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Introduksjon 
 
 
Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for AUF og Arbeiderpartiet. Dette 

av den enkle grunn at vi er avhengig av et velfungerende arbeidsliv for at 

staten Norge skal være på sitt aller beste. Velferdsstaten er basert på at den 

enkelte skal bidra etter evne og få etter behov. Skal dette fungere best mulig 

er vi avhengig av at alle som ønsker det i tillegg til at alle som er i stand til det 

er i jobb. Jobben som gjøres av 3,5 millioner nordmenn i dag er hva som 

holder velferdsstaten i gang. Av den grunn er det essensielt at partier som 

faktisk bryr seg om norske arbeidstakere er aktive i debatten om hvilket 

arbeidsliv vi skal ha i Norge, i denne debatten skal AUF i Troms ta stor plass.  

 

Alle som bor og vokser opp i Norge er i kontakt med arbeidslivet på en daglig basis. 

Denne kontakten kommer enten ved at personen selv er i jobb eller at personen er i 

kontakt med mennesker som er i jobb. Fordi uansett hvor i landet du beveger deg vil 

du komme i kontakt med arbeidslivet. Enten det er i kontakt med de ansatte på den 

lokale dagligvarehandelen, kontakt med din fastlege, om dette er sikkerheten om at det 

er personer på jobb til enhver tid for å ta vare på deg og din sikkerhet, eller om 

kontakten kommer gjennom dine egne opplevelser på egen arbeidsplass. Uansett 

hvilken forbindelse du daglig har til arbeidslivet så vil det alltid være en forbindelse.  

 

AUF i Troms har i dette programmet valgt å fokusere på hvordan vi skal skape nye 

løsninger på fremtidige i tillegg til eksisterende problemstillinger. Programmet 

fokuserer på hvordan Norge som samfunn skal bevege seg bort fra oljeavhengigheten 

og over på nye industrier. AUF i Troms har med dette skrevet et program som skal 

dekke alle sider ved arbeidslivet, skape nye løsninger og ikke minst legge til rette for 

fremtidens arbeidsliv. Dette gjøres i dag for at vi også i morgen skal ha et arbeidsliv 

som er åpent for alle samt et arbeidsliv som legger til rette for at den norske 

velferdsstaten kan fungere på sitt aller beste, også i fremtiden. 

 



 
Kristian Fagerli. 

 

1 Et inkluderende arbeidsliv 

I dagens Norge er det essensielt at det legges til rette for at alle som er i stand til det samt 
ønsker det skal kunne bidra etter best mulig evne. Dette er noe som må gjøres gjennom en 
rekke forskjellige tiltak. I Norge har vi tidligere sett at prosjekter som IA-bedrifter er en stor 
hjelp for langtidssyke og mennesker med utfordringer til å komme seg ut eller tilbake inn i 
arbeidslivet.  
En slik løsning fungerer godt for mange, der antall sykedager, arbeidstimer, byråkrati og 
annet er tilpasset for å sikre en mest mulig sømløs overgang fra arbeidsløshet til fast arbeid.  
 

1.1 Universell utforming 
Arbeid til alle har, er, har alltid vært og kommer alltid til å være jobb nummer 1. Skal dette 
kunne være vår øverste prioritering forutsetter det at arbeidslivet er tilpasset slik at alle som 
ønsker å jobbe skal kunne gjøre det. 
 
Den eneste faktoren som spiller inn på om en person med funksjonsnedsettelser kan 
fungere i arbeidslivet eller ikke er i hvilken grad arbeidsmiljøet tilrettelegges for 
vedkommende. Skal alle kunne delta i arbeidslivet kreves en rekke tilpasninger. Tilpasninger 
som rullestolramper, lys i tillegg til lyd på varslingsanlegg, ledelinjer, kontrastfarger samt en 
rekke andre tiltak som kan assistere arbeidstakere med funksjonsnedsettelser i hverdagen. 
 
I Norge finnes det jobber til alle, og det er behov for alle. Det finnes altfor mange eksempler 
på mennesker som enten blir sittende hjemme på heltid eller må nøye seg med en svært lav 
stillingsprosent, utelukkende på bakgrunn av at nødvendige tilpasninger ikke gjøres. 
 
Tiltak for å forbedre arbeidsmulighetene for personer med funksjonsnedsettelser må gjøres i 
både privat og offentlig sektor. Det må derfor være et krav om at alle nye bygg er etter en 
standard som gir tilgang for alle, uavhengig om du er blind, hørselshemmet, sitter i rullestol, 
har andre funksjonsnedsettelser eller er helt funksjonsfrisk.  
 
