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Hovedpunkter i de forskjellige politikkdokumentene

YS’ politiske program 2018-2022
Programmet har følgende struktur:

1. Identitet og verdigrunnlag
2. YS i en verden i endring
3. Politiske prinsipper for fremtidens arbeidsliv og samfunnsliv

3.1. Den norske modellen
3.2. Inntektspolitikk
3.3. Teknologi som en mulighet og utfordring
3.4. Kompetanse
3.5. Sysselsetting og verdiskaping
3.6. Et godt arbeidsliv for alle

Familie- og likestillingspolitisk dokument (2016)
YS vil at alle uansett kjønn skal kunne forsørge seg selv, ha en fullverdig tilknytning til arbeidslivet
og være likeverdige omsorgspersoner.

Dette forutsetter at arbeidslivet og samfunnet legger til rette for at den enkelte kan kombinere
yrkesaktivitet med omsorgsoppgaver i ulike livsfaser.

Inkluderingspolitisk dokument (2018)
YS vil:

● At alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner
den enkelte, virksomheten og samfunnet.

● Ha et arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse.
● Ha et arbeidsliv som utvikler arbeidstakernes kompetanse.
● Ha et arbeidsliv som inkluderer utsatte grupper.
● At arbeidslivet tilrettelegges for forskjellige livsfaser.
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Internasjonal plattform (2020)

YS mener:
● At den norske utviklingspolitikken skal bygges på:

○ Krav om fagforeningsfrihet.
○ Forsvar av fagforeningsledere.
○ Økt satsing på infrastrukturinvesteringer.
○ Å øke fattige lands tilgang til finansieringsmidler.
○ Økt satsing på utdanning.
○ Satsing på ny teknologi.

● At Norge skal være en internasjonal pådriver for demokratiutvikling, menneskerettigheter,
likestilling, miljø og fattigdomsbekjempelse.

● At grunnleggende arbeidstakerrettigheter respekteres i et stadig mer internasjonalt
arbeidsliv, herunder at ILO-konvensjoner ratifiseres og etterleves.

● At sosial dumping, korrupsjon og svart økonomi bekjempes på alle områder.
● At norske virksomheter som driver internasjonal handel og etablerer virksomhet i utlandet

skal respektere faglige rettigheter og menneskerettigheter, tar miljøhensyn og bidrar til en
demokratisk utvikling.

● At arbeidsstandarder må innarbeides i internasjonale handelsavtaler og regelverk.
● At all diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,

seksuell orientering, alder og andre vesentlige forhold ved en person skal bekjempes.
● At vi må styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre rettferdig skattlegging og mest

mulig like konkurransevilkår hva gjelder skatter, og at vi må utrede ulike modeller for
rettferdige internasjonale skatteregimer

● Det skal være krav om offentlighet om eierskap av utenlandske eiere i norske selskap.
● At skattemyndighetene skal ha nødvendig innsyn i bedrifters konti og annen relevant

informasjon som kan sikre rettferdig skatteinnkreving.
● At det skal stilles krav til internasjonale aktører som leverer tjenester og varer i Norge om å

følge nasjonale og internasjonale lover og regler. Alle handelsavtaler skal bidra til en
bærekraftig utvikling. Det skal ikke inngås handelsavtaler med land som bryter
grunnleggende ILO-konvensjoner.

● ILOs kjernekonvensjoner må være overordnet andre internasjonale regelverk, som
avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og de bilaterale og regionale
handelsavtalene. Der det er konflikt mellom regelverk i ILO og WTO, må førstnevnte
regelverk gjelde.

● Flernasjonale handelsavtaler, herunder globale handelsavtaler i regi av WTO, skal
respektere grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

● At kapitler om bærekraft og sosiale standarder må innarbeides i alle handelsavtaler.
● At alle land skal følge grunnleggende internasjonale konvensjoner på flyktningområdet –

spesielt FNs flyktningkonvensjon. Norge må bidra til å løse den felles internasjonale
utfordring som flyktningsituasjonen er og at det skjer på en måte som fordeler byrder og
plikter, samt at man får til en effektiv integrering av flyktninger inn i det norske samfunnet.

● At det skal bli enklere å få godkjent utdanning tatt i andre land.
● At myndighetene må forsterke samarbeidet med arbeidslivets organisasjoner og utvikle

virkemidler for å bekjempe diskriminering og forbedre mulighetene for rekruttering av flere
flyktninger til stillinger i privat og offentlig sektor.
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Kompetanse (2020)
YS mener:

● Alle arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv.
● Alle skal få mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter for å møte fremtidens

kompetansebehov.
● Alle må få mulighet til å få vurdert og dokumentert sin realkompetanse. Det må utvikles

gode og funksjonelle metoder for kartlegging, vurdering og dokumentasjon av kompetanse
ervervet i arbeidslivet. En digital plattform bør være en naturlig del i en slik modell.

● Det må utvikles en positiv læringskultur på arbeidsplassene, der systematisk arbeid med
kompetanseutvikling er en naturlig del av de lokale partssamarbeidet.

● Alle må sikres mulighet til å bygge på sin kompetanse gjennom modulbaserte etter- og
videreutdanningstilbud.

● Alle skal ha mulighet og rett til å utvikle sin kompetanse med utgangspunkt i eget
kompetansenivå.

● Det bør etableres en digital plattform som gir en samlet oversikt over etter- og
videreutdanningstilbud, både formelle og ikke-formelle, private og offentlige.

● Opplærings- og utdanningstilbud må både tilbys i moduler og gjøres tilgjengelig gjennom
digitale løsninger.

● Insentiver bør stimulere de med svakest forutsetninger og muligheter for
kompetanseutvikling.

● Det bør etableres gode og tilpassede finansieringsordninger for livslang læring.
● Flere offentlig trygde- og tilskuddsordninger bør rettes inn mot å underbygge målsettingen

om livslang kompetanseutvikling og læring. Det må etableres en permanent ordning som
åpner opp for muligheten til å ta formell utdanning i kombinasjon med dagpenger.

● Det offentlige virkemiddelapparatet skal underbygge og hjelpe frem finansieringsløsninger i
forhandlinger mellom parten.

● Alle skal ha mulighet til å heve sin kompetanse gjennom hele livsløpet, og at en nasjonal
langtidsplan for livslang læring må prioriteres. For å sikre virksomhetenes fremtidige
kompetansebehov, må det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte slik at de settes i
stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.

● At partene i den enkelte virksomhet prioriterer oppgaven med å kartlegge det fremtidige
kompetansebehovet, slik at man i fellesskap kan identifisere kompetansegap og utvikle
strategi for riktig kunnskapsutvikling i virksomhetene.

● At det avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i
arbeidstiden.

● At det må etableres et kollektivt kompetansefond som sikrer ansatte reell mulighet til
kompetanseutvikling, og virksomheter insentiver og handlingsrom til å investere i ansattes
kompetanseutvikling. Ordningene bør supplere, ikke erstatte, arbeidsgivers ansvar for å
finansiere kompetansetiltak i tråd med virksomhetens behov. Grunnfinansiering og
påfølgende oppbygging av kollektivt kompetansefond kan skje gjennom bidrag fra de tre
partene.

● Det må legges til rette for at alle får være med i den digitale omstillingen som finner sted.
● Den digitale infrastruktur må fortsatt utvikles.
● Det må tilrettelegges for at opplærings- og utdanningstilbud raskt kan omstille seg slik at

dimensjonering av tilbudene er i overensstemmelse med arbeidslivets etterspørsel etter
kompetanse.

● For å være enda bedre forberedt for fremtidige kriser, må tiden vi er inne i evalueres, og
tiltak og satsinger for fremtiden basere seg på disse erfaringene.
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Klima og bærekraft (2021)

YS mener:
● Målet om å stoppe klimaendringene nås gjennom forpliktende internasjonale avtaler og en

ambisiøs nasjonal klimapolitikk.Norge skal ta sin del av ansvaret for å nå Parisavtalens mål
gjennom å oppfylle sine løfter til avtalen, og samarbeide med EU om felles kuttmål.

● Sikre rettferdig omstilling gjennom bærekraftsmålene 8 Anstendig arbeidsliv og økonomisk
vekst og 13 Stoppe klimaendringene.

● Arbeidstakerorganisasjonene har og skal ta en sentral rolle i arbeidet med å nå
klimamålene. Partene i arbeidslivet må være representert i utarbeidelsen av norsk
klimapolitikk. Eksisterende mekanismer for samarbeid og involvering i arbeidslivet tas
aktivt i bruk i arbeidet med å realisere grønn omstilling.

● Ansatte og deres representanter må sikres reell innflytelse i arbeidet med bærekraft og
grønn omstilling, også lokalt på hver enkelt arbeidsplass. Tillitsvalgte involveres og sikres
medbestemmelse i arbeidet med bærekraft og grønn omstilling.

● Tariffavtalene kan og bør brukes for å sikre samarbeid og medvirkning til reduksjon av
klimagassutslipp og et mer bærekraftig arbeidsliv.

● Ha gode tilbud for etter- og videreutdanning og omskolering for arbeidstakere som har
behov for dette, i et bærekraftig perspektiv.

● Behovet for grønn kompetanse kartlegges, og resultatet brukes til dimensjonering og
planlegging av utdanning, etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling.

● Klima og bærekraft skal være en del av verdigrunnlaget i skolen, hvor
undervisningspersonell sikres nødvendig oppdatert kompetanse.

● Oppdatert og fagspesifikk kunnskap om klimavennlig fagutøvelse må inn i læreplanene på
yrkesfagene, og i profesjonsutdanninger i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig
utdanning.

● Det må sikres gode rammevilkår som bidrar til at norske arbeidsplasser utvikles i en mer
bærekraftig retning, og at eksisterende arbeidsplasser kan gjøres grønnere.

● Offentlige anskaffelser i større grad skal bidra til bærekraft.
● Anbudsregelverket skal støtte opp om gjenbruk av eksisterende infrastruktur, og at

offentlige anskaffelser og investeringer må legge livssyklusperspektiver til grunn.
● Kompetanse og kunnskap opparbeidet i oljeindustrien må utnyttes til utvikling av fornybar

energi og utvikling av nye næringer.
● Norge bør ta en aktiv og global lederrolle i utviklingen av flytende havvind.
● Det gjennomføres en omfattende satsing på karbonfangst og lagring (CCS) i Norge.
● Finansnæringen skal brukes som en katalysator for bærekraftig utvikling gjennom

kompetanse og fordeling av kapital.
● Kollektivtrafikken i Norge gjøres fossilfri så fort som mulig, og senest i 2030.
● Prinsippet om at forurenser skal betale skal ligge til grunn for klimapolitikken.
● Avgift på klimagasser i kombinasjon med kvotesystemet bør være bærebjelken i et grønt

skattesystem. For å forhindre at avgiftsøkninger i for stor grad rammer lavinntekts-
husholdninger bør en økning i CO2-avgiftene akkompagneres av en lavere skatt på lav
inntekt.

● En økning i CO2-avgiftene også følges av økte midler til statlige investeringsfond som for
eksempel Nysnø og Enova.

● Naturødeleggelser må avgiftsbelegges på en hensiktsmessig måte

5



Næringsutvikling (2021)
YS mener:

● at regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal eksportstrategi med mål om å doble eksport fra
industrien utenfor petroleumsklyngen innen 2030. EØS-avtalen, EFTA og bilaterale
handelsavtaler gir en nødvendig forutsigbarhet for norske virksomheter

● at Norge må være pådriver for å revidere handelsavtaler i en bærekraftig retning
● at vi skal sette menneskerettighetskrav og miljøkrav i handelsavtalene Norge inngår
● at handelsavtaler skal utformes slik at de bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår, varig

utvikling og sysselsetting for arbeidstakere verden over. Norske virksomheter som driver
internasjonal handel og etablerer virksomhet i utlandet respekterer faglige rettigheter og
menneskerettigheter, tar miljøhensyn og bidrar til en demokratisk utvikling

● at Norge aktivt støtter program som setter utviklingsland i stand til å delta i
verdenshandelen

● at en strategisk næringspolitikk gjennom eierskap og godt samspill med det private er
nødvendig for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi

● at staten gjennom eierskapsutøvelse må stille krav til samfunnsansvar og resultater
● at staten bør definere noen tydelige mål for den grønne omstillingen, og at man gjennom

dette sørger for at ulike sektorer, partene i arbeidslivet og næringslivet samarbeider om å
nå disse målene. Vi må sikre rettferdig konkurranse og motarbeide monopoler innen digital
innovasjon og grønne næringer.

● at utvikling og forskning fra næringslivet skal utgjøre 3% av BNP. Regjeringen må styrke
skattefunn-ordningen for å stimulere til mer forskning og utvikling i næringslivet.

● at det er viktig med mer forskning på den norske modellen
● at partssamarbeidet skal tas i bruk når det offentlige inngår OPS-kontrakter. Konkurransen i

OPS-anbudsrunder skal aldri gå utover pensjon og lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles krav
til antall lærlinger i OPS-prosjekter

● at klima- og miljøhensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og at regjeringen må utarbeide
en handlingsplan med konkrete tiltak for å en god balanse mellom de ulike målene i
innkjøpspolitikken. Regelverket må forenkles slik at små og mellomstore bedrifter enklere
kan være med å konkurrere i innkjøpsprosesser

● grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak må også bli en del av avtaleverket
mellom partene i arbeidslivet.

● at vi skal ha et bredt skattegrunnlag, uten for høye enkeltsatser
● at særavgifter på CO2-utslipp og andre aktiviteter og konsum med negative

samfunnskonsekvenser skal brukes aktivt. CO2-avgiften skal være lik og midler som
hentes inn skal brukes til å omstille bransjer med mye utslipp

● at skatt på grunnrente og eiendom i liten grad påvirker lønnsomheten i enkeltinvesteringer,
og bør tas i bruk i større grad enn i dag. At selskapsskatten holdes på dagens lave nivå. At
det generelle skattenivået på lave og middels lønnsinntekter skal reduseres
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Digitalisering (2022)

YS mener:
● Anvendelsen av kunstig intelligens skal bygge på de syv prinsippene fra EU-kommisjonens

ekspertgruppe, basert på EUs charter om grunnleggende rettigheter og
Menneskerettighetene.

