundet vil jobbe for lønn 
ved sykdom hos ektefelle/samboer og barn til og med  
16 år som trenger tilsyn, og ved alvorlig sykdom med 
lengre behandlings- og rekonvalesenstid enn 12 måneder. 
Forbundet vil styrke egenmeldingsordningen, for eksempel 
slik at man ikke må ha sykemelding for fravær før/etter 
helligdag. Langtidssykemeldte og arbeidstakere i fødsels-
permisjon må ha rett på feriepenger.

Forbundet vil jobbe for bedre rettigheter ved permisjon 
for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefeller/samboere 
og barn over 12 år. Permisjonsreglene for følge av barn 
til lege, tannlege og spesialist må gjelde for barn til og 
med 15 år.

Forbundet vil fortsatt jobbe for å fjerne den urimelige 
matskatten offshore. Forbundet krever også at dekket 
parkeringsavgift ved heliport ikke skal regnes som skattbar 
fordel.

Industri Energi vil arbeide for at tannhelsetjenester blir 
en like naturlig del av det offentlige helsetilbudet som 
tilbudet for andre deler av kroppen.

Både når det gjelder likestillings- og familiepolitikken er 
det viktig for oss å arbeide mot endringer som forverrer 
situasjonen på disse punktene. Vi har opplevd debatt 
om reservasjonsrett for leger. Regjeringen endrer retten 
til permisjon for far ved fødsel. Dette er en utvikling vi 
er svært bekymret over. Vi vil arbeide for at de sosiale 
ordningene forbedres og ikke forverres.

Det er viktig at det legges til rette for ordninger som 
stimulerer til at arbeidstakere engasjerer seg i tillitsvalgt-
arbeid. Vi kan for eksempel aldri akseptere at reiser og 
opphold i forbindelse med fagforeningsarbeid betraktes 
som en skattbar fordel.

Industri Energi skal alltid jobbe for de tillitsvalgtes  
arbeidsvilkår, herunder rett til antall tillitsvalgte, jamfør 
Hovedavtalen til NR, og retten til deltakelse på tariff-
relaterte konferanser og møter, dekket av arbeidsgiver. 
Dette skal skje i samarbeid med forhandlingsutvalgene.
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Helse-, miljø- og  
sikkerhetspolitisk uttalelse
Vi oppfordrer den nye regjeringen å legge Stortingsmelding 
nr. 29 (2010–2011) om et anstendig arbeidsliv til grunn 
for sin politikk innenfor helse, miljø og sikkerhet. Stortings-
meldingen peker på viktigheten av partsamarbeidet  
i arbeidslivet, og vi forventer at den nye regjeringen vil 
føre en politikk som viderefører dette. Stortingsmeldingen 
slår i hovedsak fast at vi har et godt regulert arbeidsliv 
og at de fleste i norsk arbeidsliv har gode arbeidsvilkår. 
Vi er spesielt bekymret for den økende utstøtingen fra 
arbeidslivet. Industri Energi vil ikke bare at delmålet om 
sykefravær blir fokusert, men at delmålet om å få alle ut 
i arbeidslivet blir prioritert. For å styrke oppfølgingen av 
IA-avtalen, går Industri Energi inn for at det etableres 
attføringsgrupper i bedriftene.

På bakgrunn av alvorlige hendelser utenfor Norge, krever 
Industri Energi at regjeringen setter ned et offentlig 
utvalg som skal utforme retningslinjer for arbeidsgivere 
som sender ansatte på oppdrag til andre land. Slike 
retningslinjer må forplikte selskapene til å gi like gode 
vilkår for sikkerhet og rettigheter som for ansatte  
i Norge. I dag er for eksempel ansatte på utenlands-
oppdrag ikke automatisk dekket av yrkesskadeforsikring 
eller folketrygden dersom de selv ikke sørger for dette. 
Det må også være et tett samarbeid mellom selskaper og 
sikkerhetsmyndigheter for å sikre sivilt ansatte på uten-
landsoppdrag.

Industri Energi krever at bruk av norsk språk skal være 
hovedregelen i norsk arbeidsliv. Møter, kurs, prosedyrer, 
retningslinjer og lignende skal være tilgjengelig på norsk. 
Andre språk kan brukes i tillegg til norsk når dette er 
hensiktsmessig for å sikre god kommunikasjon, og for å 
sikre at sikkerhet og beredskap ivaretas for alle arbeidstakere. 
Det er av stor sikkerhetsmessig og sosial betydning at 
alle arbeidstakere i bedriftene forstår instrukser og er  
i stand til å kommunisere med hverandre, spesielt  
i situasjoner med uønskede hendelser. Industri Energi  
vil også arbeide for å styrke Ptils rammeforskrift § 14 
om bruk av norsk språk.

Målet må være et like bra arbeidsmiljø for alle på  
arbeidsplassen, uavhengig av kjønn, legning eller etnisk 
bakgrunn. Det er en kjerneoppgave for forbundet å 
jobbe for et likestilt arbeidsliv for alle. I kampen mot 
diskriminering og trakassering vil vår egen skolering og 
holdningsskapende arbeid være viktige virkemidler.