 AUF i Troms vil: 
 

● Kreve at brannvarslingsanlegg varsler ved hjelp av både lys og lyd 
● Sette som standard at alle nye bygninger skal ha ledelinjer som viser vei både inn og 

ut av bygningen samt ut nødutganger 
● At tolker skal være tilgjengelige for hørselshemmede arbeidstakere i forbindelse med 

arbeidsmøter og opplæring på arbeidsplass 
● At staten skal støtte bedrifter som legger til rette for at deres arbeidsplass holder en 

standard som tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelse har mulighet for 
å jobbe der  



 

1.2 Anonyme jobbsøknader 
 
I verdens mest likestilte land sliter enda mange med å finne seg en plass å jobbe. Hadde dette 
skyldes mangel på arbeidsplasser så ville ikke denne problemstillingen eksistert, men da en 
rekke av de som nektes en arbeidsplass blir nektet denne på bakgrunn av navn, hudfarge, 
opprinnelsesland eller religion da får vi i likestillingsnasjonen Norge et stort problem. 
 
Det finnes en rekke eksempler på mennesker som har fått blankt avslag på sin jobbsøknad og 
i mange tilfeller også ikke blitt vurdert til et intervju på bakgrunn av hvilket navn de oppgir 
på jobbsøknaden. 
 
Problemet med å ikke få jobb på bakgrunn av hvem du er samt hvilke fysiske forutsetninger 
du har er størst for jobbsøkere med minoritetsbakgrunn og jobbsøkere med 
funksjonsnedsettelser. Til tross for at en arbeidsgiver etter lovverk ikke kan avslå en 
jobbsøknad på bakgrunn av noen av disse kriteriene skjer det regelmessig. Med tanke på 
personer med funksjonsnedsettelser fører dette i noen tilfeller med seg ekstrautgifter for 
arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidsplassen. Dette er en utgift noen ikke ønsker å ta på seg 
og de avslår heller en søknad på ulovlig grunnlag enn å ta på seg denne ekstrautgiften. 
 
Det er tidligere gjennomført prøveprosjekter med anonyme jobbsøknader. Disse 
prøveprosjektene viste at personer med minoritetsbakgrunn utvidet mulighetene sine for å få 
jobb med 50% med anonyme jobbsøknader fremfor ikke-anonyme søknader. Dette viser at 
uansett hvor mye det jobbes med holdninger og uansett hvor tydelig et lovverk er så vil 
fordommene til enkelte arbeidsgivere komme frem i ansettelsesprosesser.  
 
Derfor er det viktig at dette problemet tas tak i så raskt som mulig. Det kanskje mest effektive 
virkemiddelet for å hindre slike situasjoner er at alle og enhver kan søke jobb anonymt. Der 
arbeidssøker leverer en søknad som inneholder informasjon som er utelukkende relevant for 
stillingen de søker på. 
 
AUF i Troms vil: 
 
 

● Gjennomføre et nasjonalt prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader der effekten av 
dette skal vurderes 

● På bakgrunn av resultat fra prøveprosjekt skal det tas stilling til om dette skal innføres 
permanent 

 
 



 

2 Et likestilt arbeidsliv 

I dagens samfunn er det spesielt viktig med like muligheter og rettigheter når det kommer til 

arbeidslivet. Vi bruker mye tid på arbeidsplassen vår, og det er derfor viktig å ha et likestilt 

og godt miljø på arbeidsplassen. Kjønn, legning eller hudfarge skal ikke gi deg fordeler eller 

ulemper i arbeidslivet. Det skal være slik at den med best mulig utdanning og kvalifikasjoner 

skal bli valgt først.  

 

Dagens utdanningssystem er svært kjønnsdelt, der det er flere linjer som har stor overvekt av 

ett kjønn. Dette kan føre til sosialt press som gjør at enkelte velger bort et utdanningsløp fordi 

det er dominert av motsatt kjønn. For å minske disse forskjellene er det viktig å få gode 

rådgivningstjenester og gi mer samt riktig informasjon tidlig. Dagens ungdom får for lite 

informasjon om krav og rettigheter. En av konsekvensene kan være at noen velger å ikke gå 

den linjen de ønsker, men heller følger strømmen.  