● Etiske utfordringer knyttet til teknologibruk skal være en del av opplæringen i skole,
utdanning og arbeidsliv på det nivået det er relevant. Beslutninger og anbefalinger med
støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente.

● At tillitsvalgte skal få innsyn og innsikt i data som samles om de ansatte og om prosessen
rundt. Arbeidstakere ikke skal utsettes for unødig overvåkning og kontroll når de utfører
arbeidet sitt.

● Tariffavtaler skal regulere forholdene rundt fjernarbeid.
● Kontroll- og tilsynsorganer for vern av arbeidstakernes digitale interesser må sikres

tilstrekkelig finansiering og fullmakter til å utføre oppgaven.
● At arbeidstakere og oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende i digitale

forretningsmodeller, for eksempel i plattformselskaper, skal sikres samme rettigheter og
goder som ansatte i tradisjonelle virksomheter.

● Ny kommunikasjonsteknologi skal brukes til aktivt å fremme medbestemmelse, medvirkning
og bedriftsdemokrati.

● At verdier som skapes i Norge skal skattlegges i Norge.
● At partene i arbeidslivet skal involveres på nasjonalt nivå i spørsmål som handler om

teknologiens påvirkning på fremtidens arbeidsliv i større grad enn i dag.
● Datasett som ligger til grunn for kunstig intelligens, må gjenspeile en nordisk

arbeidslivskontekst.
● Fagforeninger skal få tilgang til å koble egne medlemsdata til en av landets viktigste digitale

infrastrukturer, A-registeret, på lik linje med finansielle aktører.
● Tillitsvalgte skal involveres under innføring av ny teknologi og strategiske beslutninger som

gjelder digitalisering på virksomhetsnivå.
● Det må inngås kollektive avtaler for rettigheter og forpliktelser når bruk av hjemmekontor

eller annen form for fjernarbeid er aktuelt for hele eller deler av arbeidsstyrken innen en
sektor eller en virksomhet. Fjernarbeid skal omfattes av arbeidstidsreglene i loven, være
frivillig der det ikke er nødvendig med fysisk tilstedeværelse og avtales skriftlig med den
enkelte ansatte. Arbeidstakere i virksomheter som har avtalt at hjemmekontor kan benyttes,
skal ha rett til å kreve hjemmekontor eller fjernarbeid, og rett til å la seg representere av
tillitsvalgt når et slikt krav fremmes.

● Tilgang til tilpasset læring og videreutdanning for bransjer med høy teknologisk
omstillingstakt skal videreføres på et høyt nivå. Det må også gjelde tilbud som ble
oppjustert i en tidlig fase av koronapandemien.

● At kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter, også kalt “myke ferdigheter”, må få større
plass i opplæring i arbeidslivet.

● Teknologi og digital kompetanse skal inkluderes bredt i utdanning, fra grunnskole og
gjennom de høyere utdanningsinstitusjonene.

● At alle skal sikres kompetanseutvikling og læring. Stadig flere jobber ikke fra et fast
arbeidssted eller er i en alternativ tilknytningsform. Arbeidsplassen er en viktig arena for
læring, og vi må tenke nytt om hvordan vi kan sikre kompetanseutvikling for alle.

● All nødvendig opplæring skal skje i arbeidstiden. Arbeidsgivere har ansvar for å
videreutvikle de ansattes kompetanse når bedrifter går gjennom en teknologisk endring.

● Den teknologiske utviklingen må bidra til hurtig omstilling mot et bærekraftig
lavutslippssamfunn. Arbeidsplasser skapes og bevares gjennom at den enkelte virksomhet
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omstiller seg teknologisk i takt med utviklingen i sin bransje. Gjennom omstilling sikrer vi at
norske bedrifter forblir konkurransedyktige.

● Aktiv utbygging av digital infrastruktur er avgjørende for å ivareta konkurransefortrinnet som
ligger i lokal næringsutvikling og bedre offentlige tjenester.

● Digital sikkerhet skal være en viktig del av samfunnssikkerheten, for å motvirke kriser og
uønskede hendelser.

Velferdsstatens fremtid (2022)
Velferdsstatens bærekraft i fremtiden forutsetter at vi har et trygt og velfungerende arbeidsliv, høy
sysselsetting, fortsatt høy grad av tillit og et  bredere og mer rettferdig skattegrunnlag.

YS mener:
● Alle partene må sikres reell medvirkning i forbindelse med reformer og lovendringer som

påvirker arbeidslivet. Ansatte i hele arbeidslivet sikres reell medbestemmelse og
medvirkning. Arbeidstakere ikke skal behandles som selvstendig næringsdrivende
Arbeidsgiverbegrepet blir klarlagt slik at ikke arbeidsgiveransvaret omgås

● Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes
● Velferdstjenestene har en viktig rolle for å tilrettelegge for høy yrkesaktivitet og likestilling i

arbeidslivet. Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet
● Dagpenger må kunne kombineres med opplæring og utdanning
● Økt bruk av lønnstilskudd for unge kan få flere inn i arbeidslivet.
● Offentlige anbud må inneholde krav til inkludering, som f.eks. lærlinger og praksisplasser.
● Alle arbeidstakere må få et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe

mest mulig hele yrkeslivet. Lokalt partssamarbeid i virksomhetene må ligge til grunn for
utvikling av arbeidsmiljøet og økt satsing på forebygging av sykefravær og frafall.

● Arbeidslivets behov må vektlegges ved dimensjonering av utdanningstilbudet.
● Alle arbeidstakere skal ha en lovfestet rett til kompetanseutvikling i arbeidstiden
● Arbeidslivet må gi alle mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne seg tilstrekkelig

kompetanse. Realkompetanse må verdsettes og videreutvikles.
● Det er et stort og økende behov for erfaren arbeidskraft, og både kompetansepolitikken og

pensjonssystemet må sørge for at eldre arbeidstakere ikke blir tvunget ut av arbeidslivet.
● Regelverket må legges bedre til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i jobb for å

kompensere for levealdersjustering i folketrygden.
● Pensjonssystemet må likebehandle kvinner og menn
● Kommuneøkonomien må styrkes slik at velferdstjenestene til innbyggerne kan styrkes uten

at det gir økt press på ansatte i helse- og omsorgstjenesten, barnehagene og skoleverket.
Alle skal ha de samme grunnleggende rettigheter til velferdstjenester uavhengig av hvor de
bor. Flere som arbeider med velferdstjenester må få brukt sin kompetanse gjennom bedre
oppgavedeling og riktig bruk av yrkesgrupper. Dette gjelder særlig i helse- og
omsorgstjenestene, skole og barnehage.

● ABE-reformen må avvikles og erstattes med andre prosesser for effektivt ressursbruk
● Offentlig ansatte må gis tillit til å gi et best mulig tjenestetilbud innenfor de politiske målene

og økonomiske rammene som fastsettes
● Omorganisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester skal ikke skje på bekostning

av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
● Samfunnets totale beredskap må styrkes ved å utvikle en kultur for øvelser, og øvelsene

skal involvere alle aktuelle områder og aktører
● Et bredt skattegrunnlag uten for høye enkeltsatser vil dempe motivasjonen for, - og

gevinsten av-, skatteomgåelser. Skattesystemet må understøtte arbeidslinja
● Arbeidstilsynet må styrkes. Det må etableres flere sentre mot arbeidslivskriminalitet
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● Allmenngjøring av tariffavtaler bør brukes i bransjer som er sterkt utsatt for sosial dumping.
Det haster med å få mer forpliktende internasjonale regler for å motvirke
skatteunndragelser.

● Norge aktivt må aktivt støtte opp under OECDs arbeid med en felles skattemodell for
digitale plattformselskaper

Vedlegg: Politikkdokumentene i sin helhet

YS' politiske program 2018-2022
YS har oppgaver og forpliktelser både overfor samfunnet generelt, arbeidsgivere, virksomheter,
forbundene, innenfor ulike bransjer, sektorer og arbeidstakerne på den enkelte arbeidsplass. Det
som binder disse oppgavene sammen er det som YS’ identitetsplattform definerer som kjernen i
vårt arbeid; ‘å ivareta og utvikle et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv’. YS
prinsipprogram har dette som utgangspunkt.

1. Identitet og verdigrunnlag

Identitet
Styrke gjennom samspill er det grunnleggende utgangspunktet for YS sitt arbeid. YS er en offensiv,
attraktiv og tydelig drivkraft i det norske arbeids- og samfunnsliv.

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som ivaretar og jobber for et inkluderende,
mangfoldig, nyskapende og rettferdig arbeidsliv. YS har ikke bindinger til politiske partier eller
ideologiske retninger, men inngår allianser og samarbeider der dette bidrar til gjennomslag for YS
sin politikk.

Forbundene i YS organiserer arbeidstagere i hele arbeidslivet.

YS ivaretar forbundenes felles interesser i arbeids- og samfunnsliv. I samspill mellom forbundene i
YS utarbeides det felles overordnet politikk. Forbundenes spisskompetanse brukes til fellesskapets
beste.

Forbundene ivaretar sine medlemmers behov og interesser på selvstendig grunnlag med
forankring i fellesskapets beslutninger.

Verdigrunnlag
Som en demokratisk og solidarisk organisasjon, bygger YS sitt arbeid på ivaretakelse av og
respekt for enkeltmennesket og fellesskapet. Vi søker samarbeid og dialog både internt i egen
organisasjon og med eksterne aktører i nasjonalt og internasjonalt arbeids- og samfunnsliv for å få
gjennomslag i saker som er viktig for våre medlemmer.

YS er en offensiv og nytenkende organisasjon som bevarer gode verdier og ressurser, og skaper
verdier for fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Vi er aktive på den politiske arenaen og utfordrer til
debatt på saker som ivaretar våre medlemmers interesser og behov. YS ivaretar den enkelte i
forhold til fordeling av goder, og viser ansvarlighet overfor fellesskapet og i forvaltning av ressurser
for fremtiden.
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YS henter sin legitimitet og forankring gjennom å samle, forene og uttrykke medlemsforbundenes
kollektive interesser.

YS er en etterrettelig organisasjon som er transparent og holder sine løfter. Vi er ærlige og åpne i
vår kommunikasjon når vi utfordrer til debatt på våre politiske saker.

2. YS i en verden i endring

Samfunnet og arbeidslivet er i endring. Omstilling preger hverdagen til ansatte i alle sektorer og
bransjer. Vi står overfor store utfordringer knyttet til miljø og klima, globalisering, verdiskaping,
befolkningsutvikling, press på velferdstjenester, endringer i næringsstruktur og inkludering. Vi
opplever også en teknologisk utvikling som i stadig høyere tempo endrer måten vi lever, arbeider
og forholder oss til hverandre på. Dette skaper både utfordringer og muligheter. Brukt riktig vil
teknologien løse mange av utfordringene vi står overfor. Samtidig er det fare for at den
teknologiske utviklingen skaper store økonomiske og sosiale ulikheter. Utviklingen må styres klokt
for sikre at teknologien utvikles på en bærekraftig måte og benyttes på menneskenes premisser –
ikke omvendt. En offensiv politikk kan gi Norge en fremtidsrettet posisjon og bidra til bærekraftig
vekst.

YS er beredt til å være med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre
oss trygge, lønnsomme arbeidsplasser og et fortsatt høyt velferdsnivå også i fremtiden. YS mener
at myndighetene og arbeidslivets parter sammen må legge overordnede strategier for hvordan den
teknologiske utviklingen skal bidra til at vi får et godt samfunn der alle får ta del i utviklingen.

3. Politiske prinsipper for fremtidens arbeidsliv og samfunnsliv

3.1 Den norske modellen
Trepartssamarbeidet er en viktig pilar i den norske samfunnsmodellen. Det står sentralt i vårt
demokrati og er et viktig grunnlag for velferdssamfunnet. Et sterkt partssamarbeid som
representerer flertallet i det norske arbeidslivet, er den beste måten å sikre positiv
samfunnsutvikling og en ansvarlig fordeling av verdiskapingen.

En viktig del av modellen er partssamarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på alle
nivåer. Når arbeidslivet preges av omstilling er partssamarbeidet spesielt viktig, og en forutsetning
for å lykkes.

Det organiserte arbeidslivet står overfor flere utfordringer som kan true den norske modellen.
Lavere samlet organisasjonsgrad utfordrer arbeidstakernes innflytelse. Resultatet kan bli at styrken
av fellesskapet som gir trygghet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen svekkes.

YS vil arbeide aktivt for å styrke arbeidstakerorganisasjonenes rolle gjennom å arbeide for å øke
organisasjonsgraden. YS vil bevare og videreutvikle den norske modellen, og vil arbeide for at alle
organisasjonene har reell og likeverdig mulighet for innflytelse og deltakelse i partssamarbeidet.

3.2 Inntektspolitikk
Trepartssamarbeidet og frontfagsmodellen bidrar ikke bare til høy produktivitet, konkurranseevne
og sysselsetting, men også til små lønnsforskjeller. Arbeidstakerne er involvert og har innflytelse
over lønnsdannelsen. Dette sikrer både en ansvarlig og god 3 lønnsutvikling, og er buffer mot for
store ulikheter i samfunnet. Det blir derfor viktig å bevare og utvikle modellen for framtiden for å
forebygge økte forskjeller og i ytterste konsekvens sosial uro. Det er en forutsetning at alle skal
kunne forsørge seg selv, være likeverdige omsorgspersoner og ha en fullverdig tilknytning til
arbeidslivet. For YS er det avgjørende at arbeidstakerne sikres en god lønnsutvikling og sin del av
verdiskapningen. YS støtter prinsippene bak frontfagsmodellen.
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3.3 Teknologi som en mulighet og utfordring
Digitalisering og teknologi er avgjørende faktorer for at Norge skal bevare høy produktivitet,
konkurransekraft og innovasjonsevne. Utviklingen endrer virksomhetenes arbeidskraftstrategier og
kompetansebehov, og endringstakten gir både muligheter og utfordringer for den enkelte
arbeidstaker. Digitaliseringen og teknologiutviklingen innebærer også mer dyptgående,
organisatoriske endringer, og utfordrer etablerte normer og systemer for arbeidsorganisering.
Gjennom trepartssamarbeid kan vi sammen finne ut hvordan den teknologiske utviklingen kan
tjene et godt samfunns- og arbeidsliv. YS er opptatt av at det legges til rette for at alle får være
med i den digitale omstillingen som finner sted. YS mener at det er nødvendig med en helhetlig
strategi for hvordan teknologien kan anvendes i samfunnet hvor målet er å forankre en felles,
tverrpolitisk forståelse av realiteter og hva slags utvikling vi ønsker.