Vi er svært skeptiske til den oppmykningen av  
arbeidsmiljøloven som er lansert i forkant og etterkant 
av valgkampen 2013. Vi ønsker ingen oppmykning av 
arbeidstidsreglene. Skift- og turnusordninger og arbeid 
på ubekvemme tider og søndager skal bare forekomme 
når det er strengt nødvendig. Forbundet er imot å åpne 
for flere søndagsåpne butikker. Vi har i dag et fleksibelt 
regelverk, og det er bare for arbeidsgiverne å bruke det 
handlingsrommet som ligger der. 

Vi har innenfor våre bransjer alle tenkelige arbeidstids-
ordninger, alt fra 1-skift til 6-skift, fra helkontinuerlige 
til diskontinuerlige arbeidstidsordninger. I forbindelse 
med godkjenning av skiftplaner skal forbundet bistå 
bedriftene, tillitsvalgte og ledelse med å komme fram til 
gode ordninger. Vi skal legge stor vekt på hva arbeids-
takerne mener når en arbeidsplan skal utarbeides eller 
endres. Vi kan ikke se bort fra hva forskningen sier om 
helsefarlige arbeidstidsordninger, men prøve å tilpasse 
advarslene fra forskning med ønskene på den enkelte 
arbeidsplass. Det er viktig å beholde innstillingsretten. 
Vi skal arbeide for at 12/16- eller 14/21-rotasjon benyttes. 
Bedriftene må pålegges regelmessig helsesjekk av skift-
arbeidere, spesielt med hensyn til helseutfordringene ved 
nattarbeid.

Vi er imot oppmykning av reglene for midlertidige an-
settelser. Hvis en bedrift har bruk for arbeidskraft, må 
hovedregelen være at man ansettes fast. En har prøvetiden 
til å vurdere om enkeltpersoner passer til jobben som skal 
utføres. Ut over dette skal alle ansettes i faste stillinger. 
Arbeidsmiljøloven åpner i dag for midlertidige ansettelser 
i spesielle situasjoner. Vi har lang erfaring for at midler-
tidighet trekker ut i langdrag, og at våre medlemmer på 
grunn av dette ikke får etablert seg med bolig og familie. 
Midlertidig ansatte får ikke lån til bolig da de ikke kan 
henvise til fast arbeid. Vi mener at arbeidsmiljøloven  
i dag åpner for den fleksibiliteten arbeidsgiverne trenger.

Industri Energi går også sterkt imot ordninger med fast 
ansettelse som ikke gir rett til arbeid og lønn annet enn 
når arbeid utføres. Dette kan ikke karakteriseres som 
faste ansettelser, og er med på å undergrave arbeidsmiljø-
lovens stillingsvernbestemmelser.

Vi krever at den kollektive søksmålsretten blir styrket. 
Dagens søksmålsrett har begrenset betydning. Vi har 
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mange medlemmer som er plassert som vikarer ute  
i bedrifter uten å ha noen tillitsvalgte å søke bistand hos. 
Disse er redde for å hevde sin rett. De er redde for både 
økonomiske og andre konsekvenser det har å gå til sak 
mot innleier. Vi krever rett til å gå kollektivt til sak for å 
få fast jobb hos innleier. Det at vi som forbund har rett 
til å gå til sak mot bedriften når det oppdages urett eller 
lovbrudd, må betegnes som en styrke for kvaliteten  
i arbeidslivet og for vårt demokrati. Selv om dagens 
ordning er mangelfull, er den viktig fordi den gir oss rett 
til å få dømt et innleieforhold ulovlig. Fjerning av den 
kollektive søksmålsretten vil bare ha som konsekvens at 
det ikke finnes noe ris bak speilet hvis bedrifter behandler 
vikarer og midlertidige ansatte på en utilbørlig måte. 
Det vil dramatisk senke kvaliteten i arbeidslivet generelt 
og for den enkelte arbeidstaker spesielt. 

Stortingsmeldingen om et anstendig arbeidsliv legger 
opp til arbeidstakermedvirkning i lisensene i Nordsjøen. 
Den legger opp til en frivillighet fra partene. Men dersom 
én av partene ikke ønsker arbeidstakermedvirkning, blir 
det ikke noen frivillighet. Industri Energi krever parts-
samarbeid i hele arbeidslivet og at arbeidstakermed-
virkning i lisensene blir gjennomført.

Vi er svært bekymret for at kutt i vedlikeholdsbudsjettene 
og utsettelse av faste inspeksjoner i olje- og gassindustrien 
fører til dårligere sikkerhet. Budsjettkutt og utsettelser 
av utbytting av utstyr svekker også kompetansen i vedlike-
holdsbedriftene. Ptils posisjon i denne sammenhengen 
må styrkes.

Vi forventer også at regjeringen bruker undersøkelsen og 
rapporten om storulykkepotensialet som Ptil gjennom-
fører hvert år, som grunnlag for sitt arbeid innenfor  
sikkerhet. Rapporten for 2013 peker på at det ikke er 
nok forståelse av sammenhengen mellom lov, forskrifter 
og standarder. Industri Energi vil derfor ha et mer spesifikt 
regelverk der arbeidsgiverne ikke kan tolke seg vekk fra 
arbeidsmiljøkrav. Industri Energi krever at Total deler all 
relevant informasjon med oljeindustrien i Norge angående 
tap av kontroll på Elgin-brønnen, som truet livet til hele 
mannskapet.