 

Gjennomsnittslønnen til menn er høyere enn den til kvinner. Dette kommer av at det er flere 

menn som jobber i toppstillinger og i privat sektor. Kvinnedominerte yrker er ofte 

lavtlønnede, og kvinner jobber oftere deltid. Det er en trend som viser at kvinner ofte tar ut 

lengre foreldrepermisjon og jobber deltid for å få nok tid med barn. Dette kan føre til at mens 

kvinnen er hjemme med barn, klatrer mennene høyere opp på lønnsstigen. Ved å todele 

foreldrepermisjonen vil begge foreldre ha samme mulighet til å tilbringe tid hjemme med 

barna, og ha de samme mulighetene i arbeidslivet. Dette fører videre til en mer rettferdig 

fordeling.  

 

AUF i Troms vil: 

● Ha en todeling av foreldrepermisjonen 

● Satse mer på likestillings- og inkluderingsarbeid i arbeidslivet 

● Aktivt bruke kjønnskvotering i ansettelsesprosesser i yrker der ett kjønn er sterkt 

overrepresentert 

● Vektlegge likestilling i offentlige anbud 

● Sikre at arbeidsutstyr og arbeidsklær er tilgjengelige i ulike modeller uten å måtte 

spesialbestilles 



 
 

 

 

3 Et trygt arbeidsliv 

Arbeidslivet skal sikre folks personlige økonomi og deres verdighet, og bidra til å gi mening i 

hverdagen og livet for øvrig. Det er ikke nok å kun gi mennesker en stilling, de skal også 

kunne føle seg anerkjent og som en del av fellesskapet. Våre verdier og visjoner skal sikre 

enkeltmenneskets plass i fellesskapet og samtidig gi den tryggheten man behøver for å 

komme seg gjennom hverdagen. Dermed må vi i AUF i Troms anerkjenne at arbeid ikke kun 

handler om økonomisk aktivitet og individuell kjøpekraft, men også trivsel, psykisk helse og 

fellesskap. 

 

Den norske arbeidsstyrken er den mest effektive og produktive i hele verden, og dette er i stor 

grad på grunn av trepartssamarbeidet og den norske modellen. Gjennom de siste hundre 

årene i Norge har det blitt utviklet en tillit mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere 

som har sikret en gjensidig respekt. Denne respekten har de siste fem årene vært under hardt 

press fra den høyrevridde regjeringen vi har i Norge. Midlertidige ansettelser, «nulltimers» 

-kontrakter, useriøse aktører, økte avgifter, og en eksplosjon i bruk av bemanningsbransjen er 

noe av det som i dag kan regnes som trusler mot det organiserte og trygge arbeidslivet vi har 

her i Norge. Dette mener AUF i Troms det må gjøres noe med. Den såkalte “Oslomodellen” 

setter krav til blant annet faste ansettelser, tariff og bruk av lærlinger til bedrifter kommunen 

kjøper varer og tjenester fra. Dette er med på å sikre et mer seriøst arbeidsliv og en tryggere 

hverdag til de ansatte.  

 

For Einar Gerhardsen var hans viktigste gjennomslag at arbeidsfolk i Norge ikke lenger 

behøvde å stå med lua i hånda. I dag står det ikke like mange med lua i hånda som det gjorde 

rett etter krigen, men det er enda mange som føler den samme usikkerhet rundt fremtiden som 

man følte da. Selv om man får en arbeidsplass er det ingen garanti for at man får en fast 

bolig, et lån i banken, eller en lønn å leve av. Dette behøver politisk handling og innsatsvilje, 

og vi behøver fellesskapet. For å sikre fremtidige generasjoners rett til et trygt arbeidsliv må 

vi sammen ta i et tak mot høyrepolitikk og privatiseringsreformer i offentlig sektor.  

 



 
For AUF i Troms er det svært viktig at landets arbeidsgivere blir tatt på alvor. For at dette 

skal kunne gjøres på en best mulig måte er det essensielt at konfliktsaker på alle 

arbeidsplasser behandles på en mest mulig sømløs måte. Derfor ønsker AUF i Troms igjen å 

åpne for kollektiv søksmålsrett. Dette skal gjøres slik at flere konfliktsaker og eventuelle 

søksmål mot en og samme arbeidsgiver skal kunne samles opp til et felles søksmål fra de 

ansatte og mot den gitte arbeidsgiver. 