3.4 Kompetanse
De raske og omfattende endringene i teknologi og næringsstrukturer stiller nye krav til kompetanse
i arbeidsstyrken. Befolkningens kompetanse må oppdateres løpende gjennom hele arbeidslivet for
å opprettholde og videreutvikle et produktivt arbeidsliv. For den enkelte arbeidstaker er
kompetanseutvikling en stadig viktigere forutsetning for å være attraktiv arbeidskraft gjennom et
helt liv.

Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja ved at flere kan arbeide heltid og flere kan stå
lenger i arbeidslivet. Dette er igjen en forutsetning for å bevare velferdsstaten. Myndighetene må ta
ansvar for å sikre at alle får del i kompetanseutvikling.

Læring på arbeidsplassen er sentralt for arbeidsstyrkens kompetanseutvikling. Dette er
arbeidsgivers ansvar, men også den enkelte arbeidstaker har et selvstendig ansvar. Arbeidsgivere
må legge rette for å utvikle nødvendig kompetanse snarere enn å bytte ut kompetanse.

YS mener at alle arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt
arbeidsliv. YS er opptatt av at alle får mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter for å møte
fremtidens kompetansebehov.

3.5 Sysselsetting og verdiskaping
Det er et grunnleggende mål å sikre anstendige arbeidsplasser og full sysselsetting i Norge.
Myndighetene må utøve en politikk som bidrar til dette. Det er derfor viktig at norske virksomheter
har rammevilkår som legger grunnlaget for en langsiktig og innovativ utvikling, 4 både i økonomien
generelt, men også spesielt innenfor de områder hvor vi har naturgitte og kompetansemessige
konkurransefortrinn.

En forutsetning for bærekraftig verdiskaping er et seriøst arbeidsliv. Kriminalitet knyttet til
arbeidslivet er en del av et større bilde som involverer organiserte kriminelle nettverk.

Næringsutvikling og verdiskaping finner sted innenfor alle sektorer av norsk økonomi. Lønnsomme
virksomheter med vekst og omstillingsevne er avhengige av godt eierskap og god ledelse, hvor
langsiktighet og partssamarbeidet prioriteres.

Nyskapning og innovasjon er nøkkelen til at Norge skal lykkes. Det er et mål at kompetansen og
verdiskapningen beholdes og utvikles i Norge. Dette vanskeliggjøres blant annet av store, globale
plattformselskaper som utkonkurrerer tradisjonelle norske virksomheter og forretningsmodeller.
Utstrakt bruk av innleid arbeidskraft og korte kontrakter må i større grad erstattes av fast ansatte
og varige løsninger. Det er også avgjørende at ikke lønns- og arbeidsvilkår utvannes og reduseres
ved utsetting og utskilling.

YS engasjerer seg i alle spørsmål som påvirker rammebetingelser for kompetanse og
verdiskapning for norske virksomheter, og som påvirker grunnlaget for å sikre levedyktige
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arbeidsplasser for våre medlemmer. YS bidrar til å få folk til å forstå at organisering av arbeidslivet
er helt nødvendig for å opprettholde en god balanse mellom kapitalens interesser og menneskers
interesser, slik at vi beholder et robust og sunt samfunn preget av likeverd og tillit. YS jobber for et
anstendig arbeidsliv, en rettferdig fordeling og gode avtaler som gir grunnlaget for et autonomt
arbeidsliv.

3.6 Et godt arbeidsliv for alle
Den norske velferdsstaten med godt utbygde velferdstjenester for de i og utenfor arbeidslivet er en
grunnstein i det norske samfunnet. Velferdsstaten skaper oppslutning fra borgerne om demokratiet
og gir legitimitet til et relativt høyt skattenivå i samfunnet. Et godt arbeidsmiljø ivaretas best
gjennom et sterkt lov- og avtaleverk, de ansattes deltakelse og medbestemmelse på
arbeidsplassen og partssamarbeid på alle nivåer.

Lov- og avtaleverket må sikre likeverd og like muligheter for alle. Likestilling og inkludering handler
også om at alle skal ha like muligheter til å delta i arbeidslivet. Rettigheter og tilrettelegging i
arbeidslivet må også tilpasses arbeidstakernes individuelle behov og livsfaser. Et godt arbeidsmiljø
er en forutsetning for et godt arbeidsliv for alle. En avtale om et inkluderende arbeidsliv er viktig
verktøy i den sammenheng.

YS skal jobbe for et inkluderende arbeidsliv der alle sikres likeverdige muligheter til å bruke sine
evner og krefter i arbeids- og samfunnslivet. YS skal være en aktiv aktør i arbeidet med å realisere
virkemidler og tiltak for et inkluderende arbeidsliv.

Familie- og likestillingspolitisk dokument (2016)
YS vil at alle uansett kjønn skal kunne forsørge seg selv, ha en fullverdig tilknytning til
arbeidslivet og være likeverdige omsorgspersoner. Dette forutsetter at arbeidslivet og
samfunnet legger til rette for at den enkelte kan kombinere yrkesaktivitet med omsorgsoppgaver i
ulike livsfaser.

YS vil at både kvinner og menn skal kunne forsørge seg selv.
Derfor arbeider YS for at

● alle som jobber full stilling skal ha en lønn de kan forsørge seg og sine barn med.
● kjønnsbaserte lønnsforskjeller avskaffes, bl.a. ved at kvinnedominerte yrker vurderes på lik

linje med sammenlignbare mannsyrker. YS vil også ha et spesielt fokus på lønnsforskjeller
som oppstår i forbindelse med fødsler og permisjoner.

● alle arbeidstakere får et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe full
stilling hele yrkeslivet.

● heltidskulturen styrkes og deltidsbruken reduseres i alle deler av arbeidslivet.

YS vil at både kvinner og menn skal kunne ha en fullverdig tilknytning til arbeidslivet.
Derfor arbeider YS for at

● faste heltidsstillinger skal være normen i arbeidslivet.
● atypiske ansettelsesformer ikke skal svekke kvinners stilling i arbeidslivet.
● arbeidstakere ikke utsettes for diskriminering i forbindelse med graviditet, fødsler og

permisjoner.
● arbeidstakernes real- og formalkompetanse verdsettes og videreutvikles uavhengig av

kjønn.
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YS vil at både kvinner og menn skal kunne være likeverdige omsorgspersoner.
Derfor arbeider YS for at

● arbeidslivet legger til rette for at både mødre og fedre kan være fullverdige arbeidstakere
og omsorgspersoner.

● fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger uavhengig av mors aktivitet.
● arbeidsgivere og tillitsvalgte skal stimulere til at fedre styrkes som omsorgspersoner i

familien, f.eks. ved å ta ut mer permisjon eller være hjemme med syke barn.
● kontantstøtten fjernes, og erstattes av en støtte for småbarnsfamilier som har søkt og

venter på barnehageplass.

Inkluderingspolitisk dokument (2018)

YS vil bidra aktivt til verdiskaping og utvikling av arbeidslivet. Høyest mulig
sysselsettingsgrad og et arbeidsliv med plass for alle er sentrale mål.

Trepartssamarbeidet generelt og IA-avtalen spesielt er viktige virkemidler for å bruke og
utvikle ressursene på nasjonalt nivå. Det ligger en stor arbeidskraftreserve i de som står
utenfor arbeidslivet eller jobber deltid. Samtidig må satsing på det lokale partssamarbeidet i
virksomhetene være grunnmuren i alt vi gjør.

YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som
gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet.

● Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Arbeid gir tilgang til viktige
fellesskap, samtidig som man bidrar økonomisk til samfunnet.

● Alle arbeidstakere må få et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å
jobbe mest mulig hele yrkeslivet.

YS vil ha et arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse.
● Arbeidsmiljø handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører  arbeidet.

Arbeidsprosesser må organiseres på måter som forebygger overbelastning.
● Lokalt partssamarbeid i virksomhetene må ligge til grunn for utvikling av  arbeidsmiljøet

og økt satsing på forebygging av sykefravær og frafall.

YS vil ha et arbeidsliv som utvikler arbeidstakernes kompetanse.
● Arbeids- og samfunnslivet må gi alle mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne  seg

relevant kompetanse.
● Arbeidstakernes realkompetanse må verdsettes og videreutvikles i alle faser av den

enkeltes arbeidsliv. Arbeidstakere som opplever mestring i jobben vil også kunne  unngå
arbeidsrelatert sykefravær.

YS vil ha et arbeidsliv som inkluderer utsatte grupper.
● Alle skal kunne bidra i arbeidslivet ut fra egen arbeidsevne.
● Det må legges vekt på arbeidet for likestilling og mot diskriminering, slik at alle får like

muligheter til å bruke ressursene sine.

YS vil at arbeidslivet tilrettelegges for forskjellige livsfaser.
● Ulike livsfaser kan medføre ulike behov. Dersom arbeidslivet skal ha optimal tilgang  til

arbeidskraft, er det viktig å se de forskjellige livsfasene i et større perspektiv.
● Seniorpolitikken er fortsatt viktig i IA-sammenheng.
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Internasjonal plattform (2020)

Vår internasjonale oppgave: Egeninteresse og solidaritet

Internasjonale forhold påvirker arbeidslivet i Norge. Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv,
produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre
marked og de beslutninger som fattes av EU-fellesskapet får direkte innvirkning på oss. Samtidig
har Norge alene og som EFTA-medlem en lang rekke handelsavtaler med andre land. Og
internasjonale organisasjoner, som Verdens Handelsorganisasjon, de nordiske institusjoner og FN
fatter vedtak som griper inn i norsk arbeidsliv. Det gir både muligheter og utfordringer for norske
virksomheter og arbeidstakerorganisasjonene – og det påvirker både arbeidsplasser og lønns- og
arbeidsvilkår. Det er derfor i vår egen interesse å ha et aktivt internasjonalt engasjement.

Samtidig arbeider millioner av arbeidstakere verden over under svært dårlige forhold. Mange
steder blir arbeidstakere underbetalt og nektet grunnleggende rettigheter som en lønn å leve av,
ferie, ordnede arbeidsforhold og sikkerhet ved sykdom. I tillegg er det i mange land undertrykkende
strukturer som hindrer at det bygges opp sterke arbeidstakerorganisasjoner som er i stand til å
forsvare arbeidstakernes rettigheter. Som et rikt land der de fleste har trygghet for å få dekket sine
grunnleggende behov er det naturlig for oss å dele av vårt eget overskudd og stille oss solidarisk
med arbeidstakere i andre land.

YS sitt internasjonale arbeid hviler derfor på to søyler: egeninteressen der vi arbeider internasjonalt
for våre medlemmers rettigheter og solidariteten der vi kjemper for kollegaer som arbeider under
uverdige forhold. Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til et trygt og godt
arbeidsliv for alle!

Vår politikk for et anstendig internasjonalt arbeidsliv
For YS er det naturlig at vårt internasjonale arbeid konsentreres om politikkområder som har
innvirkning på arbeidsfolks hverdag hjemme og ute. Vår internasjonale politikk er derfor avgrenset
til områder som har direkte innvirkning på arbeidslivet, arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold,
samt arbeidstakerorganisasjoners arbeidsforhold. Samtidig er det viktig å understreke at YS støtter
opp under FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, utjevne ulikheter og bremse
klimaendringene. Alle bærekraftsmålene er viktige hver for seg. Samtidig er en rekke av
bærekraftsmålene vevd inn i hverandre. Dette gjør at bærekraftsmålene i størst mulig grad må
sees i sammenheng, og som et hele. For en hovedorganisasjon som YS er det særlig mål 8 om
anstendig arbeid og økonomisk vekst som er viktig, men også andre bærekraftsmål som nummer 5
om likestilling og 17 om samarbeid er viktig mål for en arbeidstakerorganisasjon. Innenfor
rammene av FNs bærekraftsmål vil YS fokusere sitt internasjonale arbeid på følgende saker:

Sterkere vern av de mest sårbare
Verden over opplever arbeidstakere at deres rettigheter er under press. Utfordringene er mange og
ofte er det helt grunnleggende rettigheter som fratas arbeidsfolk. Det kan være mangel på retten til
å organisere seg i frie og uavhengige fagforeninger og retten til å forhandle fram tariffavtaler og
streike, at man ikke får utbetalt en anstendig lønn, at rettigheter som ordnet arbeidstid, krav på
ferie og lønn under sykdom ikke er på plass.

Men også mer alvorlige former for undertrykkelse skjer mange steder. Fortsatt er det over 200
millioner barnearbeidere i verden. Hvert år blir fagforeningsledere drept eller de «forsvinner» fordi
de har kjempet for legitime krav. I mange land knuses fagforeninger av myndigheter. Ofte er brudd
på arbeidstakeres rettigheter nært knyttet opp til andre rettighetsbrudd som brudd på
menneskerettighetene, barns rettigheter og sentrale demokratiske rettigheter.
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En annen internasjonal utfordring er likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Likelønn er
derfor et helt sentralt krav i det internasjonale arbeidet. Men kvinner opplever også andre
utfordringer som trakassering i arbeidslivet. Sommeren 2019 vedtok den internasjonale
arbeidsorganisasjonen ILO en egen konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet, herunder
seksuell trakassering. Allikevel er arbeidshverdagen for mange kvinner i altfor stor grad preget av
frykt for ubehagelige og noen ganger farlige opplevelser på jobben.

I tillegg er det enkelte grupper som har særlige utfordringer i arbeidslivet.  Urfolk opplever ofte
diskriminering i arbeidslivet, og blant underbetalte arbeidere i verden er urfolk overrepresentert. En
annen utsatt gruppe er seksuelle minoriteter som opplever utestengelse fra arbeidsliv, trakassering
og i ekstreme tilfeller vold på arbeidsplassen grunnet sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.
Også unge mennesker opplever særskilte utfordringer i internasjonalt arbeidsliv ved at de ofte ikke
har den lønn de har krav på, utsettes for utnytting gjennom lange prøveperioder og ulike former for
ubetalt arbeid som trainees og interns, at de ikke har godt nok oppsigelsesvern og ikke får den
opplæring som er nødvendig. I tillegg er det en stor utfordring at mennesker med nedsatt
funksjonsevne ikke har god nok tilgang til arbeidsmarkedet. Ved å ikke legge til rette for at flere
grupper kommer i jobb går man glipp av verdifulle ressurser.