Industri Energi kan ikke akseptere fjernstyring av platt-
former der det er personer om bord. Vi mener at stor-
ulykkerisikoen øker dersom en plattform fjernstyres via 
skjermer av personer langt unna situasjonen. Dette har 
også noe med opplevd sikkerhet å gjøre, som vi må ta på 
alvor.

Industri Energi krever at et nytt regelverk for livbåter 
kommer raskt på plass, slik at vi ikke lenger lever med 
en usikkerhet om hvorvidt redningsutstyret vårt virker 
tilfredsstillende. Opplæringen i forbindelse med evakuering 
må også styrkes, og ikke svekkes slik retningslinjene fra 
Norsk Sikkerhets- og Beredskapsopplæring (NSOB) 

innebærer. Industri Energi krever at Ptil må ta over 
ansvaret for sikkerhets- og beredskapsopplæringen 
og at trepartssamarbeidet revitaliseres. Sikkerhets- og 
beredskapsopplæringen må også styrkes i landbasert 
industri, særlig på landbaser og landanlegg tilknyttet 
offshorenæringen.

Vi vil fortsette arbeidet for å forbedre helikoptersikker-
heten. Vi ser at det øves et stort kommersielt press mot 
helikopterleverandører i form av økonomisk straff ved 
forsinkede leveranser og forsinkelser ved tekniske problemer. 
Slike straffer er ikke akseptable hvis det går på akkord 
med sikkerheten. Industri Energi krever videre at det 
innføres nasjonalstandarder for redningsmenn for å 
kunne operere på norsk sokkel.

Vi lever i dag i et tomrom når det gjelder flerbruksfartøy 
som opererer i områder på norsk sokkel, og som ikke er 
dekket av petroleumslovgivningen. Det må snarest settes 
ned et utvalg som ser på regelverket rundt flerbruksfartøy, 
slik at de som jobber om bord får de samme rettigheter 
som andre som jobber på sokkelen.

Alle former for rusmiddeltesting er inngrep i arbeidstakers 
integritet. Industri Energi krever at slik testing bare skal 
kunne gjøres ved konkrete mistanker og at det lages en 
felles avtale med Norsk Olje og Gass om retningslinjer. 
Forbundet skal også arbeide inn mot myndighetene for 
å presisere lovverket i tråd med dette.

Tap av helsesertifikat er alvorlig for offshorearbeidere.  
Vi opplever at arbeidstakere risikerer å miste helsesertifikatet 
når de søker hjelp for problemer som ikke har betydning 
for deres skikkethet for arbeid på sokkelen. Ingen skal 
kunne fratas helsesertifikat uten saklig grunnlag.

Våre medlemmer blir utsatt for mange kjemikalier i løpet 
av en arbeidsdag. Vi må få på plass en bedre oversikt og 
et bedre regelverk for behandling av kjemikalier, slik at 
vi begrenser skadeomfang til det minimale.

Industri Energi støtter den store kampanjen mot KOLS 
påført av arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet fører, slik at 
vi får et bedre arbeidsmiljø og at eksponeringen av støv, 
gasser, stekeos og støv fra renholdsmidler kommer under 
grensen for påføring av helseskader.

Støy er den mest voksende innmeldte yrkesskaden.  
Industri Energi vil arbeide for at det blir satt ned prosjekt 
for hele industrien der eksponering for støy blir redusert 
til de normer som er anbefalt for ikke å skade hørselen. 
Likeledes vil forbundet følge opp de helsemessige utfor-
dringene knyttet til dette.

Forbundet krever at yrkesrelaterte psykiske lidelser og 
muskel-/skjelettlidelser skal omfattes av yrkesskadebe-
stemmelsene.
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Vi ser med forventning på at petroleumsvirksomheten 
går nordover, men da må ikke HMS-arbeidet svekkes, 
men styrkes. Samarbeidet med andre som arbeider i ark-
tiske strøk bør intensiveres, slik at vi kan lære av hverandre, 
og derigjennom øke sikkerheten totalt sett.

Industri Energi er positiv til petroleumssatsingen  
i havområdene ved Jan Mayen og Bjørnøya i Barentshavet. 
Støtten til denne satsningen er imidlertid med forbehold 
om at verken ytre miljø eller de som arbeider  
i disse områdene skal utsettes for større risiko enn for 
den etablerte delen av norsk sokkel. Det betyr at tempoet 
ikke kan overskride tilgangen på kvalifisert materiell 
og mannskap, og at risikoen skal være beregnet som 
like god som på den etablerte delen av norsk sokkel. Vi 
mener med dette at gamle boreinnretninger som ikke er 
utstyrt for operasjon i arktiske strøk, ikke skal benyttes. 
Helårsoperasjon i Arktis krever vinterisering som holder 
kulden og været ute og sikrer utstyr og mannskap om 
bord. 
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Organisasjonspolitisk  
uttalelse
Industri Energi skal være det største og mest synlige 
fagforbundet innenfor alle de sektorer og bransjer vi  
i dag organiserer. Vi skal rekruttere flere uorganiserte 
i alle bransjer og vinne medlemmer fra konkurrerende 
organisasjoner.  Samtidig skal vi yte gode tjenester til 
medlemmer vi har. Verve og serve!