 

 

 

AUF i Troms vil: 

●  Redusere åpningen for midlertidige ansettelser til kun å innebære prosjektstillinger 

og tidsbegrensede engasjementer 

● Skape offentlige vikar-pools for yrkesgrupper som preges av fravær som lærere og 

arbeidere i helsesektoren  

● Innføre Oslo-modellen nasjonalt og i alle fylkeskommuner og kommuner  

● Forby bemanningsbransjen 

● Gi strengere straffer for arbeidsgivere som ikke gir arbeiderne kontrakt 

● Styrke etatene med ansvar for et forsvarlig arbeidsliv, og sørge for en mer sømløs 

kommunikasjonsflyt mellom etater 

● Pålegge tydeligere retningslinjer i forhold til samarbeidet mellom tillitsvalgt, ledelse 

og arbeidere 

● Styrke arbeidstakers rettigheter ved å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, og styrke 

skattefordeler fra å være fagorganisert 

 

 

3.1 Tilsyn i arbeidslivet 

For å sikre arbeidere en trygg og forsvarlig arbeidsplass, er det viktig å ha organer som kan 

holde tilsyn og passe på at arbeidstakere får dekket sine rettigheter. Den etaten med størst 

ansvar her er arbeidstilsynet som passer på at arbeidsplasser overholder lovene som er fastsatt 

i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og deler av tobakksskadeloven. Med et 

så stort arbeidsområde og med mange tusen arbeidsplasser som skal holdes tilsyn ved er det 

merkelig at arbeidstilsynet i 2016 hadde kun 619 ansatte. For å kunne sikre et forsvarlig tilsyn 



 
som sikrer at ansatte har det trygt på arbeidsplassen burde det ansettes flere og gis mer midler 

til arbeidstilsynet så de kan utføre tilsyn i større grad enn de gjør i dag. 

 

AUF i Troms vil: 

● Kreve at arbeidstilsynet gjennomfører periodiske tilsyn ved alle bedrifter som 

opererer i Norge 

● Styrke arbeidstilsynet med flere ansatte og ressurser, og gi arbeidstilsynet strengere 

sanksjonsmuligheter 

● Etablere halvårlige HMS-inspeksjoner på bedrifter av en gitt størrelse, samt 

underentreprenører som utfører arbeid for større bedrifter 

● Slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet og i større grad gjøre ledelsen ansvarlig for 

å unngå slike lovbrudd 

 

 

3.2 GDPR og personvern 

I dagens teknologiske verden legger alle og enhver igjen spor etter seg uansett hvor de går. 
På bakgrunn av dette har EU vedtatt en lov om personvern kalt GDPR. Denne loven skal 
sikre at personopplysninger som gis ikke havner på avveie.  
I og for seg er dette en lov som AUF i Troms støtter. Dette på bakgrunn av lovens intensjon 
om å sikre den enkeltes personvern i hverdagen.  
 
Problemet med denne loven kommer når regjeringspartiene Høyre, Venstre og 
Fremskrittspartiet gjør sine endringer for å unngå at denne loven ansvarliggjør arbeidsgivere 
for tukling med timelister samt ubetalte overtidstimer.  
 
Tilleggssetningene som regjeringspartiene har lagt til i personvernloven fra EU har ført til at 
verneombud og tillitsvalgte ved arbeidsplasser får en vanskeligere og tilnærmet umulig 
oppgave i forbindelse med oppfølging av saker som omhandler arbeidstid, antall ansatte og 
utbetalt lønn.  
 
Når den regjeringens versjon av loven skal være den gjeldenede i Norge skaper dette store 
utfordringer både for svært mange. Dagens regjering ofrer et godt felleskap, 
trepartssamarbeidet i tillegg til at de ofrer arbeidstakernes rettigheter for å gjøre det lettere 
for å arbeidsgivere som ikke følger lover og regler å slippe unna med dette 
 
AUF i Troms vil:  
 

● Fjerne regjeringens tillegg til GDPR 
● Gjøre det enklere for verneombud og tillitsvalgte å få tilgang til dokumenter som er 

relevante for saker hvor de skal representere de ansatte på sin arbeidsplass. 
 



 
 

 

 

 

3.3 Sekstimersdagen 
 

I 1919 ble loven som satte 8 timers arbeidsdag som standard vedtatt. Loven satte for første 

gang en tydelig begrensing for hvor lenge hver enkelt arbeider skulle jobbe hver enkelt dag. 

Den nye loven delte dagen inn i tre deler, en del til arbeid, en til fritid og en del til søvn. Før 

denne reguleringen var fritidsdelen av dagen en luksus kun de rikeste kunne unne seg. 

 

Under LO-kongressen i 2017 ble det vedtatt at å redusere normal arbeidstid fra 7,5 til 6 timer 

skulle utredes. Dette til dels på bakgrunn av forsøk og prøveprosjekter som ble gjennomført i 

Sverige i 2016. Dette viste at de ansatte var mer produktive i arbeidstiden, sykefraværet gikk 

ned fra 6,8 til 5,4% og ikke minst de ansatte var i større grad fornøyde da de fikk mer tid de 

kunne sammen med familie og venner. 