YS` internasjonale arbeid har som mål at alle arbeidere i hele verden skal ha et anstendig
arbeidsliv, at grunnleggende rettigheter ivaretas og at folk har ei lønn å leve av.

Derfor vil YS arbeide for:
● At Norge er en internasjonal pådriver for demokratiutvikling, menneskerettigheter,

likestilling, miljø og fattigdomsbekjempelse.
● At grunnleggende arbeidstakerrettigheter respekteres i et stadig mer internasjonalt

arbeidsliv, herunder at ILO-konvensjoner ratifiseres og etterleves.
● At sosial dumping, korrupsjon og svart økonomi bekjempes på alle områder.
● At norske virksomheter som driver internasjonal handel og etablerer virksomhet i utlandet

respekterer faglige rettigheter og menneskerettigheter, tar miljøhensyn og bidrar til en
demokratisk utvikling.

● At arbeidsstandarder må innarbeides i internasjonale handelsavtaler og regelverk.
● At all diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,

seksuell orientering, alder og andre vesentlige forhold ved en person bekjempes.

En internasjonal økonomi som utjevner ulikhet
Internasjonal økonomi påvirker arbeidstakere i alle land. Globale strukturer som handel,
internasjonale skatter og avgifter, valutasamarbeid og pengepolitikk har betydning for
arbeidsplasser og arbeidstakerrettigheter både i Norge og andre land. YS ønsker en
verdensøkonomi som er åpen og der land både handler og samarbeider med hverandre. Det er
YS' oppfatning at alle land, også Norge,  vil være tjent med mer frihandel og mindre
proteksjonisme, betinget av at frihandelen hensyntar visse overordnede prinsipper og verdier. Men
den internasjonale økonomien må styres slik at arbeidsplasser skapes og arbeidstakerrettigheter
ivaretas, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til miljø og bærekraft, og utjevning av ulikhet.

Skatter og avgifter er viktige verktøy for å sikre arbeidsplasser, utjevne forskjeller og bidra til like
konkurransevilkår. I tillegg er skatt avgjørende for å sikre inntekter til felles velferd. Alle selskaper
må derfor betale skatter og avgifter. YS vil bekjempe internasjonal skatteunndragelse ved å kreve
finansiell åpenhet, etablere robuste systemer for kontroll og etterlevelse av skatteregler og øke det
internasjonale samarbeidet for rettferdig skatt.
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For å sikre en rettferdig internasjonal økonomi vil YS arbeide for:
● En internasjonal økonomi som bekjemper arbeidsledighet og økte forskjeller
● Styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre rettferdig skattlegging og mest mulig like

konkurransevilkår hva gjelder skatter.
● Å utrede ulike modeller for rettferdige internasjonale skatteregimer
● Krav om offentlighet om eierskap av utenlandske eiere i norske selskap.
● At skattemyndighetene har nødvendig innsyn i bedrifters konti og annen relevant

informasjon som kan sikre rettferdig skatteinnkreving.
● At det stilles krav til internasjonale aktører som leverer tjenester og varer i Norge om å

følge nasjonale og internasjonale lover og regler.

Rettferdig handel
I en stadig mer globalisert verden har frihandelsavtaler og sektorvise handelsavtaler blitt viktigere
og de siste årene har antall handelsavtaler økt. YS er grunnleggende positiv til at Norge inngår
handelsavtaler med andre land. Gode handelsavtaler sikrer like konkurransevilkår for norske
eksportbedrifter og er dermed med på å sikre arbeidsplasser i Norge. Samtidig bidrar
handelsavtaler til at Norge får tilført varer vi har behov for innenfor et stabilt rammeverk. YS støtter
derfor norske myndigheters arbeid med å få på plass gode handelsavtaler med alle aktører som er
viktige for Norge. Men det er viktig at det knyttes krav til de handelsavtaler som inngås.
Handelsavtaler Norge inngår skal ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
miljø.

Derfor krever YS at:
● Alle handelsavtaler skal bidra til en bærekraftig utvikling.
● Det skal ikke inngås handelsavtaler med land som bryter grunnleggende ILO-konvensjoner
● ILOs kjernekonvensjoner må være overordnet andre internasjonale regelverk, herunder

avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og de bilaterale og regionale
handelsavtalene. Der det er konflikt mellom regelverk i ILO og WTO, må førstnevnte
regelverk gjelde.

● Flernasjonale handelsavtaler, herunder globale handelsavtaler i regi av WTO, respekterer
grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

● At kapitler om bærekraft og sosiale standarder innarbeides i alle handelsavtaler.

En effektiv norsk bistandspolitikk
YS støtter at Norge, som et rikt land, deler av sitt eget overskudd for å bidra til utvikling i fattige
land, og støtter målet om at 1% av BNP brukes på bistand. For YS er det to viktige prioriteringer i
bistandspolitikken: jobbskaping og støtte til frie og uavhengige arbeidstakerorganisasjoner.

Verden har et enormt behov for å skape nye jobber. YS mener det er helt avgjørende å skape
økonomisk vekst for å avhjelpe fattigdom. Ser man utviklingen i den globale økonomien siden 2.
verdenskrig er det de land som har hatt best økonomisk vekst som også har klart å redusere det
største antallet fattige. I dag er den økonomiske veksten er svært ujevnt fordelt – både innad i land
og mellom regioner. YS ønsker derfor å fokusere på utviklingspolitiske tiltak for å skape økonomisk
vekst. Spesielt vil det mange steder være viktig å fokusere på kvinners tilgang til utdanning, arbeid
og politisk innflytelse.

Samtidig ser vi at arbeidstakerorganisasjoner er under press mange steder. Fagforeningsarbeid
skjer ofte under krevende forhold. Utfordringene er særlig knyttet til politiske spenninger, en
demokratisk utvikling hvor grunnleggende rettigheter er under press, svak økonomisk utvikling og
stigende sosial uro. Videre ser en at politiske regimer slår ned på og undergraver demokratiske
bevegelser og aktører, korrupsjon og klientisme øker, verdiskaping og vekst fordeles ujevnt i
befolkningen og kvinners rettigheter er svake. I tillegg er arbeidstakerorganisasjoner i mange av
landene splittet, og regimeuavhengige fagforeninger har vanskelige vilkår. Det er på denne
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bakgrunn svært viktig at uavhengige arbeidstakerorganisasjoner bygges. En sterk, uavhengig
arbeidstakerorganisasjon vil bidra både til en demokratisk og en økonomisk/sosial utvikling.

For å få til en utviklingspolitikk som skaper økonomisk vekst, nye jobber og frie og uavhengige
arbeidstakerorganisasjoner stiller YS følgende krav til den norske utviklingspolitikken:

● Krav om fagforeningsfrihet: Friheten til å organisere seg i uavhengige
arbeidstakerorganisasjoner er en grunnleggende menneskerettighet. YS krever at Norge
bruker utviklingsmidler på å støtte oppbyggingen og drift av frie fagforeninger i de land som
mottar bistand.

● Forsvar av fagforeningsledere: På samme måte som Norge støtter
menneskerettighetsforkjempere, bør Norge også støtte utsatte fagforeningsledere i land og
områder der den frie og uavhengige arbeidstakerorganisasjoner utfordres.

● Økt satsing på infrastrukturinvesteringer: Dårlig utbygd infrastruktur er en av de største
hindringene for økonomisk vekst. Når man hverken kan få inn innsatsvarer eller
arbeidskraft, og ikke kan eksportere det som produseres vil investeringer automatisk bli
lave. YS vil derfor vri en større del av bistanden i Afrika inn mot investering i infrastruktur
som veier, jernbane, flyplasser og kommunikasjon (bredbånd), og arbeide for at slike
investeringer bidrar til en positiv regionalisering og samarbeid over landegrensene.

● Øke fattige lands tilgang til finansieringsmidler: Økonomisk vekst kan ikke skje uten at det
er tilgang på risikovillig kapital. YS mener Norge må bidra til at det bygges opp flere og mer
risikovillige fond i regi av internasjonale finansieringsinstitusjoner, samt nye
finansieringsmodeller.

● Økt satsing på utdanning: Bedre utdanning er nøkkelen til få flere i jobb og YS mener derfor
at en betydelig andel av Norges bistandsbudsjett skal gå til både grunnleggende
skolegang, høyere utdanning og etterutdanning.

● Satsing på ny teknologi: Ny teknologi er et viktig innsatsfaktor for bedre utvikling. Norge må
derfor innrette bistanden på en slik måte at den fremmer utvikling og bruk av ny teknologi.

En rettferdig flyktningpolitikk
Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. De fleste av disse er på flukt innad i sitt
eget land, mens om lag 1/3 er mennesker har krysset en landegrense. Det store flertallet av
verdens fordrevne finner man i de fattigste utviklingslandene. Noen få av verdens flyktninger finner
også veien til Europa.

Flyktning- og asylpolitikken har betydning for arbeidstakerorganisasjonene. De fleste flyktninger
som ankommer og får opphold i Norge skal inn i det norske arbeidsmarkedet. Samtidig er dette
ofte mennesker som er ukjent med det norske arbeidsmarkedet og som kan være et lett bytte for
useriøse arbeidsgivere som enten tilbyr svart arbeid eller arbeid med elendige lønns- og
arbeidsforhold.

YS ønsker en flyktning- og asylpolitikk som er kunnskapsbasert, rettferdig og effektiv. Med
rettferdig mener vi at de mennesker som har krav på beskyttelse skal få det, samtidig som
mennesker som ikke har krav på beskyttelse returneres. Med effektiv mener vi en politikk som
bidrar til å løse den felles internasjonale utfordring som flyktningsituasjonen er og at det skjer på en
måte som fordeler byrder og plikter, samt at man får til en effektiv integrering av flyktninger inn i det
norske samfunnet.

Derfor vil YS:
● Arbeide for at alle land følger de grunnleggende internasjonale konvensjoner på

flyktningområdet, spesielt FNs flyktningkonvensjon.
● Støtte den økte internasjonale innsatsen for å forhindre at mennesker drives på flukt som

følge av konflikt og krig.
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● Støtte arbeidet i EU om felles prosedyrer og regler for mottak, og for å avgjøre hvem som
er flyktninger.

● Arbeide for at Norge setter høye standarder for behandling og beskyttelse av asylsøkere.
● At Norge fører en politikk som bidrar til god inkludering av de flyktninger som gis opphold i

landet og som sikrer at de raskest mulig kan bidra med sine ressurser i det norske
arbeidsliv og samfunnet for øvrig.

● Alle flyktninger må tilbys og forplikte seg til å delta i en grundig norskopplæring
● At det skal bli enklere å få godkjent utdanning tatt i andre land.
● Myndighetene forsterker samarbeidet med arbeidslivets organisasjoner og utvikle

virkemidler for å bekjempe diskriminering og forbedre mulighetene for rekruttering av flere
flyktninger til stillinger i privat og offentlig sektor.

● At det iverksettes målrettede tiltak som sikrer kvinner med minoritetsbakgrunn blir
behandlet som selvstendige personer med egne rettigheter til informasjon, språkopplæring,
utdanning og arbeid.

● Styrke arbeidsinnvandrernes tilgang til rettigheter på arbeidsmarkedet og legge til rette for
at flere organiserer seg

Beskyttelse av arbeidstakere under internasjonale kriser
Våren 2020 rammet korona-pandemien en hel verden. Spredningen av COVID-19-viruset er både
en helsekrise og en økonomisk krise. Corona-krisen er spesiell, men økonomiske kriser er ikke
uvanlig. Fra tid til annen rammer store internasjonale kriser mange millioner mennesker verden
over. I 2009 hadde man en finanskrise. På 1980-tallet bankkrise. På 70-tallet var det oljekrise som
lammet hele samfunn. Denne type kriser ofte rammer vanlige arbeidsfolk hardt. Arbeidsløshet,
nedskjæringer i sosiale goder og velferd, trangere personlig økonomi rammer bredt under kriser.

Selv om vi ikke vet hvilke kriser vi står overfor i fremtiden, kan man allikevel sette opp noen
generelle krav til hvordan kriser med store økonomiske konsekvenser skal håndteres.

I håndteringen av alvorlige økonomiske kriser krever YS:
● At grunnleggende arbeidstakerrettigheter respekteres.
● At økonomiske kriser ikke må brukes som skalkeskjul for å innføre usosiale kutt og kutt i

velferdsgoder.
● At arbeidsgivere opptrer ansvarlig og ikke utnytter krisen ved å for eksempel ubegrunnet si

opp arbeidstakere eller truer arbeidstakere til å akseptere dårligere vilkår.
● At offentlige støtteordninger har beskyttelse av arbeidsplasser og skjerming av

velferdsgoder som hovedutgangspunkt.
● At pålagte, ekstra oppgaver som følge av håndtering av en krise kompenseres fullt ut.

Samarbeid for gjennomslag - slik jobber YS internasjonalt
YS er en samfunnsansvarlig aktør som arbeider nasjonalt og internasjonalt for faglige rettigheter,
demokratiutvikling, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse.  YS kjemper for
arbeidstakeres rettigheter og bidrar til forbedringer i arbeidslivet verden over, gjennom deltakelse i
internasjonale organisasjoner og på arenaer der internasjonale forhold diskuteres.

Det internasjonale arbeider til YS skjer på fire geografiske områder; Norge, Norden, Europa og
globalt. I tillegg driver YS egne solidaritetsprosjekter. Medlemsforbundene i YS er også aktive
aktører i det internasjonale arbeidet og innad i YS er det et nært samarbeid om
informasjonsutveksling og politikkutforming for å styrke hele organisasjonens internasjonale
innflytelse.
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Norge
Det internasjonale engasjementet til YS starter hjemme i Norge. YS er med i en rekke råd, utvalg
og organisasjoner der viktige internasjonale spørsmål diskuteres og vedtas. Får å kunne være en
aktiv aktør på de rette arenaene ute, må YS også være tilstede på de riktige stedene her hjemme.
Spesielt viktig er den norske ILO-komiteen  der YS prioriterer arbeidet med å bidra til utvikling av
nytt internasjonalt regelverk for å bedre arbeidstakere internasjonalt, samt arbeide for at statene
respekterer eksisterende konvensjoner. Også arbeidet i EFTAs Konsultative Komité er viktig der
YS arbeider for å fremme rettferdig handel og for at arbeidstakeres rettigheter og interesser
inkorporeres i handelsavtaler, samt saker som er viktig for arbeidskraftsmobiliteten i Europa.