Industri Energi skal være en forkjemper for vertikal 
organisering der alle arbeidstakere i den enkelte bedrift 
skal kunne være tilsluttet samme fagforbund. Dette er 
en organisasjonsmodell for framtiden, til beste for alle 
arbeidstakere. En vertikal modell samler de ansatte over-
for arbeidsgiveren og er tilpasset et samfunn der skillene 
mellom operatør og funksjonær viskes ut. Én bedrift – 
én fagforening!

Vi vil fortsette å drive et aktivt ungdomsarbeid og  
rekruttere studenter. Dette er nødvendig for å vokse og 
bli sterkere i framtiden, og det skaper et mangfold  
i organisasjonen.

Rekruttering
Gjennom å vokse blir vi sterkere og kan oppnå mer for 
medlemmene. Vekst er derfor et hovedmål. Industri 
Energi skal ha ambisjoner om å være det forbundet  
i LO-familien som er best på rekruttering. Dette skal 
nås gjennom målrettede vervekampanjer innen våre 
etablerte og nye områder.

Industri Energi vil jobbe internt i LO for å endre foreldede 
grenser som ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv og for 
at LO skal være mer lydhør for medlemmenes meninger. 
Industri Energi vil som før rekruttere vertikalt; innehavere 
av enkeltpersonforetak uten ansatte, direktemedlemmer 
og sjefer. 

Industri Energi vil spesielt arbeide med å rekruttere 
medlemmer i bemanningsbyråene. 

Industri Energi skal ta i bruk nye og etablerte metoder 
for å rekruttere nye medlemmer. 

På alle kurs forbundet arrangerer, skal det være innslag 
om rekruttering.  Organisasjonskonferansen Styrke skal 
videreføres med fokus på rekruttering.

Industri Energi Ungdom
Siden stiftelsen i 2006 er det satset tungt på ungdoms-
arbeidet i Industri Energi. Unge, dyktige tillitsvalgte har 
bidratt til å skape et engasjement forbundet er stolt av. 
Resultatet har vært at unge medlemmer tar på seg tunge 
tillitsverv lokalt og sentralt, samt at det er bygget opp et 
aktivt ungdomsengasjement lokalt som bidrar til vekst 
og styrking av hele forbundet.

Det sentrale ungdomsutvalget videreføres. Utvalget velges 
av den årlige ungdomskonferansen, leder og 1. nestleder 
frikjøpes. Vervene er på valg hvert annet år.

Arbeidet med å opprette flere lokale ungdomsutvalg og 
å få flere lokale klubber og avdelinger til å velge ung-
domstillitsvalgte, videreføres. Dette bidrar til vitalisering 
av det lokale fagforeningsarbeidet. For å styrke disse, 
gjennomføres egne samlinger for ungdomstillitsvalgte. 
Satsingen på egne kurs og konferanser for ungdom  
prioriteres fortsatt.

Ungdomskonferansen er et av de største og mest omtalte 
ungdomsarrangementene i norsk fagbevegelse. Disse 
konferansene er viktige politiske verksteder, og vil  
videreføres.

Industri Energi Student
I dag har over 40 prosent av alle yrkesaktive arbeidstakere 
høyere utdanning, og andelen er økende, også i våre 
bransjer. Det er derfor viktig for forbundets framtidige 
styrke å klare å rekruttere flere av disse.

Undersøkelser viser at 70 prosent av arbeidstakere med 
høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de 
kommer i arbeid. Derfor må vi drive rekruttering mens 
de fremdeles er under utdanning. Industri Energi vil 
fortsatt satse målrettet på rekruttering av studenter ved 
universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler med ut-
danningstilbud som er innrettet mot våre bransjer. 

Studentutvalget velges av en årlig studentkonferanse. 
Leder av Studentutvalget frikjøpes i 100 prosent stilling.              
Studentorganisasjonen bygges videre ut gjennom å etablere 
avdelinger ved universiteter og høgskoler. 
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I tillegg til rekruttering fremmer Studentutvalget 
politikk på vegne av studentene. Utvalget skal knytte 
nærmere samarbeid med forbundets avdelinger for å 
gjøre overgangen fra student til arbeidstaker lettere.

Industri Energi skal jobbe for at LO og forbundene blir 
bedre til å samarbeide for å beholde de medlemmene 
som er uteksaminerte studenter eller medlemmer som 
videreutdanner seg. Forbundet må også arbeide for at  
de med høyere utdanning blir ivaretatt når de blir  
arbeidstakere, gjennom en vertikal organisering. 

Industri Energis lokalavdelinger
Industri Energi oppfordrer veldrevne lokalavdelinger til 
å etablere fadderordninger for å styrke lokalavdelinger 
som ikke har ressurser og kompetanse til dette selv.

Forbundets ansatte skal fortsette å besøke arbeidsplasser 
i samarbeid med lokale tillitsvalgte, også med tanke på 
organisering av uorganiserte bedrifter i lokalmiljøet. 
Lokalavdelingene må involveres i forbindelse med for-
bundets rekrutteringskampanjer. 