 

I bedriftene som har hatt prøveprosjekter med 6 timers arbeidsdag har det vist seg at 

produktiviteten og mengden arbeid som gjøres ikke går ned i noen vesentlig grad, i de fleste 

eksemplene var resultatet heller det motsatte. I og med at de ansatte hadde kortere 

arbeidsintervaller mellom arbeidsdagens begynnelse, pause og slutt svarte de fleste at de var 

mindre trøtte og slitne på jobb enn tidligere og dermed fikk gjort mer arbeid enn hva de 

gjorde på 7,5 timers vakter. 

 

Et prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag i Norge vil kunne gi klarhet i en rekke spørsmål. 

Det vil i tillegg kunne øke produktiviteten på norske arbeidsplasser. Og ikke minst gi oss en 

løsning på den endeløse tidsklemma norske familier er i på en daglig basis.  

 

AUF i Troms vil: 

● Gjennomføre prøveprosjekter med 6 timers arbeidsdag i Norge 

 

DISSENS: Atle Lien og Louise Gustafsson. “Stryke kap: 3.2” 

 



 

4 Arbeidslivets sikkerhetsnett 

Det aller viktigste målet for AUF i Troms er å sikre at alle har arbeid. De siste årene har 

mange falt utenfor arbeidslivet, da mener AUF i Troms at det er en politisk oppgave å skape 

arbeidsplasser slik at ingen blir stående lenge uten jobb. Dessverre vil det alltid være noen 

som faller utenfor. Om det er som følge av en falmende økonomi, medisinske årsaker eller 

uheldige valg så er en viktig del av det norske arbeidslivet sikkerhetsnettet som tar imot de 

som faller utenfor. Dette sikkerhetsnettet må gjøres så stort og sterkt som mulig i tillegg at 

hullene må være små nok til at ingen faller igjennom. 

 

NAV sin rolle er å håndtere og hjelpe de som faller utenfor. NAV må være lagt opp slik at det 

er rustet til å ta vare på alle som står arbeidsledig, uavhengig av årsak. Enkelte kan trenge 

rehabilitering, kvalifisering og tilrettelegging. Dette må skreddersys til den enkelte person. 

 

Vi vil ha et serviceinnstilt NAV, som skal støtte og veilede når det er behov for det. De som 

ikke kan arbeide, skal være trygge på at de får den støtten de trenger og at de sikres tilgang til 

arenaer som gir fellesskap. 

 

Nav har også en rolle overfor arbeidsgivere. Arbeidsgivere kan trenge veiledning om hvordan 

de kan tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det, for eksempel for uføre og andre med 

nedsatt funksjonsevne. Nav må ha kompetanse på disse feltene både på arbeidstaker og 

arbeidsgiver siden. 

 

Ungdom og unge voksne lever ofte hurtige og skiftende liv. Samtidig er unge en sårbar 

gruppe i arbeidslivet som kan ha vanskelig for å få innpass i arbeidsmarkedet. I denne 

gruppen er det avgjørende at NAV kommer raskt på banen. Unge som kommer inn i 

NAV-systemet skal ikke måtte vente. De skal møtes av egne konsulenter med god tid og få 

klienter. AUF i Troms ønsker et eget NAV ung med kortere saksbehandlingstid og tett, 

ukentlig oppfølging. Å få unge ut i jobb må være en prioritert oppgave ved alle NAV kontor. 

Ungdom må også prioriteres til kurs og tiltaksplasser. 

 

I tider med høy arbeidsledighet er permitteringsregelverket et viktig verktøy for å beskytte de 

som jobber i utsatte næringer. Det må gjennom politiske virkemidler sikres at dette 



 
regelverket fungerer for å beskytte arbeidsfolk. Det viktigste for å styrke 

permitteringsregelverket er å gjøre det lett å tilpasse det i nedgangstider. I tillegg ønsker AUF 

i Troms et rullerende permitteringsregelverk slik at de med lavest ansiennitet ikke må ut i 

hele permitteringsperioden. 

 

AUF i Troms vil: 

● Sikre en mer individuell oppfølging fra NAV 

● Sikre et godt samarbeid mellom NAV og arbeidsgivere for å gi flere muligheten til å 

komme ut i arbeid 

● Opprette NAVung 

● Innføre rullerende permitteringsregelverk 

5 Unge i arbeidslivet 
Å være ny i noe er alltid utfordrende, arbeidslivet er intet unntak. Mange har sitt første møte 
med arbeidslivet gjennom en sommerjobb, andre starter tidlig i en deltidsjobb mens noen har 
sitt første møte med arbeidslivet i det de starter lærlingtiden sin.  