Norden
Det nordiske samarbeidet er svært viktig. Vi har et felles nordisk arbeidsmarked og et betydelig
samarbeid mellom de nordiske landene på mange områder. Samarbeidet er tuftet på felles verdier,
historie, kultur, like samfunnsmodeller og et felles ønske om å fremme nordisk økonomi, kultur og
samfunnsmodeller. Vi har hatt et felles nordisk arbeidsmarked siden 1954 og har i mange år hatt et
omfattende samarbeid mellom de nordiske landene. For YS er det et mål å utvikle den nordiske
arbeidsmarkedsmodellen, med sterke og godt organiserte parter på både arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden. Arbeidsmarkedsmodellen har gitt oss sterke rettigheter og trygghet på
arbeidsmarkedet, kombinert med sterk konkurransekraft og velfungerende økonomier. YS ønsker å
forsterke det nordiske samarbeidet ved å videreutvikle det strategiske partnerskapet mellom
nordiske land på områder som er viktig for arbeidstakere.

Den viktigste plattformen for faglig samarbeid på Nordisk nivå er Nordens Faglige
Samorganisasjon (NFS). NFS har 16 medlemsorganisasjoner fra de nordiske land, med til
sammen ni millioner medlemmer. NFS koordinerer den nordiske fagforeningsvirksomhet overfor
blant annet Nordisk Ministerråd og EU.

De viktigste prioriteringene for YS’ arbeid på nordisk nivå er:
● Utvikle det felles nordiske samarbeidet og sikre en sentral plass for Norden i det globale

arbeidet for arbeidstakeres rettigheter
● Forsterke det europapolitiske samarbeidet innad i Norden slik at Norden forblir en tydelig

stemme for arbeidstakerrettigheter i den europeiske debatten
● Utvikle og forsterke trepartssamarbeidet på nordisk nivå.
● Styrke og forsvare den nordiske avtalemodellen.
● Arbeide for å styrke organisasjonsgraden i Norden
● Utvikle dialogen med Nordisk Ministerråd og styrke dialogen med arbeidsgiversiden på

nordisk nivå.
● Videreutvikle arbeidskraftmobiliteten i Norden med rettferdige vilkår, likebehandling på

arbeidsmarkedet og initiativer som motvirker grå og svart økonomi, samt ikke-regulerte
ansettelsesvilkår.

● Ta nye skritt i å utvide og fordype det nordiske samarbeidet på sentrale områder
knyttet til moderne økonomi, miljøteknologi, klimapolitikk, infrastruktur, forsvarssamarbeid,
og utdanning og forskning

Europa
EU er Norges viktigste handelspartner og gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til EU.
Derfor er det som skjer i EU viktig for norske arbeidstakere. En stor del av det vi importerer og
eksporterer går til eller fra land i EU. Norges forhold til EU har vært gjenstand for to
folkeavstemninger i 1972 og 1994. Begge ganger ble det nei til norsk medlemskap. I den
nåværende situasjon er ikke medlemskapsspørsmålet aktuelt. Alternativet til et EU-medlemskap er
derfor en aktiv Europa-politikk.
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Bærebjelken i Norges forhold til EU er EØS-avtalen. EØS-avtalen forplikter oss til å harmonisere
lover og regler på arbeidslivsområdet. Samtidig sikrer EØS-avtalen fri bevegelse for personer,
varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked på 500 millioner mennesker.
EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og
deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av
tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land. For YS er det viktig at Norges forhold til
EU er regulert gjennom avtaler som gir forutsigbar tilgang for varer og tjenester, samtidig som
arbeidsplasser trygges og gode arbeidsvilkår fremmes.

YS er medlem av flere europeiske samarbeidsorganisasjoner, hvorav den Europeiske Faglige
Samorganisasjon er den viktigste.

Hovedprioriteringer for YS’ europapolitiske arbeid er:
● Bidra til økte investeringer i mennesker, sosial rettferdighet og etablering av kvalitetsjobber i

Europa.
● Utvikling av et sosialt Europa for å møte ekstrem nasjonalisme, sosial uro og økonomisk

stagnasjon.
● Løfte lavtlønte og sårbare arbeidstakere – spesielt i Sør- og Øst-Europa – gjennom å

fremme kollektive forhandlinger.
● Støtte opp under EUs arbeid for et karbonnøytralt kontinent, samtidig som man sikrer en

rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet
● Styrket samarbeid mot svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet
● Arbeide for at likestillingsperspektivet må inkluderes i alle initiativer for et bedre arbeidsliv,

herunder aktivt støtte opp om og påvirke EUs likestillingspolitiske initiativ eks. med hensyn
til likelønn (Pay Transparency).

● Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i
beslutningsprosessene, og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert
arbeidsliv

● Arbeide for særskilt beskyttelse av varslere
● Skape en inkluderende overgang mot godt og rettferdig digitalt arbeid basert på gode

arbeidsforhold og rettferdige ansettelsesforhold.

Globalt
Et anstendig arbeidsliv for alle kan kun bygges dersom arbeidere har reell makt og innflytelse. I
Norge har vi delvis oppnådd dette gjennom trepartsmodellen der arbeidsgivere og arbeidstakere
(partene) og staten i fellesskap forsøker å forhandle om viktige saker som er av betydning for
arbeidstakerne. Samtidig er den norske modellen for lønnsdannelse kjennetegnet ved at partene i
arbeidslivet evner å samordne utviklingen på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor.
Dette er mulig fordi vi har et organisert arbeidsliv med kollektive tariffavtaler. Arbeidstakerne er
involvert og har innflytelse over lønnsdannelsen. Dette sikrer både en ansvarlig og god
lønnsutvikling, og er en buffer mot for store ulikheter i samfunnet.

I mange andre land har man ikke den samme modellen og dessverre ser en ofte modeller for
organisering av arbeidslivet som gir den sterkeste rett – det vil si enten staten eller arbeidsgiverne.
YS vil derfor arbeide internasjonalt for at de positive sidene ved den norske modellen forsvares,
samtidig som vi vil bidra til et bedre organisert arbeidsliv som gir trygghet for jobb og rettigheter.

YS arbeider aktivt på den globale arena med spørsmål som både gjelder arbeidstakere i Norge, og
for å forbedre arbeidstakeres rettigheter over hele verden. YS’ internasjonale arbeid på globalt nivå
skjer hovedsakelig gjennom ILO (International Labour Organisation). ILO, som ble opprettet i 1919,
er det eneste trepartssammensatte organet i FN, noe som betyr at både myndigheter,
arbeidsgivere og arbeidstakere er representert. YS er også medlem av ITUC (Internasjonale
Faglige Samorganisasjon - IFS) som er den globale organisasjonen for arbeidstakere. I tillegg er
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YS medlem av TUAC som er fagbevegelsens rådgivende organ til OECD, og består av
hovedorganisasjoner fra 30 OECD-land. Totalt har TUAC 56 medlemsorganisasjoner med til
sammen 66 millioner medlemmer

De viktigste prioriteringene for YS’ arbeid på globalt nivå er:
● Arbeide aktivt for å styrke arbeidstakerorganisasjonenes rolle og innflytelse - både i den

generelle samfunnsutviklingen generelt og i arbeidslivet spesielt.
● Sikre arbeidstakernes behov for medvirkning og grunnleggende bedriftsdemokratiske

prinsipper uansett eierkonstruksjoner.
● Fremme kollektive forhandlinger som det sentrale verktøy for lønnsfastsettelse
● Gå imot lovbestemt minstelønn - lønn skal bestemmes av partene i arbeidslivet, ikke

politikere.
● Arbeide mot alle former for sosial dumping og for økte lønninger for lavtlønte
● Arbeide for likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet

Solidaritetsprosjekter
Norge er et overskuddssamfunn der vi i arbeidstakerorganisasjonene både har betydelig politisk
påvirkningsmulighet og økonomiske muskler til å sette makt bak våre krav. Slik er det ikke mange
steder i verden. I flere land ser vi at arbeidstakerorganisasjonene er svak eller knapt nok
eksisterende. Det gjør at arbeidstakerne i disse landene mangler beskyttelse og mulighet til å
fremme sine krav enten det går på lønn eller arbeidsforhold.

Selve grunntanken i fagbevegelsen er at man står sterkere sammen slik at en kan beskytte og
støtte hverandre. Den ideen stanser ikke ved landegrensene. Tvert imot – det er vår plikt å også
støtte arbeidskamerater som bor på andre siden av grensen. YS driver derfor et konkret
solidaritetsarbeid ved at vi støtter internasjonal fagbevegelse i det Sørlige Afrika og Romania.

I det sørlige Afrika har YS gjennom en årrekke har vi støttet den uavhengige hovedorganisasjonen
FESAPSTU som nå organiserer fagbevegelser i flere land. Gjennom vårt arbeid får det sørlige
Afrika nå en sterk, uavhengig fagbevegelse vil bidra til demokratisk, økonomisk og sosial utvikling i
regionen. Fesapstu dekker ni land i SADC-regionen (Southern African Development Community):
Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Angola, Mocambique.
Gjennom å støtte Fesapstu bidrar vi til å gjøre fagorganisasjonene til anerkjente talerør for sine
medlemmer. I tillegg bygger vi intern kapasitet.

YS er også i inneværende periode av EØS-midlene partner i to prosjekt i Romania gjennom
programmet  `Social Dialogue Decent Work programme. Det ene prosjektet, hvor YS samarbeider
med  PUBLISIND og Free Trade Union Federation (FSLR), har  som mål å se på likheter/ulikheter
mellom offentlig og privat sektor i hhv Norge og Romania når det gjelder relevant lov- og
avtaleverk. I det andre prosjektet er YS partnere med SNPP (tilsvarer Kriminalomsorgens
Yrkesforbund), ANP (tilsvarer Kriminalomsorgsdirektoratet) og EPSU (European Public Service
Union). Dette prosjektet har som mål å utvikle sosial dialog og trepartssamarbeid på helse, miljø
og sikkerhet  i kriminalomsorgen.

For YS er prosjekter av den typen som drives i det Sørlige Afrika og Romania svært viktig og en tar
sikte på å drive med lignende prosjekter i fremtiden. YS skal bygge sitt internasjonale
solidaritetsarbeid på følgende prinsipper:

● Relevans: Prosjektstøtten fra YS skal ta utgangspunkt i det som er de reelle behov på
bakken, og de behov som uttrykkes fra samarbeidspartnerne lokalt.

● Betydning og interesse for YS’ forbund: prosjekter i regi av YS skal ha betydning og
interesse for forbundene i YS.
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● Prosjektstøtten fra YS er tidsbegrenset: Alle solidaritetsprosjekter i regi av YS har som
siktemål at prosjektene på sikt skal være økonomisk bærekraftig uten bistand. YS sine
prosjekter er derfor tidsavgrensede og skal være støtte med en tydelig sluttdato.

● Personuavhengighet: For å sikre prosjekters bærekraftighet skal de være
personuavhengige og ikke være avhengig av enkeltpersoner. For prosjektenes fremtid er
det viktig at man etablerer strukturer og systemer som gjør prosjektet bærekraftig
uavhengig av enkeltpersoner.

● Nulltoleranse for korrupsjon og annen mislighold av midler: YS har nulltoleranse for
korrupsjon og mislighold av midler. Dersom det skulle oppstå korrupsjon eller annen
misbruk av midler, enten av midler fra YS eller andre midler i prosjektet, vil det kunne
medføre at uttrekk av YS’ støtte til prosjektet.

Politikkdokument kompetanse (2020)
Innledning og overordnet mål
De raske og omfattende endringene i teknologi og næringsstrukturer stiller nye krav til kompetanse
i arbeidsstyrken. Befolkningens kompetanse må oppdateres løpende gjennom hele arbeidslivet for
å opprettholde og videreutvikle et produktivt arbeidsliv. For den enkelte arbeidstaker er
kompetanseutvikling en stadig viktigere forutsetning for å være attraktiv arbeidskraft gjennom et
helt liv.

Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja ved at flere kan arbeide heltid og flere kan stå
lenger i arbeidslivet. Dette er igjen en forutsetning for å bevare velferdsstaten. Myndighetene
må ta ansvar for å sikre at alle får del i kompetanseutvikling.

Læring på arbeidsplassen er sentralt for arbeidsstyrkens kompetanseutvikling. Dette er
arbeidsgivers ansvar, men også den enkelte arbeidstaker har et selvstendig ansvar.
Arbeidsgivere må legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse snarere enn å bytte ut
kompetanse.

Den spesielle situasjonen Norge og resten av verden har vært inne i det siste året med
Covid-19, har forsterket betydningen av og behovet for kompetanseutvikling. Spesielt har
behovet for digital kompetanse blitt forsterket, også innen bransjer og på arbeidsplasser det
tidligere ikke var så tydelig. Den generelt raske digitale utviklingen er blitt mer synlig. Digitale
løsninger for samarbeid, og i læring og utdanningssammenheng, er tatt i bruk i langt større
utstrekning enn tidligere. Dette vil åpne flere og bedre muligheter til å utvikle og supplere
kompetanse for flere mennesker, både fordi læringen blir lettere tilgjengelig og fordi det blir
enklere å kombinere kompetanseutvikling og arbeid.

YS mener:
● at alle arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom et helt

arbeidsliv.
● at alle skal få mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter for å møte fremtidens

kompetansebehov.

Læring i arbeidslivet
Det meste av kompetanseutviklingen gjennom livet skjer i arbeidslivet. Det er på jobb en lærer
gjennom erfaring, repetisjon, prøving og feiling, gjennom samarbeid med andre og i møte med nye
utfordringer. Kompetanse er mer enn den kompetanse og utdanning den enkelte har når ved
inntreden i arbeidslivet. Det handler vel så mye om hvordan og hva som læres gjennom
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arbeidserfaring, og om hvordan en fyller på med formell og uformell kompetanse i løpet av
arbeidslivet.
Betydningen av den læring som skjer i arbeidslivet har vært kjent lenge. Kompetansereformen på
1990-tallet hadde som mål å skape et helhetlig kompetansesystem der det også var stort fokus på
læring i arbeidslivet. Siden den gang har den teknologiske utviklingen, arbeidslivets generelle
kompetansenivå og omstillingsbehovet blitt av en slik art at mulighetene er betydelig større for mer
effektivt og mer målrettet arbeid med å koble mennesker, kompetanse og jobber bedre.