Industri Energi Forum er arenaer der tillitsvalgte kan 
møtes på tvers av bransjer i et geografisk område.  
Foraene skal gis nødvendige midler til å fortsette sin 
viktige virksomhet. Retningslinjene for Industri Energi 
Forum skal revideres.

Forbundet skal etablere elektroniske nyhetsbrev

Industri Energi samarbeidskomiteer
Samarbeidskomiteene spiller en svært sentral rolle i for-
bundet. Disse skal sikre et best mulig samarbeid mellom 
avdelinger/klubber innen samme overenskomstområder 
eller mellom grupper med felles interesse på tvers av 
områder. Samarbeidskomiteene skal ha et sterkt fokus på 
rekruttering. Samarbeidskomiteenes ledelse bør gjenspeile 
forbundets vertikale struktur.

Industri Energi SKALA
Industri Energi SKALA er forbundets arena for indivi-
duelt avlønnede medlemmer som i hovedsak er ansatt  
i administrative, ledende og tekniske stillinger. Industri 
Energi SKALA skal videreføre toårlige konferanser, én 
på høsten og én på våren. Industri Energi SKALA skal 
videreføre de etablerte kursmodulene, modul 1, 2 og 3. 

Industri Energi kurs og skolering
Dyktige og skolerte tillitsvalgte lokalt er viktige for å 
sikre medlemmene gode vilkår og god oppfølging. Dette 
er avgjørende for å ha en levende og aktiv organisasjon. 
Forbundet må utvikle kurs som treffer de tillitsvalgtes 

behov, og jobbe for å forbedre betingelsene for å drive 
lokalt tillitsvalgarbeid.

Kurssenteret i Stavanger skal være en viktig møtearena 
for tillitsvalgte som ønsker å utvikle sin kompetanse. 
Dette er også en god arena for å skape nettverk!
Framtidens krav til videreutdanning er viktig for Industri 
Energi. Forbundet vil utrede mulighetene for å tilby 
kurs som gir studiepoeng.

Industri Energis medlemsfordeler
Forbundet skal arbeide med å styrke medlemsfordelene. 
Forbundet vil utrede nye tilbud, som frivillig kollektiv 
uføre- og gruppelivsforsikring og utvidet stipendordning 
i forhold til LOs utdanningsfond. Nye medlemsfordeler 
skal fortrinnsvis være basert på frivillige ordninger.

Likestilling, inkludering og mangfold
Industri Energi har et stort flertall mannlige medlemmer 
og tillitsvalgte. Det er en stor utfordring å få fram kvinnelige 
tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Forbundet vil arbeide 
for å få kvinner til å ta tillitsverv.

Arbeidsinnvandring gir oss både språklige, kulturelle 
og organisatoriske utfordringer. Mange innvandrere er 
skeptiske til fagorganisasjoner på grunn av erfaringer fra 
hjemlandet. Rekrutterings- og skoleringsarbeidet vårt 
må ta høyde for særlige tiltak overfor disse gruppene. 
Forbundet vil utrede muligheten for å søke støtte fra det 
offentlige og andre instanser til slike aktiviteter.

Forbundet skal arrangere en likestillings- og inkluderings-
konferanse i perioden.  Likestilling og inkludering skal 
inkluderes i alt vi gjør. Forbundet har nulltoleranse mot 
diskriminering.

Industri Energi skal i sammen med LO arbeide for å styrke 
single medlemmers rettigheter angående forsikring.
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Utdanningspolitisk uttalelse
Høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er 
viktige konkurransefortrinn for norsk næringsliv. For å 
opprettholde dette, må vi arbeide for en langsiktig og 
framtidsrettet utdanningspolitikk.

Dette krever et utdanningssystem som sikrer hver enkelt 
mulighet til å realisere sine praktiske og teoretiske evner. 
Lik rett til utdanning og livslang læring er viktige 
bære¬bjelker for å nå disse målene. 

Dette krever et næringsliv som er bevisst på verdien av 
både lærlinger, systematisk etter- og videreutdanning og 
høyere utdanning. 

Behovet for arbeidskraft innen forbundets bransjer tilsier 
at vi må arbeide aktivt med å tilrettelegge for at våre  
områder skal være attraktive å søke arbeid i, at det pågår 
en aktiv kompetanseutvikling i bedriftene og at bedriftene 
legger bedre til rette for inntak av lærlinger i alle ledd.

Basiskompetanse, som lese-, skrive- og regneferdigheter, 
må fortsatt ha oppmerksomhet. I tillegg har vi fått en 
merkbar økning av arbeidsinnvandring til Norge, noe 
som krever økt satsning på opplæring i norsk språk og 
arbeidskultur. 

I en framtidsrettet utdanningspolitisk satsing må de enkelte 
utdanningsinstitusjonene tilby en mer fleksibel og tilpasset 
opplæring. Vi har lykkes med mye i den norske skolen. 
Den offentlige grunnskolen må beholdes.