5.1 Din første jobb 

Uavhengig av hva som er det første møtet med arbeidslivet for den enkelte så er det mange 
fallgruver som unge i arbeidslivet kan stå ovenfor. Mangel på kontrakt, begrenset oppfølging, 
useriøse arbeidsgivere, dårlige vilkår og manglende informasjon kan være noen av disse.  
 
For å unngå slike fallgruver og problemer er det essensielt at elever ved både ungdoms- og 
videregående skoler i Norge får kjennskap til arbeidslivet før de skal ut i det. Hyppig kontakt 
mellom skole, stat og LO er viktig for at ferske arbeidstakere skal kjenne til hvilke 
utfordringer de kan møte, hvilke plikter de har samt hvilke rettigheter de har i forbindelse 
med sitt første møte med arbeidslivet.  
 
Fagforeningene må bli mer tilgjengelig. Spesielt for elever ved yrkesfaglige linjer. Dette må 
være samarbeid mellom skolen og den aktuelle fagforeningen. Dette av flere grunner, både 
for å informere elevene om at fagforeningen finnes, hvor den finnes og hvordan elevene kan 
benytte seg av den. I tillegg til at det senker terskelen for å organisere seg.  
 
Etter at kjennskapen til hva en fersk arbeidstaker begir seg ut på er formidlet kommer ofte 
problemet med å finne seg arbeid. For i dagens Norge er det en stor mangel på arbeid til 
unge. En rekke ungdommer, skoleelever og studenter ønsker seg jobber ved siden av sine 
daglige gjøremål. Både for å tjene ekstra penger men også for å gjøre seg kjent med det 
arbeidsmarkedet de skal tilbringe resten av sitt liv i. Det er av denne grunn svært viktig at 
kommune, fylkeskommune og stat gjør det mulig for unge å få en fot innenfor arbeidslivet. 
Disse tre leddene kan fungere på flere måter, enten ved å fungere som bindeledd mellom 
arbeidstakeren og private bedrifter eller ansette unge i egne stillinger der det er mulig.  



 
 

5.2 Attraktive lærlingeplasser 

I Norge i dag finner vi lærlinger i alt fra servitørfaget til aquakulturfag. Når det ansettes 
lærlinger i så mange forskjellige sektorer og så mange forskjellig type bedrifter vil dette 
naturligvis også ha innvirkning på utbetalingene som lærlingene sitter igjen med ved 
månedens slutt. 
 
Det er svært viktig å løfte frem yrkesfagene i alle sektorer, slik at vi også i fremtiden vil ha 
fagfolk til å utføre de aller viktigste jobbene i samfunnet. Derfor er det viktig at forskjellene 
mellom lærlingene også utjevnes, slik at elever skal tørre å følge sine drømmer og ønsker 
fremfor å utelukkende søke etter yrkene med høyest mulig utbetaling ved månedens slutt. Et 
frikort for lærlinger kan være med på å utjevne nettopp dette. Et frikort som sier at alle 
lærlinger med en årslønn på mindre enn 150.000 kroner i sin lærlingjobb per år skal slippe å 
skatte av den.  
 
 
AUF i Troms vil: 

● Pålegge skoler å arrangere møter mellom yrkesfagklasser og relevant fagforening 
minst en gang årlig 

● Sørge for at rådgivningstjenesten på ungdomsskolen fokuserer mer på elevens 
ønsker, interesser og planer fremfor karakterer når skoler og alternativer skal 
anbefales 

● Pålegge kommune, fylkeskommune og stat å ta større ansvar i forbindelse med 
ansettelse av unge 

● Innføre et frikort for lærlinger med grense på kr 150000 per år 
● Øremerke statlige midler til opplæringskontoret for tettere oppfølging av lærlinger for 

å forberede dem på samarbeid i arbeidssituasjoner på arbeidsplassen 
● At elever ved grunnskole og videregående skole skal få opplæring i å skrive 

CV og jobbsøknad, på ungdoms og videregående skole skal dette falle inn 
under faget utdanningsvalg 
 

 

 
 
  

  

6 Et internasjonalt arbeidsliv 

Med raskere transport og nye kommunikasjonsformer blir verden mindre og mindre. 

Globaliseringen bringer med seg mye positivt, men den byr også på nye utfordringer og 

forsterker eksisterende problemer. Arbeidslivspolitikken må rustes til å håndtere et arbeidsliv 

hvor landegrenser betyr mindre enn før. Det betyr både at Norge må ta en lederrolle for å 



 
sikre rettighetene til arbeidstakere i hele verden og at lovverket i Norge må sikre at alle som 

jobber i Norge jobber under norske forhold. 