Mange har lang og variert yrkeserfaring, men lite dokumentasjon på den kompetansen de har
bygget opp gjennom opplæring og læring på arbeidsplassen. I tillegg til den kompetanseutviklingen
som finner sted på arbeidsplassen, tilegnes det også mye kompetanse gjennom aktiviteter og
engasjement i samfunns- og organisasjonslivet. Både i omstillingsprosesser, for videre jobbkarriere
og/eller videre formell kompetansepåbygging, vil det være betydningsfullt for den enkelte å få
synliggjort den kompetansen som er tilegnet i arbeidslivet, frivillig sektor og annet
samfunnsengasjement.

For virksomhetene kan det å få dokumentert kompetansen til de ansatte gjøre det enklere å skaffe
seg oversikt over virksomhetens kompetansebeholdning og utviklingsmuligheter, planlegge og
legge til rette for nødvendig kompetansepåfyll, for dermed å forbedre tjenesteproduksjon,
produktivitet, kvalitet og lønnsomhet. Det er også viktig å jobbe for en riktig oppgavedeling på den
enkelte arbeidsplass, og sørge for at alle yrkesgrupper får brukt sin kompetanse og utfylt
hverandre på best mulig måte.

Ny teknologi krever ny eller endret kompetanse. Digitalisering og kunstig intelligens krever nye
metoder og arbeidsformer. Skal norske arbeidsplasser være konkurransedyktige må både
nåværende og framtidig arbeidskraft ha riktig kompetanse. Tillitsvalgte i virksomhetene har en
viktig rolle i virksomhetenes kompetansearbeid. Tillitsvalgte må også i praksis få en viktig rolle i
virksomhetenes strategiske kompetanseplanlegging. Dette dreier seg om alt fra vurdering av
virksomhetens behov for ny teknologi, digitalisering og bruk av kunstig intelligens via
kompetansekartlegging av arbeidstakerne og utvikling av kompetanseplaner til konkrete
kompetansetiltak for enkeltansatte.

For bedre å kunne utnytte den faktiske kompetansen ervervet i et læringsintensivt arbeidsliv, er det
viktig å videreutvikle og forbedre systemet for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse.

YS mener:
● Alle må få mulighet til å få vurdert og dokumentert sin realkompetanse.
● Det må utvikles gode og funksjonelle metoder for kartlegging, vurdering og dokumentasjon

av kompetanse ervervet i arbeidslivet. En digital plattform bør være en naturlig del i en slik
modell.

● Det må utvikles en positiv læringskultur på arbeidsplassene, der systematisk arbeid med
kompetanseutvikling er en naturlig del av de lokale partssamarbeidet.

● Alle må sikres mulighet til å bygge på sin kompetanse gjennom modulbaserte etter- og
videreutdanningstilbud.

En nasjonal politikk for livslang læring
Den norske modellen for samarbeid er det viktigste virkemiddelet for utvikling og gjennomføring av
en nasjonal politikk på livslang læring. Gjennom den norske arbeidslivsmodellen har vi sikret at
arbeidstakerne sitter ved bordet der endringer besluttes. Det krever at vi er en aktiv bidragsyter og
påvirker i alle ledd, alt fra deltakelse i politiske drøftinger til konkrete tiltak på den enkelte
arbeidsplass slik at vi sikrer at våre nåværende og fremtidige medlemmer finner sin naturlige plass
også i morgendagens arbeidsliv.
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YS mener at tilrettelegging for livslang læring er en grunnleggende forutsetning i vårt
kunnskapsbaserte samfunn, og en felles utfordring for oss alle for å skape god integrasjon mellom
privatliv, arbeidsliv og læring. Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja og sikre at flere kan
stå lenger i arbeidslivet. Dette er igjen en forutsetning for å bevare velferdsstaten.

Det er behov for et overordnet politisk rammeverk for livslang læring. Det er viktig at dette utvikles
av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet for å definere en retning og mål for
politikken. Den nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017 – 2021 som ble utarbeidet av
myndighetene og partene i arbeidslivet, er en god start på dette. Dette er også fulgt opp gjennom
arbeidet med kompetansereformen "Lære hele livet". Målet er at flere skal stå lenger i jobb,
samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Reformen
skal blant annet bidra til utvikling av mer fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse,
bransjeprogram som skreddersys etter behovene i den enkelte bransje, og utvidelse av forsøk med
modulbasert opplæring for voksne.

En nasjonal politikk for livslang læring må inneholde klare mål for å sikre at alle har rett og mulighet
til å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse gjennom et helt arbeidsliv. Et sentralt spørsmål er om
regelverket i dag er innrettet slik at det sikrer at vi klarer å realisere visjonen om et system for
kompetanseutvikling for alle.

Kompetansereformen som ble initiert på 1990-tallet har gitt voksne en lovfestet rett til grunnskole
og videregående skole. Videre har alle arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år rett
til hel- eller delvis permisjon for å delta i organisert opplæring. Det er nødvendig å se på behovet
for å etablere flere rettigheter for å ivareta og dekke behovet for tilstrekkelig etter- og
videreutdanning.

For å stimulere til mer etter- og videreutdanning, må de utdanningstilbud som finnes gjøres kjent
og tilgjengelig for alle. Dette innebærer også at langt flere opplærings- og utdanningstilbud både
må moduliseres og gjøres tilgjengelig gjennom digitale løsninger. Det må legges spesiell vekt på å
nå de gruppene som er mest utsatte for å falle ut av arbeidslivet, og de som til nå i minst
utstrekning har deltatt i etter- og videreutdanning.

YS mener:
● Alle skal ha mulighet og rett til å utvikle sin kompetanse med utgangspunkt i eget

kompetansenivå.
● Det bør etableres en digital plattform som gir en samlet oversikt over etter- og

videreutdanningstilbud, både formelle og ikke-formelle, private og offentlige.
● Opplærings- og utdanningstilbud må både tilbys i moduler og gjøres tilgjengelig gjennom

digitale løsninger.
● Insentiver bør stimulere de med svakest forutsetninger og muligheter for

kompetanseutvikling.

Finansiering av livslang læring
Finansiering av etter- og videreutdanning har vært på dagsorden gjennom flere tiår. Det har vært
en av de store utfordringene og hindrene for å få gjennomført en målrettet og helhetlig
kompetansereform. Diskusjonen har intensivert seg de siste åra i møte med teknologiske
endringer og omstilling i norsk økonomi. Det er i dag viktigere enn noensinne å få på plass et
system som sikrer at arbeidstakere og virksomheter til enhver tid kan tilegne seg riktig kompetanse
i møte med endringer og omstilling. Det er særlig to ting det må tas  hensyns til når dette skal
vurderes. For det første må vi sørge for at endringer eller nye forslag ikke får negative
konsekvenser for allerede etablerte ordninger som er velfungerende. For det andre må vi se på
hvilke ordninger og insentiver som treffer de som trenger det mest, på en god måte.
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Finansiering av utdanning og kompetanseutvikling kan være rettet både mot den enkelte og mot
arbeidsgiver. Regelverket i Statens lånekasse er blitt endret på flere områder for bedre å være
tilpasset voksnes behov, men det kan fortsatt være behov for ytterligere endringer for enda bedre å
dekke behovene til målgruppa.

Det er skattefradragsordninger for arbeidsgiverfinansiert utdanning og opplæring, men det kan
være behov for å se nærmere på om ordningene i stor nok utstrekning treffer de bransjer der
behovet er størst, og om dette insentivet har samme effekt på alle bedrifter uavhengig av deres
størrelse.

Både under krisen i olje- og petroleumsindustrien og under koronakrisen er det gjort midlertidige
endringer i lovverket knyttet til muligheten for å ta utdanning samtidig med mottak av dagpenger. I
en undersøkelse Kompetanse Norge har gjort blant de som har tatt imot tilbud om
kompetansehevende tiltak igangsatt som en del av krisepakka, svarer mange at de nå har fått
anledning til å ta utdanning de tidligere har ønsket fordi dette er gjort mulig uten at de mister
inntekt/dagpenger. Dette er med på å underbygge behovet for å finne løsninger på
finansieringsutfordringen hvis vi skal greie å nå målet om at alle skal lære hele livet. Finansiering
av livsopphold under utdanning ligger ikke under NAV sitt ansvarsområde, men når tiltak som tas i
bruk under kriser viser at det er dette som skal til for å oppnå ønsket resultat, må det arbeides for å
finne en permanent ordning.

Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi har et helhetlig system som gjør det mulig for den enkelte
arbeidstaker og virksomhet å få finansiert kompetanseutvikling der det er behov. Det må derfor ses
på om eksisterende finansielle virkemidler kan forbedres eller utvides, og om det er behov for
supplerende ordninger som kan øke evnen og viljen til å investere mer i kompetanseutvikling. Som
blant annet YS Arbeidslivsbarometer viser, er det viktig med tiltak overfor de med minst utdanning
fordi denne gruppen i liten grad søker mer kompetanse på eget initiativ. Finansiering av
kompetanseutvikling må på en god måte være et delt ansvar mellom den enkelte, arbeidsgiver og
det offentlige.

YS mener:
● Det bør etableres gode og tilpassede finansieringsordninger for livslang læring.
● Flere offentlig trygde- og tilskuddsordninger bør rettes inn mot å underbygge målsettingen

om livslang kompetanseutvikling og læring.
● Det må etableres en permanent ordning som åpner opp for muligheten til å ta formell

utdanning i kombinasjon med dagpenger.
● Det offentlige virkemiddelapparatet skal underbygge og hjelpe frem finansieringsløsninger i

forhandlinger mellom parten.

Kompetanse og avtaleverket
Alle de store tariffområdene i privat og offentlig sektor har bestemmelser i avtaleverket som
omhandler kompetanse. Gjennomgående er bestemmelser som omhandler kompetanse basert på
virksomhetenes kompetansebehov gjerne knyttet opp til konkurranseevne. Det er noe varierende
hvor tydelig tillitsvalgtrollen er knyttet opp til behovet for kompetanseplanlegging. Både etter- og
videreutdanning og realkompetansevurdering er omhandlet i avtaleverket. Ansvaret for oppdatert
kompetanse hviler både på den ansatte og på virksomheten. Ingen avtaler gir rett til lønn under
hele etter- og videreutdanningsløpet.

Globalisering, klimaendringer, demografiske endringer og ny teknologi endrer arbeidslivet.
Endringene vil skje raskere enn tidligere og stille store krav til omstillingsevne. I omskiftelige tider
er kompetansepåfyll gjennom hele yrkeskarrieren avgjørende for å sikre at arbeidstakere har
relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft.
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YS mener:
● at alle skal ha mulighet til å heve sin kompetanse gjennom hele livsløpet, og at en nasjonal

langtidsplan for livslang læring må prioriteres. For å sikre virksomhetenes fremtidige
kompetansebehov, må det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte slik at de settes i
stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.

● at partene i den enkelte virksomhet prioriterer oppgaven med å kartlegge det fremtidige
kompetansebehovet, slik at man i fellesskap kan identifisere kompetansegap og utvikle
strategi for riktig kunnskapsutvikling i virksomhetene.

● at det avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i
arbeidstiden.

● at det må etableres et kollektivt kompetansefond som sikrer ansatte reell mulighet til
kompetanseutvikling, og virksomheter insentiver og handlingsrom til å investere i ansattes
kompetanseutvikling. Ordningene bør supplere, ikke erstatte, arbeidsgivers ansvar for å
finansiere kompetansetiltak i tråd med virksomhetens behov. Grunnfinansiering og
påfølgende oppbygging av kollektivt kompetansefond kan skje gjennom bidrag fra de tre
partene.

● at flere økonomiske insentiver må vurderes for å øke muligheten for etter- og
videreutdanning for flere, deriblant KompetanseFUNN.

Kompetanse i og for krisetider
Vi har i 2020 med Covid-19 hatt en av de største krisene i moderne tid. Denne tiden har vist oss
mange gode eksempler på hvor viktig det er å ha et høyt kompetansenivå i befolkningen for å
møte og håndtere slike kriser, hvor viktig kompetanse er for å være omstillingsdyktig, og hvor viktig
det er å ha gode systemer for kompetanseutvikling. I tillegg har vi sett viktigheten av investeringer i
teknologisk og digital infrastruktur.

Vi fikk brått høy arbeidsledighet, der noen bransjer ble mer rammet enn andre. Andre bransjer fikk
like brått større etterspørsel med påfølgende behov for mer arbeidskraft. For de med god og bred
kompetanse har det vært enklere å finne nytt arbeid enn det har vært for de med svakere eller
smal kompetanse. Betydningen av kompetanse for å kunne omstille seg raskt, understreker
behovet for å ha et godt system for kartlegging og dokumentasjon av kompetanse slik at den
enkelte både kan være seg bevisst egen kompetanse, og ikke minst for å kunne  fremlegge
dokumentasjon på sin kompetanse for nye arbeidsgivere.

Sammenliknet med andre land har Norge mange og gode utdanningsmuligheter for befolkningen.
Det er samtidig slik at vi har en vei igjen å gå for at kompetansepåfyll skal bli mer tilgjengelig for
flere, at den skal være mer relevant for arbeidslivet, og at den skal være fleksibel og mulig å
tilegne seg ved siden av å arbeide. Rask endring av kompetansebehov i arbeidslivet understreker
også betydningen av at utdanningssystemet må ha evne til å omstille seg raskt og til å
dimensjonere opplærings- og utdanningstilbud med utgangspunkt i arbeidslivets behov.