Elevene i grunnskolen og i videregående opplæring må 
være godt informert om valg av studieretning og fag. 
Skolenes rådgivningstjeneste, som skal stå for slik informa-
sjon, må derfor gis nødvendig kompetanse gjennom 
egen rådgiverutdanning på høgskolenivå. Gjennom 
hospitering i andre deler av arbeidslivet vil en kunne 
gi nødvendig påfyll av arbeidslivskompetanse hos råd-
giverne. Det skal heller ikke være noen forutsetning at 
rådgiverne rekrutteres fra skoleverket.

Kompetanseutvalget i forbundet vil være en viktig arena 
for å diskutere ulike utfordringer knyttet til både fag, 
etter- og videreutdanning og høyere utdanning. 

Forbundet skal arbeide for at kompetansetillitsvalgte 
skal ha gode arbeidsforhold.

Fag- og yrkesopplæring 
Industri Energi mener at fag- og yrkesopplæringen er 
svært viktig. I dag opplever vi at mange unge innen yrkes-

fag blir stående uten tilbud om læreplass. Vi krever at 
bedriftene tar inn flere lærlinger, og vi vil arbeide for at 
støtteordningene forbedres både gjennom tilskuddet til 
bedriftene og gjennom starttilskudd til nye lærebedrifter.

Vi ser økt bruk av entreprise og at arbeid settes ut på anbud. 
Vi krever at det ved inngåelse av slike kontrakter skal kreves 
at bedriften har en lærlingeordning. Arbeidsmiljøloven må 
endres, slik at antall lærlinger, og i hvilke fag, skal spesifiseres 
ved kontraktsinngåelse både i offentlig og privat sektor.

Vi vil arbeide for at yrkesfagutdanningen blir mer  
relevant og yrkesrettet. Dette må gjelde både fellesfag og 
programfag.  Videre er det viktig å legge til rette for at 
retten til videregående opplæring ikke begrenses, slik det 
er i dag, ved at ungdom mellom 19 og 24 år som etter 
videregående skole ikke har bestått, ifølge loven har  
benyttet sin rettighet. Vi må arbeide for at det blir rom 
for større fleksibilitet, slik at flere kan få utdanning til et fag.

Yrkesfagenes kompetanse må verdsettes, slik at fagbrev 
godkjennes som opptakskriterium til relevante studier 
ved høgskoler og universiteter. Dette vil støtte opp om 
næringslivets behov for ingeniører og andre yrkesgrupper 
med praktisk og teoretisk erfaring.

Frafallet i videregående opplæring er en stor utfordring. 
Industri Energi mener at et tettere samarbeid mellom 
skole og arbeidsliv er nødvendig. En blanding mellom 
skolegang og relevant praksis i bedrift i lærlingperioden 
vil skape en bedre utdanning. Vi vil arbeide for at lovverket 
tilpasses dette.

Etter- og videreutdanning 
Systematisk etter- og videreutdanning og dokumentasjon 
av realkompetanse er viktig for arbeidslivet. Vi har et 
næringsliv som er i stadig endring og som fordrer at de 
ansatte til enhver tid har den nødvendige kompetansen. 
For medlemmene av Industri Energi er det svært viktig 
at de enkelte bedriftene arbeider planmessig og syste-
matisk med denne type kompetanseheving. Like viktig 
i denne sammen¬heng er det at den enkelte får vedlike-
holdt sin etablerte kompetanse. Vi må også arbeide for 
at de enkelte tariffavtalene får inn bestemmelser som 
stimulerer medlemmene til å ville ta etter- og videreut-
danning. Kompetanse skal lønne seg.
 
Viktige elementer her vil være finansieringsordninger for 
livsopphold under utdanning. Retten til permisjon har 
vi, men i mange tilfeller er de økonomiske mulighetene 
for dårlige. 
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Vi krever at både myndighetene og arbeidsgiverne  
bidrar mer økonomisk, slik at utdanningen kan foregå 
mest mulig under økonomiske trygge livsvilkår.  
Et arbeidsgiverfinansiert fond kan være en mulighet.

Høyere utdanning 
Studenter ved høgskoler og universiteter er en viktig 
gruppe for forbundet. Mange av dagens studenter vil ha 
sine framtidige arbeidsplasser innen våre bransjer. 

Forbundet mener det er viktig å tilby høyere utdanning 
over hele landet i regi av både høgskoler og universiteter. 
Den overordnede styringen og finansieringen av denne 
type utdanning skal være et offentlig ansvar, hvor det er 
samfunnets behov og ikke ønsket om profitt som skal 
gjelde. Universitetene og høgskolene skal derfor være 
offentlig eid og ha offentlig finansiering. Retten til gratis 
utdanning er en av velferdssamfunnets pilarer. Forbundet 
mener derfor at å innføre egenbetaling for utenlandske  
studenter ved høgskoler og universiteter er et klart 
brudd på prinsippet om gratis utdanning.

Vi må ha en studiefinansiering av høyere utdanning som 
gir gode rammebetingelser for studentene i alle livs-
faser. Lånekassen må derfor ha studentenes økonomiske 
situasjon under utdanning som rettesnor og ramme-
betingelser. Industri Energi vil at studiestøtten økes til 
11 måneder som reflekterer det egentlige studieåret, og 
til 12 måneder for studenter med barn. Studiestøtten 
må settes til 1,5 G for å holde tritt med de faktiske leve-
kostnadene til studentene. Stipendandelen skal økes til 
50 prosent.