 

Norge har et tett samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Dessverre er EU mer liberal i 

arbeidslivspolitikken enn Norge er. Det kan by på utfordringer når direktiver fra EU svekker 

rettighetene til norske arbeidstakere sammenlignet med det norske regelverket. EØS-avtalen 

gir rom for å legge ned veto mot EU-direktiver som nasjonen mener ikke kan implementeres. 

Norge har i stor grad akseptert de direktiver som har kommet. I fremtiden må Norge mye mer 

aktivt bruke vetoretten der det er nødvendig for å beskytte norske arbeidstakere. 

 

I takt med internasjonaliseringen er det flere enn noen gang før som krysser landegrenser for 

å søke arbeid. Behovet for kompetent arbeidskraft i Norge er økende. Arbeidsinnvandring 

kan være med på å dekke det behovet. Mange mennesker kommer til Norge ferdigutdannet 

og med kompetanse. Vi må slippe disse menneskene inn i arbeidslivet og sikre at vi så godt 

som mulig benytter oss av den kompetansen som er i Norge uansett hvor den kommer fra. Da 

må det sikres god arbeidstrening for innvandrere i tillegg det må bli lettere for utenlandske 

arbeidere å få sin utdanning godkjent i Norge. 

 

Norge har et stort og voksende problem med sosial dumping. Utenlandske arbeidstakere som 

kommer til Norge blir utnyttet av arbeidsgiver og må jobbe under forhold som ikke er 

akseptable i det norske arbeidslivet. Uansett rettighetene i opprinnelseslandet så vil ikke AUF 

i Troms akseptere at utenlandske arbeidstakere får annen behandling enn sine norske 

kollegaer. Det er nødvendig med styrket forebygging og å slå hardt ned på sosial dumping i 

alle sektorer. Arbeidstakere som kommer til Norge må få tilbud om realkompetansevurdering 

og kvalifiseringstiltak som norskopplæring. 

 

På havet er det en stor utfordring at mange skip som går i Norge flagges ut av landet. Da kan 

de forholde seg til regelverket i et annet land mens de operer i Norge. Det er helt 

uakseptabelt. Norske arbeidsvilkår skal også gjelde i norske farvann. En uavhengig juridisk 

vurdering har konkludert med at å stille krav om norske arbeidsvilkår i norske farvann ikke 

vil stride mot EØS-avtalen.  

 

AUF i Troms vil: 

● Sikre at alle som jobber på norsk sokkel jobber innenfor norske regelverk 



 
● At Norge skal aktivt bruke vetoretten der det er nødvendig for å beskytte norske 

arbeidstakere 

● Gjøre det lettere å få utdanning fra utlandet vurdert, og eventuelt godkjent  

● Sikre god etterutdanning og arbeidstrening til innvandrere 

● Gi et tilbud om kortere utdanningsløp til personer med utdanning fra utlandet for å 

sikre rett utdanning for norsk autorisasjon 

● Åpne opp for å benytte praksisplasser for å dokumentere kompetanse og 

arbeidserfaring 

● Sette krav til bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft å tilrettelegge for 

norskundervisning  

 

 

 
 
 
 

  

 

7 Fremtidens arbeidsliv 

Den teknologiske utviklingen vi ser i verden vil påvirke det arbeidsmarkedet vi kjenner i dag. 

Maskiner og datasystemer kan erstatte potensielle arbeidsplasser, og tvinger oss til å tenke 

nytt. Skal vi klare å sysselsette alle som både er i stand til og som ønsker å være i arbeid må 

vi se på fremtiden med nye øyne. Tradisjonelle norske næringer vil endres med tiden, og vil 

kreve kreativ tenkning for å kunne oppfylle kravene til morgendagens arbeidsliv. 

 

7.1 Robotisering og digitalisering 

Vi må til enhver tid ha et arbeidsliv tilpasset det samfunnet vi lever i og som er rustet for den 

hverdagen vi vet vil komme. Teknologiske fremskritt kan skape gode løsninger. Slike 

fremskritt kan effektivisere, standardisere og utvikle produkter, varer og tjenester på måter 



 
som ikke før var tenkelig. Men vi er nødt til å ta inn over oss hvilke problemer disse 

teknologiske fremskrittene også fører med seg.  

 

Dersom en ny robot på en arbeidsplass tilsvarer et menneske mindre per arbeidsplass vil vi 

om ikke lenge få problemer med å finansiere velferdsstaten vår. Sikkerhetsnettet som skal 

sørge for at alle får muligheten til å leve verdige liv, utdanne seg, arbeide, være syke og bli 

gamle må tas vare på uavhengig av hvilken arbeidskraft som benyttes av arbeidsplassene. 