Med utgangspunkt i Nasjonal kompetansepolitisk strategi og i trepartssamarbeidet, ble det i 2018
startet opp forsøk med å utvikle bransjeprogram. Dette skal være relevante og tidsavgrensede
opplæringstilbud som tilbys og gjennomføres i kombinasjon med arbeid. De foreløpige positive
erfaringer med bransjeprogrammene og partene sine innspill, ble brukt som grunnlag for
prioriteringer i krisepakkene som kom fra regjeringen, og det ble raskt igangsatt bransjeprogram for
flere bransjer. Bransjene ble prioritert ut fra hvilke bransjer som var hardest rammet. Resultater fra
årets YS Arbeidslivsbarometer viser positiv framgang for hvordan arbeidstakere opplever å ha
tilbud om og mulighet for kompetanseheving i bransjer der det er etablert bransjeprogram.
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Norge har ligget langt framme i å investere i ny teknologi i samfunnet generelt, i arbeidslivet og
privat/på individnivå. Tiden vi har vært inne i har vist oss at mye av denne teknologien kan tas i
bruk både i større utstrekning og på flere området. I kompetansepolitisk sammenheng har dette
kanskje mest vist seg i form av alternative metoder for kunnskapsformidling. Allerede utviklede
programmer, plattformer og utstyr er blitt tatt i bruk i langt større utstrekning enn tidligere. Dette har
ført til at lærings- og utdanningsprogresjonen ikke er blitt så utfordrende og forsinket som den
kunne ha blitt. Dette har også muliggjort at alle de nye utdanningstilbudene som ble opprettet
kunne igangsettes raskt og at de ble tilgjengelig for flere.

Samtidig er det slik at gapet mellom de som har tilgang til ny teknologi og som kan bruke den og
de som ikke har det, er blitt større. Dette gjelder ikke bare i forhold til kompetanseutvikling, men
også mer generelt på store og små ting som å holde kontakt med familie/venner/kolleger, bestille
varer på nett når en selv ikke kan gå i butikker, få tilgang til konserter og filmer osv.

Når det skal planlegges for framtiden, må det også planlegges for at vi igjen kan få tilsvarende
kriser som den vi nå har. Da bør vi være enda bedre forberedt enn det vi var denne gang.
Videreutvikling av den digitale infrastrukturen må fortsette og den må favne bredt så den når alle.
Erfaringer fra koronatiden må legges til grunn for fremtidige prioriteringer.

YS mener:
● Det må legges til rette for at alle får være med i den digitale omstillingen som finner sted.
● Den digitale infrastruktur må fortsatt utvikles.
● Det må tilrettelegges for at opplærings- og utdanningstilbud raskt kan omstille seg slik at

dimensjonering av tilbudene er i overensstemmelse med arbeidslivets etterspørsel etter
kompetanse.

● For å være enda bedre forberedt for fremtidige kriser, må tiden vi er inne i evalueres, og
tiltak og satsinger for fremtiden basere seg på disse erfaringene.

Politikkdokument klima og bærekraft (2021)
Innledning
Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og er en trussel mot alt
liv på jorda. Å stanse klimaendringer, og reversere skaden som allerede har skjedd, vil være et av
de viktigste politiske spørsmålene de neste tiårene. Prosessen med å oppnå en tilstrekkelig
reduksjon i utslipp vil føre til store endringer i hele arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt.

Arbeidstakernes organisasjoner kan og må spille en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig
samfunn. Klimaendringer vil ha betydelig konsekvenser for YS’ medlemmer, og vi vil måtte tenke
annerledes i vårt arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i årene som kommer.

YS skal være den hovedorganisasjonen som best forstår og tar på alvor de utfordringer og
muligheter som fremtidens arbeidsliv gir. Klima- og bærekraftspolitikken til YS skal gjøre
organisasjonen rustet til å ivareta medlemmenes interesser gjennom de uunngåelige endringene
det norske samfunnet og arbeidslivet må gjennom.

Bærekraftsarbeid i YS
YS’ arbeid med klima og bærekraft skal skje innenfor rammen av FNs bærekraftsmål. Alle
bærekraftsmålene er relevante for vårt arbeid, I klima- og bærekraftspolitikken er mål 8 Anstendig
arbeidsliv og økonomisk vekst, og mål 13 Stoppe klimaendringene de mest sentrale. Våre
medlemmers mulighet for jobb og anstendige lønns- og arbeidsvilkår må ivaretas, samtidig som
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det haster å stanse klimaendringer og reversere skaden på økosystemene. Derfor vil YS jobbe for
å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet, sikre medlemmenes kompetanse, og jobbe
for at våre medlemmer er godt posisjonert for et sirkulært og bærekraftig arbeidsliv.

Rettferdig omstilling og medvirkning
Rettferdig omstilling ble tatt inn i Parisavtalen i 2016 etter ønske fra internasjonale
arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsplasser og arbeidsvilkår må ivaretas på veien mot
lavutslippssamfunnet. Dersom omstillingsprosesser rammer enkeltgrupper hardt, eller bidrar til et
utrygt arbeidsliv, vil det føre til lavere oppslutning om nødvendige klimatiltak. Det må både skapes
nye, grønne arbeidsplasser, og gi rom for endringer i etablerte næringer hvor det blir store
endringer som følge av klimatilpasninger. Arbeidstakere som må endre arbeidsoppgaver, må få
mulighet til å oppdatere kompetansen sin.

Det er viktig å sikre arbeidstakerne retten til å delta aktivt i utviklingen av et mer bærekraftig
arbeidsliv, både i Norge og internasjonalt. Vellykket grønn omstilling forutsetter involvering og aktiv
medvirkning fra arbeidstakerne. Den norske modellen med utstrakt samarbeid i arbeidslivet, har
gjennom historien vist seg å være en nøkkelfaktor i omstillingsprosesser.
Det må også gjelde lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik at de som er mest berørt av
omstillingen kan ha innflytelse på sin egen fremtid. Medbestemmelse, tilgang på
kompetanseheving og videreutdanning, teknologi og medarbeiderdrevet innovasjon har vært
nøkkelfaktorer i tidligere omstillingsprosesser, og vil være avgjørende også nå. Tariffavtalene kan
og bør tas i bruk som verktøy for å sikre samarbeid og medvirkning til et mer bærekraftig arbeidsliv.

Koronapandemien har drevet fram store endringer i arbeidslivet, med digitalisering, økt bruk av
fjernarbeid og reduksjon av transport. Når samfunnet skal tilbake til normalen, er det viktig at alle
sider ved disse endringene vurderes, også i et klimaperspektiv. Økt bruk av teknologi og mer
fjernarbeid vil trolig være et trekk ved fremtidens arbeidsliv. En varig nedgang i arbeidsreiser kan
være et svært effektivt klimatiltak, men det må skje frivillig og på arbeidstakernes premisser.

Prinsipper

FNs bærekraftsmål og Norges klimaforpliktelser
YS mener:

● Målet om å stoppe klimaendringene nås gjennom forpliktende internasjonale avtaler og en
ambisiøs nasjonal klimapolitikk.

● Norge som et velstående land skal ta sin del av ansvaret for å nå Parisavtalens mål.
Avtalen etablerer et mål om å begrense temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2
°C, og helst til 1,5 °C. Den forplikter medlemslandene til å sette seg nye og mer ambisiøse
mål for å redusere sine klimagassutslipp hvert femte år, og etablerer regler for hvordan
landene skal rapportere om klimaarbeidet sitt.

● Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og arbeidstakerorganisasjonene skal ta
ansvar for å nå de nasjonale målene i klimapolitikken, inkludert tilstrekkelige kutt i utslipp i
Norge.

● Norge skal samarbeide med EU om felles kuttmål, per 2021 satt til minst 50 prosent og opp
mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

● Sikre rettferdig omstilling, slik at bærekraftsmålene om anstendig arbeidsliv og økonomisk
vekst oppnås samtidig som vi klarer å nå målet om å stanse klimaendringene.

Rettferdig omstilling, medvirkning og partssamarbeid
YS mener:

● Arbeidstakerorganisasjonene har og skal ta en sentral rolle i arbeidet med å nå
klimamålene.
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● Eksisterende mekanismer for samarbeid og involvering i arbeidslivet tas aktivt i bruk i
arbeidet med å realisere grønn omstilling.

● Partene i arbeidslivet må være representert i utarbeidelsen av norsk klimapolitikk, for
eksempel i teknisk beregningsutvalg for klima.

● Ansatte og deres representanter må sikres reell innflytelse  i arbeidet med bærekraft og
grønn omstilling, også lokalt på hver enkelt arbeidsplass.

● Tillitsvalgte involveres og sikres medbestemmelse i arbeidet med bærekraft og grønn
omstilling.

● Tariffavtalene kan og bør tas i bruk som verktøy for å sikre samarbeid og medvirkning til
reduksjon av klimagassutslipp og et mer bærekraftig arbeidsliv.

Kompetanse i det grønne skiftet
YS mener:

● Ha gode tilbud for etter- og videreutdanning for arbeidstakere som har behov for å
oppdatere eller videreutvikle sin kompetanse i et bærekraftig perspektiv, samt gode tilbud
om omskolering der det er nødvendig.

● Behovet for grønn kompetanse kartlegges, og resultatet fra denne kartleggingen brukes til
dimensjonering og planlegging av utdanning, etter- og videreutdanning og
kompetanseutvikling.

● Klima og bærekraft skal være en del av verdigrunnlaget i skolen. Skolen vektlegger
kunnskap om bærekraftig utvikling, klima og miljø, blant annet ved at
undervisningspersonell sikres nødvendig oppdatert kompetanse.

● Oppdatert og fagspesifikk kunnskap om klimavennlig fagutøvelse må inn i læreplanene på
yrkesfagene, og i profesjonsutdanninger i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig
utdanning.

Arbeidsplasser og grønn næringspolitikk
YS mener:

● Det grønne skiftet må kombineres med full sysselsetting og anstendige lønns- og
arbeidsvilkår.

● Det må sikres gode rammevilkår som bidrar til at norske arbeidsplasser utvikles i en mer
bærekraftig retning, og at eksisterende arbeidsplasser kan gjøres grønnere.

● Offentlige anskaffelser i større grad skal bidra til bærekraft, forstått både som klima- og
naturhensyn og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

● Anbudsregelverket skal støtte opp om gjenbruk av eksisterende infrastruktur, og at
offentlige anskaffelser og investeringer må legge livssyklusperspektiver til grunn.

● Kompetanse og kunnskap opparbeidet i oljeindustrien må utnyttes til utvikling av fornybar
energi og utvikling av nye næringer.

● Norge bør bruke våre teknologiske og kunnskapsmessige fortrinn til å ta en global
lederrolle i utviklingen av flytende havvind. Staten må ta en aktiv rolle for å realisere denne
satsingen.

● Det gjennomføres en omfattende satsing på karbonfangst og lagring (CCS) i Norge.
● Finansnæringen skal brukes som en katalysator for bærekraftig utvikling gjennom

kompetanse og fordeling av kapital.
● Kollektivtrafikken i Norge gjøres fossilfri så fort som mulig, og senest i 2030.

Et grønt skatte- og avgiftssystem
YS mener:

● Prinsippet om at forurenser skal betale skal ligge til grunn for klimapolitikken.
● Avgift på klimagasser i kombinasjon med kvotesystemet bør være bærebjelken i et grønt

skattesystem.
● En høyere og enhetlig CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor vil ha fordelingseffekter, både

mellom husholdninger, regioner og næringer. Det kan skape politisk motvilje mot heving av
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avgifter. For å forhindre at avgiftsøkninger i for stor grad rammer lavinntektshusholdninger
bør en økning i CO2-avgiftene akkompagneres av en lavere skatt på lav inntekt.

● For å sikre at økte CO2-avgifter fører til teknologiskifte heller enn lavere produksjon og
sysselsetting bør en økning i CO2-avgiftene også følges av økte midler til statlige
investeringsfond som for eksempel Nysnø og Enova.

● Naturødeleggelser må avgiftsbelegges på en hensiktsmessig måte

Handlingspunkter

Grønne tariffavtalebestemmelser

YS skal:
● Støtte YS-forbundenes arbeid med grønne tariffavtalebestemmelser ved å kartlegge og

dele kunnskap om slike bestemmelser.
● Bidra til å kartlegge klimaeffekten av ulike typer grønne tariffavtalebestemmelser, og dele

denne kunnskapen.
● Jobbe for at fordelsbeskatningen på rabattavtaler på kollektivtransport gjennomgås, slik at

skatteregelverket ikke er til hinder for klimavennlige avtaler med arbeidstakerne.
● Jobbe for at arbeidslivet bidrar til reduksjon av transportbehov, overgang til mer

miljøvennlige transportformer, og at ny og utslippsvennlig teknologi tas i bruk.
● Bidra til tilrettelegging for frivillig fjernarbeid der det kan bidra til reduksjon av

klimagassutslipp. Fjernarbeid skal være tydelig regulert, og må være frivillig for
arbeidstaker.

Bærekraft i YS’ egen virksomhet - redusere vårt økologiske fotavtrykk

YS skal:
● Fortsette å jobbe kontinuerlig med klima og bærekraft i våre innkjøpsavtaler,

medlemsfordeler og andre større avtaler som YS forvalter på vegne av forbund og
medlemmer

● Bruke vår posisjon som forhandler og forvalter av finansielle avtaler til å sikre bærekraftige
investeringer.

● Tilby grønne og bærekraftige medlemsfordeler.
● Vektlegge bærekraft ved anskaffelse av profileringsartikler og andre innkjøp i YS’ egenregi.
● Være en ressurs for forbund som ønsker bistand med bærekraftsarbeid i egen virksomhet.
● Klimagassutslipp skal vurderes ved valg av transportmiddel for arbeidsreiser.
● Oppfordre og støtte opp om at ansatte kan bruke miljøvennlige transportformer på vei til og

fra jobb.

Kunnskapsinnhenting

YS skal:
● Bidra til å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om rettferdig omstilling, og hvordan

arbeidstakere generelt og våre medlemmer spesielt vil bli berørt av ulike typer grønn
omstilling.

● Inkludere spørsmål om klima og grønn omstilling i YS Arbeidslivsbarometer

Politisk arbeid og synlighet

YS skal:
● Synliggjøre behovet for økt kunnskap om sosiale sider ved grønn omstilling gjennom å

kreve en egen stortingsmelding om fordelingsvirkninger av grønn omstilling i arbeidslivet.
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● Bruke vår representasjon og fagkunnskap til å støtte opp om omlegging til et grønt skatte-
og avgiftssystem.

● Synliggjøre YS sitt arbeid for rettferdig omstilling i egne kanaler og i offentligheten.
● Jobbe for at klimatiltakenes virkning på fordelingsvirkninger og sysselsetting utredes, og at

det utarbeides en egen stortingsmelding om rettferdig omstilling i arbeidslivet.
● Jobbe for at regjeringens redegjørelsesplikt etter klimaloven utvides til å inkludere hvordan

trepartssamarbeidet og sivilsamfunnet inkluderes i arbeidet med å nå klimamålene.