Situasjonen i studentboligmarkedet er svært bekymrings-
full. Forbundet krever at regjeringen gir tilsagn til finansier-
ing for bygging av 3000 studentboliger i året og at  
dekningsgraden holdes på 50 prosent. Studentboliger 
skal hovedsakelig bygges i regi av studentsamskipnadene.
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Internasjonal uttalelse
Solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter er overordnede verdier og målset-
tinger for vårt internasjonale arbeid. En sterk og aktiv 
fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, faglige 
rettigheter, rettferdig fordeling og anstendige lønns- og 
arbeidsvilkår.

Industri Energi konstaterer at det er langt igjen til at 
disse grunnleggende rettighetene er virkeligheten for 
millioner av arbeidstakere over hele verden. Hver uke 
kommer nye meldinger om at tillitsvalgte og medlemmer 
av fagbevegelsen trakasseres, forfølges, fengsles og drepes. 
Dette er en situasjon som ikke kan aksepteres og som vi 
har et ansvar for å gjøre noe med.

Forbundet vil aktivt søke å bygge faglige nettverk  
internasjonalt, deriblant tillitsvalgtnettverk og -utvalg 
innenfor konsern, og vil arbeide for å etablere flere globale 
konsernavtaler. Forbundet vil ha en aktiv solidaritetsprofil 
og et aktivt engasjement gjennom målrettede prosjekter 
som bidrar til å bygge en sterk fagbevegelse med faglige 
aktiviteter og rettigheter. Dette vil styrke fagorganiserte 
både her i landet og i verden for øvrig.

Gjennom forbundets internasjonale solidaritetsfond har 
vi en mulighet for å vise solidaritet i praksis. Etableringen 
av «Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettig-
heter» ble nettopp gjort for å verdsette den innsatsen 
som mange organisasjoner og enkeltpersoner gjør hver 
dag i kampen for faglige rettigheter. 

Samarbeid med faglige organisasjoner
Forbundet er aktivt medlem i den internasjonale fag- 
bevegelsen gjennom nordiske, europeiske og globale fødera-
sjoner. Vårt sterkeste engasjement er innen Industrianställda 
i Norden (IN), IndustriALL Europe og IndustriALL 
Global Union, der vi er tilmeldt med samtlige av våre 
medlemmer. Vi er også aktive innen Den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen (ITF), Den internasjonale 
bygg- og trearbeiderføderasjonen (BWI) og deres europeiske 
og nordiske organisasjoner, og vi er tilsluttet den Den 
internasjonale føderasjonen for hotell-, restaurant- og 
turismesektoren (IUL). Disse føderasjonene er viktige 
samarbeidspartnere i internasjonalt faglig arbeid og for 
retten til et anstendig arbeid. Engasjement i de nordiske 
og europeiske organisasjonene og bilateralt samarbeid 
med andre fagforbund i Europa er avgjørende, særlig for 
å påvirke arbeidstakerrettigheter i EU, noe som er viktig 
for norsk arbeidsliv gjennom EØS-avtalen. Brussel-kontoret 
er viktig for å styrke engasjementet i disse organisasjonene 
og øke vår påvirkning på EU-systemet.

I samarbeidet vi har med fagbevegelsen i andre land, 
legger vi stor vekt på medlemsrekruttering, styrking av 
faglige rettigheter og skolering av tillitsvalgte for å styrke 
organisasjonene og den sosiale dialogen. I mange av 
landene hvor vi har samarbeidsprosjekter, opererer fag- 
bevegelsen under vilkår hvor det ikke er mulig å gjennom-
føre normal fagforeningsaktivitet. Det er derfor viktig at 
vi fortsatt er til stede og prioriterer disse landene.

I Midt-Østen er situasjonen fortsatt vanskelig i de fleste 
landene. Israels okkupasjon og systematiske neglisjering 
av internasjonal lov fortsetter både på Vestbredden og  
i Gaza. Staten Israel etablerer nye bosettinger på  
okkupert jord, mens den palestinske befolkning lever  
i en konstant frykt for å miste sitt land, sin frihet og sitt 
levebrød. Industri Energi krever at den norske regjering 
forsterker diplomatiet og øker både det økonomiske  
og det politiske presset på staten Israel. Forbundet vil fort-
sette sitt samarbeid med hovedorganisasjonen i Palestina 
(PGFTU), samt vurdere muligheten for ytterligere sam-
arbeid med andre frie og uavhengige forbund i Midt-
Østen.

Forbundet skal jobbe for at arbeidstakere gis grunnleggende 
faglige rettigheter, spesielt i Qatar, men også i andre land 
i Midt-Østen. Vi vil blant annet samarbeide med inter-
nasjonal fagbevegelse for at Qatar skal fratas rollen som 
vertsnasjon for VM i fotball i 2022.