Derfor er vi nødt til å tenke nytt, vi er nødt til å finne løsninger for hvordan roboter, 

dataprogrammer og maskiner kan bidra til den norske velferdsstaten i samme grad som 

dagens arbeidstakere gjør.  

  

Robotisering er en faktor som kan på kort sikt koste jobber og skatteinntekter i norsk 

økonomi, men samtidig føre til økt produktivitet i samfunnet. Det er anslått at opptil en 

tredjedel av Norske arbeidsplasser står i fare for å bli automatisert i løpet av de neste 20 

årene. Dette inkluderer 240 000 mennesker som jobber i butikker. Fremover må vi skape flere 

nye arbeidsplasser og styrke omskolering og redusere det kortsiktige tapet av jobber og 

skatteinntekter. Der vil robotskatt være en del av løsningen. Intensjonen med robotskatt skal 

ikke være å hindre robotisering totalt sett, men å dempe tapet av jobber og skatteinntekter. 

Robotskatten vil være 75% av tidligere arbeidstakers årlige betalte skatt. Det vil for eksempel 

innebære at for å erstatte en arbeidstaker som betaler 200 000 i skatt årlig må arbeidstaker 

betale 150 000 et år, før det så reduseres med 10 prosentpoeng hvert år.  

 

 

AUF i Troms vil:  

● Innføre robotskatt, som skal skattlegge robotisering tilsvarende 75% av avsatt 

arbeidstakers skattebetalinger – prosentandelen minsker 10 prosentpoeng hvert år  

 

7.2 Fremtidens arbeidsplasser 

Fremtidens arbeidsplasser vil være basert på grønne og klimavennlige løsninger. Vi er 

avhengige av kreative mennesker for å finne frem til fremtidens løsninger på både 

eksisterende og fremtidige problemstillinger i arbeidsmarkedet. 

 



 
Innen 2035 skal den norske petroleumsindustrien avvikles. For å unngå at vi i 2035 plutselig 

står med 170 000 arbeidsledige som tidligere har jobbet innen petroleumssektoren så må 

omstillingen begynne allerede nå. I Norge må vi bli flinkere til å benytte oss av kompetansen 

som arbeidstakerne innehar, i tillegg til at vi må bli langt flinkere til å legge til rette for videre 

utdanning samt å legge til rette for videreutdanning under arbeid. 

 

Vi vet at vi bor i et land rikt på naturressurser. Det er opp til oss som lever i dag samt 

fremtidige generasjoner å finne ut hvordan vi skal benytte oss av i tillegg til hvordan vi på 

best mulig måte skal forvalte disse ressursene. Fra og med i dag og inn i fremtiden skal 

fokuset i større og større grad bort fra petroleum men heller mer og mer over på vindkraft, 

vannkraft, bølgeenergi, solenergi og thoriumkraft. 

 

I Norge må vi utnytte naturressursene på en bærekraftig måte. Dette gjelder på alle områder. 

Vi skal sørge for at vi i fremtiden har ren norsk energi som både kan brukes i Norge samt 

selges til utlandet. Vi skal sørge for at det i fremtiden også er unge som vil ta på seg ansvaret 

det er å drive gårdsbruk. Vi skal sørge for at unge får en vei inn i fiskeriyrkene og vi skal 

sørge for at norsk oppdrett drives i rømningssikre og mindre naturskadelige anlegg.  

 

Vi skal sørge for at det finnes arbeidsplasser tilgjengelig uansett om du leter etter din første 

eller tiende jobb og uansett om denne jobben er innenfor kraft og energiindustrien eller om 

den er i salg og serviceyrker. 

Derfor er det svært viktig at vi har et fremtidsrettet blikk på arbeidsmarkedet og jobber 

offensivt for at det skal finnes arbeidsplasser for enhver som er i stand til å bidra til den 

norske velferdsstaten.  

 

 

 

 

 

 

AUF i Troms vil:  

● Øke mulighetene for omskolering og videreutdanning 

● Satse på grønne og bærekraftige arbeidsplasser i fremtiden  

● Øke satsingen på arbeidsplasser i fremtidsrettede næringer 

● Styrke satsingen på utdanning til fremtidsrettede næringer 



 
● Legge til rette for at videreutdanning i større grad kan tas mens du er i jobb.  

● Flytte forskningsmidlene fra petroleumsindustrien over på thoriumforskning 

● Øke bevilgningene til forskning på alternative energikilder 
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