Olje for Utvikling
Vi har gjennom vår deltakelse i LOs Olje for Utviklings-
program kommet i kontakt med fagbevegelsen i mange 
nye olje- og gassproduserende land i Afrika, Asia og 
Latin-Amerika. Dette er land der vi kan bidra med den 
kompetanse vi har på å bygge sterke fagforeninger og å 
forvalte ressursene på en best mulig måte for sivilsam-
funnet. Samtidig er det viktig for vår egen del, ettersom 
denne industrien er global der de samme konsernene 
opererer over hele verden. Forbundet vil fortsette å bidra 
til LOs engasjement i programmet.

Forbundet vil utvikle direkte samarbeid med søsterforbund 
i enkelte land som Ghana og Timor L’este, også om de 
ikke er blant LOs prioriterte land. Forbundet vil fortsatt 
være en pådriver for at myndighetenes Olje for Utviklings-
program inkluderer trepartssamarbeid og målrettet 
HMS-arbeid i framtiden.
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Globale avtaler 
Ett av virkemidlene for å styrke arbeidstakerrettigheter 
i selskaper som opererer globalt, er inngåelse av globale 
avtaler mellom selskapene og fagbevegelsen, såkalte 
Global Framework Agreements.

I disse avtalene forplikter selskapene seg til å godta faglig 
organisering, forbud mot barnearbeid, og at HMS og 
lønns- og arbeidsvilkår skal være på et forsvarlig nivå. 
Slike avtaler bidrar også til å styrke samarbeid mellom 
tillitsvalgte på tvers av landegrenser. Forbundet vil,  
i samarbeid med lokale fagforeninger og globale fag- 
organisasjoner, ta initiativ til å opprette slike avtaler  
i flere av våre selskaper i landsmøteperioden.

Europeiske og globale nettverk
Industri Energi organiserer medlemmer innenfor mange 
globale konsern. Dette medfører behov for samarbeid 
mellom tillitsvalgte i flere land. Forbundet vil arbeide 
for å styrke de europeiske samarbeidsutvalgene og styrke 
våre egne tillitsvalgtes kompetanse og aktivitet på dette 
området. I dag finnes det ingen formelle rettigheter 
for de tillitsvalgte til et tilsvarende samarbeid ut over 
Europa. Forbundet vil, i samarbeid med søsterforbund, 
arbeide for å etablere globale konsernnettverk og -utvalg.

Samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner
Forbundet mener det er viktig å videreføre støtte til 
utvalgte sivilsamfunnsorganisasjoner med særlig fokus 
på demokratibygging og menneskerettigheter. I størst 
mulig grad skal dette samarbeidet formaliseres gjennom 
fireårige samarbeidsavtaler. Særlig vil vi vektlegge samar-
beidet med fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon, 
Norsk Folkehjelp, der vi vil videreføre engasjementet  
i Sør-Sudan, selv om arbeidet har blitt satt kraftig 
tilbake på grunn av borgerkrig.

Støttekomiteen for Vest-Sahara utfører et uvurderlig 
arbeid i kampen for rettferdighet og et fritt Vest-Sahara. 
Organisasjonen jobber utrettelig for å gjøre saken kjent, 
samt å løfte den opp til et høyt politisk nivå. Forbundet 
støtter kampen for et fritt Vest-Sahara og krever at dets 
folk får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en 
folkeavstemning i tråd med folkeretten og FNs vedtak.

Åpenhet og internasjonale avtaler
I mange av de landene i verden som er rike på natur- 
ressurser, kommer ikke denne rikdommen folket til 
gode. Selskapene som utvinner naturressursene og 
styresmaktene sitter ofte igjen med størstedelen av 
fortjenesten, og i mange tilfeller er denne plassert i skatte-
paradiser. Dette kan ikke Industri Energi akseptere, og vi 
vil derfor samarbeide med sivilsamfunnsorganisasjoner 
som arbeider for åpenhet om kapitalstrømmer. 

I forbindelse med forhandlingene om frihandelsavtale 
mellom EU og USA, Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP), vil Industri Energi samarbeide med 
nordisk og europeisk fagbevegelse.

Industri Energi vil gå imot avtaler som ikke sikrer 
rettferdig handel eller der de grunnleggende faglige 
rettighetene ikke respekteres. Dette gjelder også frihan-
delsavtaler som åpner for at selskaper kan gå til søksmål 
mot Norge, der nye tvisteløsningsmekanismer mellom 
investorer og stater legges til grunn.

De nasjonale regjeringer skal fullt ut ha rett til å gi lover 
til gavn for befolkningen i form av skattlegging, helse, 
miljø, sikkerhet og sosiale og arbeidslivsmessige lover og 
regler. Industri Energi krever åpenhet og en demokratisk 
debatt rundt forhandlinger, samt grundige konsekvens-
utredninger av disse.

EØS-avtalen påvirker vårt arbeidsliv gjennom beslutninger 
fattet i EU. Forbundet vil arbeide for at norske myndigheter 
går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, 
det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal 
lønnsdannelse.

Forbundet vil være en pådriver for at arbeidstakerrettigheter 
og rettferdighet inkluderes og respekteres i internasjonale 
handelsavtaler som Norge er part i.

Lokalavdelinger
Forbundet vil fortsatt ha som målsetting å få flere av våre 
lokalavdelinger til å inngå samarbeid med fagforeninger  
i andre land. 
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