Samarbeid

YS skal:
● Søke samarbeid med andre arbeidslivsorganisasjoner om klima og bærekraft i arbeidslivet.
● Bidra til økt dialog mellom klima- og miljøorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene.
● Fasilitere samarbeid om bærekraft og klimapolitikk innad i YS-familien
● Bidra til å spre kunnskap om YS-forbundenes klimaarbeid.
● Delta i Arbeidslivets klimauke og andre klimaprosjekter i arbeidslivsorganisasjonene.

Politikkdokument næringsutvikling (2021)
Innledning
De viktigste målene i den økonomiske politikken er høy sysselsetting, lav arbeidsledighet, stagge
inflasjon, påvirke inntektsfordeling og å stimulere til økonomisk vekst. YS’ fremste mål for våre
forbunds medlemmer er derfor å sikre høy sysselsetting, en god inntekt og et meningsfylt arbeid
for alle.

Verdiskapingen som finner sted i norsk økonomi skal bære velferdsstaten inn i
fremtiden og sikre alle borgere gode og trygge liv. Næringslivet må derfor sikres rammebetingelser
som gir høy verdiskapingsevne, skaper høy sysselsetting, sikrer konkurransedyktighet og etablerer
et mangfold av næringer og virksomheter. YS skal påvirke og bidra til en aktiv næringspolitikk som
stimulerer til å skape utviklende og trygge arbeidsplasser i hele landet, både innenfor tradisjonelle
og nye næringer. FNs bærekraftsmål bør etter YS’ syn gjennomsyre hele næringspolitikken til
Norge.

Næringsutvikling og verdiskaping finner sted i alle sektorer av norsk økonomi. Tjenester fra og
organiseringen av offentlig sektor har stor betydning for privat næringsliv. YS jobber ut i fra
erkjennelsen av at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom privat og offentlig sektor. Et
viktig mål er å utvikle norske arbeidsplasser i en mer bærekraftig retning. Videre må en slik
omstilling være rettferdig, slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får unødvendige store
belastninger. Medarbeiderdrevet innovasjon og partssamarbeid bør brukes langt mer for å utvikle
nye produkter, tjenester og prosesser i virksomhetene. Medvirkning skaper engasjement og bedre
gjennomføring, samtidig må medvirkning også innebære medbestemmelse i hvordan gevinster av
omstilling og innovasjon skal fordeles.

Handel og eksport
Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv, produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Gjennom
EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked og de beslutninger som fattes av
EU-fellesskapet får direkte innvirkning på oss. Samtidig har Norge alene, og som EFTA-medlem,
en lang rekke handelsavtaler med andre land. Internasjonale organisasjoner som Verdens
Handelsorganisasjon, de nordiske institusjoner og FN, fatter vedtak som har innvirkning på norsk
arbeidsliv. Det skaper både muligheter og utfordringer for norske virksomheter og
arbeidstakerorganisasjonene – og det påvirker både arbeidsplasser og lønns- og arbeidsvilkår.
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Norge er en liten og åpen økonomi som er avhengig av handel med andre land. YS er tilhenger av
en aktiv handelspolitikk som skaper arbeidsplasser og bidrar til en bærekraftig omstilling. Det er
viktig at det knyttes krav til de handelsavtaler som inngås. Handelsavtaler Norge inngår skal ta
hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og klima og miljø.

Eksportrettet sektor
Økt internasjonal handel og samhandling bidrar til økt verdiskapning. Gjennom god markedstilgang
sørger eksportrettede bedrifter for arbeidsplasser over hele landet og store midler til fellesskapet.
For å sikre høy sysselsetting og en bærekraftig omstilling av norsk økonomi, må vi legge til rette for
at nye næringer kan vokse. Eksportvirkemidlene må i større grad møte behovene til de mindre,
fremvoksende eksportnæringene innen for eksempel maritim sektor, som i hovedsak består av
små- og mellomstore bedrifter.

Samtidig som vi stimulerer til vekst i nye næringer, er det også en forutsetning at eksisterende
store næringer har gode rammevilkår. Olje- og gassektoren, maritim og offshore leverandørindustri
og prosessindustrien og sjømatnæringen, står i dag for mer enn 80% av norsk eksport til utlandet.
Etterspørselen av olje spesielt, vil i fremtiden bli mindre. For å møte denne omstillingen på best
mulig måte må det legges en strategi for hvordan vi kan styrke eksport av varer utenom
petroleumsklyngen.

Handelsavtaler
En forutsigbar og god markedsadgang er nøkkelen for mer eksport av norske varer og tjenester.
Dette sikrer vi best gjennom et velfungerende handelsregelverk gjennom WTO, men også tilgang
til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen, medlemskap i EFTA og egne handelsavtaler
med andre land. Små land som Norge har ekstra sterk interesse av et velfungerende internasjonalt
regelverk som respekteres av stormaktene.

Forutsigbarhet er en viktig faktor – og mangel på forutsigbarhet utgjør en stor risiko. EU er Norges
største handelspartner, og gjennom EØS-avtalen blir norske varer og tjenester tilgjengelig for over
400 millioner europeere.  EØS-avtalen bidrar med en nødvendig forutsigbarhet for norske
virksomheter og arbeidsplasser.

Samtidig kan enkelte reguleringer bli oppfattet som for inngripende. For eksempel ser man i
transportsektoren at adgangen til et sterkt innslag av utenlandske aktører bidrar til å undergrave
norske lønns- og arbeidsvilkår, dels fordi reglene er mangelfulle og dels fordi kontrollen ikke er god
nok. YS mener slike utfordringer må tas på alvor, og vil derfor fremme våre forbunds interesser
overfor norske myndigheter og i politiske fora i Europa. Vi vil også jobbe for å forbedre lønns- og
arbeidsvilkår i hele Europa.

Klima-, miljø- og menneskerettighetskrav i handelsavtaler
Handelspolitikken og handelsavtaler bør også ha en sterk sosial dimensjon til fordel for våre
partnere. Gjennom å støtte programmer som gjør utviklingsland i stand til å delta i
verdenshandelen, vil man potensielt løfte millioner av mennesker ut av fattigdom og bidra til
sterkere rettigheter for arbeidstakere i den tredje verden.

YS vil stille krav til at norske virksomheter med interesser i andre land respekterer faglige
rettigheter og menneskerettigheter, tar miljøhensyn og bidrar til demokratisk utvikling. FNs
bærekraftsmål må ligge til grunn for alle handelsavtaler Norge inngår med andre land. Norge må
kontinuerlig jobbe for å revidere eksisterende handelsavtaler i en bærekraftig og grønn retning.
Norges handelsavtaler bør også sikre anstendige arbeidsvilkår, varig utvikling og sysselsetting for
arbeidstakere verden over.
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YS mener:
● at regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal eksportstrategi med mål om å doble eksport fra

industrien utenfor petroleumsklyngen innen 2030
● at EØS-avtalen, EFTA og bilaterale handelsavtaler gir en nødvendig forutsigbarhet for

norske virksomheter
● at Norge må være pådriver for å revidere handelsavtaler i en bærekraftig retning
● at vi skal sette menneskerettighetskrav og miljøkrav i handelsavtalene Norge inngår
● at handelsavtaler skal utformes slik at de bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår, varig

utvikling og sysselsetting for arbeidstakere verden over
● at norske virksomheter som driver internasjonal handel og etablerer virksomhet i utlandet

respekterer faglige rettigheter og menneskerettigheter, tar miljøhensyn og bidrar til en
demokratisk utvikling

● at Norge aktivt støtter program som setter utviklingsland i stand til å delta i
verdenshandelen

Staten og det private i næringsutviklingen
Norge står foran en omstilling av historiske dimensjoner. Vi skal halvere klimagassutslippene,
samtidig som vi skal doble eksporten og sysselsette mennesker som har jobbet med fossil energi.
Behovet for å tenke nytt om den grønne omstillingen har blåst liv i den næringspolitiske debatten.

YS ønsker en strategisk næringspolitikk som sikrer norsk eierskap og norske arbeidsplasser inn i
fremtiden. Gjennom å være en regulerende myndighet krever statens eierskapsutøvelse god
rolleforståelse. Statens ambisjoner bør derfor være å stille overordnede krav om resultater og
samfunnsansvar i eierskapspolitikken. Statens oppgave skal ikke være å styre bedriftenes
utvikling, men å sikre rettferdig konkurranse ved å hindre monopoldannelser og maktkonsentrasjon
i markedet.

YS mener at staten bør definere noen tydelige mål for den grønne omstillingen, og at man
gjennom dette sørger for at ulike sektorer, partene i arbeidslivet og næringslivet jobber samlet for å
nå disse målene. Staten skal på den måten spisse og legge til rette for at innovasjonsløpet blir
grønnere. Grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak må også bli en del av avtaleverket
mellom partene i arbeidslivet.

Offentlige anskaffelser og innkjøpspolitikk
Hvert år kjøper offentlig sektor bygg- og anleggsarbeid, varer og tjenester for omtrent 600 milliarder
kroner. Gjennom en gjennomtenkt og ansvarlig innkjøpspolitikk kan staten bidra til raskere
omstilling mot en grønn økonomi, bekjempe arbeidslivskriminalitet og spare milliarder av kroner
som kan komme til nytte på andre tiltak over statsbudsjettet.

På grunn av omfattende krav og spesifikasjoner, sliter mange små og mellomstore bedrifter å
henge med i anbudsprosesser i offentlig regi. Små og mellomstore bedrifter bidrar til sysselsetting
og store verdier til fellesskapet. YS mener derfor regelverket må forenkles slik at små og
mellomstore bedrifter enklere kan være med å konkurrere i innkjøpsprosesser.

Konkurranse på pris og kvalitet driver fram innovasjon og gjør bedriftene våre mer økonomisk
bærekraftige. Samtidig må man også ta hensyn til andre samfunnsutfordringer ved innkjøp.
Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp og oppnå miljømål.
Klima- og miljøhensyn må derfor vektlegges ved offentlige innkjøp. YS mener regjeringen må
utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for å ha en god balanse mellom de ulike målene i
innkjøpspolitikken.
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Virkemiddelapparatet og gründerskap
En viktig statlig oppgave er å stimulere til økt innovativt entreprenørskap. Et godt
virkemiddelapparat er avgjørende for å få dette til. Det offentlige kapitaltilgangsutvalget påpekte i
2018 at mangelfull tilgang på privat risikokapital var en begrensende faktor i utviklingen av norsk
næringsliv, særlig i lys av den omstillingen norsk økonomi gjennomgår.

YS mener dagens virkemiddelapparat er for komplisert og hemmer verdifull innovasjon. Dersom
virkemiddelapparatet blir for komplisert og uoversiktlig, risikerer man å belønne de som best evner
å orientere seg i støtteapparatet fremfor de beste ideene. For at bedrifter skal få full uttelling av
støtteapparatet må det forenkles og styrkes.

Siden 2016 har Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova hatt en felles ordning – PILOT-E -
med årlige felles utlysninger av midler fra alle tre organisasjoner. Dette har bidratt til at flere kan gå
en raskere vei fra idé til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.
Gjennom dette har de også etablert et sammenhengende tilbud gjennom hele innovasjonsløpet.
Dette er en modell som bør etterlignes over hele virkemiddelapparatet.

Forskning og innovasjon
For at Norge skal fortsette å være en kunnskapsnasjon, er det helt nødvendig å prioritere tunge
midler til forskning. Innovasjon, konkurransekraft og teknologiutvikling er et resultat av en
målbevisst forskningspolitikk.

Forskning er kostbart, og gevinsten for resultatene spres ofte utover til flere aktører. Derfor mener
YS at generøse subsidier må på plass – spesielt hva angår forskning på grønn teknologi og
organiseringen av arbeidslivet. For å sikre en tilstrekkelig forskningsinnsats som fremmer en
bærekraftig utvikling, bør staten ha som mål at 4% av BNP brukes på forskning og utvikling innen
2030.

Prinsipper ved offentlig og privat samarbeid (OPS)
I OPS-prosjekt har leverandøren ansvar for hele livssyklusen til bygget, anlegget eller veien, mens
offentlig oppdragsgiver betaler en fast leie til leverandør i kontraktsperioden. Når kontraktsperioden
går ut, tar det offentlige over ansvaret for drift og vedlikehold dersom det ikke er avtalt forlengelser
eller opsjoner. Det kan være effektiviseringsgevinster å hente ved nye organisasjonsformer slik
som OPS, men rent finansielt er staten trolig best tjent med å finansiere investeringer og
vedlikehold direkte uten et privat mellomledd og uten å strekke betalingen utover i tid.

Når man legger opp til en ordning der private konkurrerer om pris ved store offentlige prosjekter,
må det stilles tydelige krav om gode lønns- og arbeidsvilkår, pensjon og antall lærlinger. YS mener
også partssamarbeidet må tas i bruk når det offentlige inngår en kontrakt med en privat utbygger,
nettopp for å sikre at disse kravene blir fulgt.

YS mener:
● at en strategisk næringspolitikk gjennom eierskap og godt samspill med det private er

nødvendig for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi
● at staten gjennom eierskapsutøvelse må stille krav til samfunnsansvar og resultater
● at staten bør definere noen tydelige mål for den grønne omstillingen, og at man gjennom

dette sørger for at ulike sektorer, partene i arbeidslivet og næringslivet samarbeider om å
nå disse målene

● at vi må sikre rettferdig konkurranse og motarbeide monopoler innen digital innovasjon og
grønne næringer

● at utvikling og forskning fra næringslivet skal utgjøre 3% av BNP
● at det er viktig med mer forskning på den norske modellen
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● regjeringen må styrke skattefunn-ordningen for å stimulere til mer forskning og utvikling i
næringslivet

● at partssamarbeidet skal tas i bruk når det offentlige inngår OPS-kontrakter
● at konkurransen i OPS-anbudsrunder aldri skal gå utover pensjon og lønns- og

arbeidsvilkår
● at det stilles krav til antall lærlinger i OPS-prosjekter
● at klima- og miljøhensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og at regjeringen må utarbeide

en handlingsplan med konkrete tiltak for å en god balanse mellom de ulike målene i
innkjøpspolitikken

● regelverket må forenkles slik at små og mellomstore bedrifter enklere kan være med å
konkurrere i innkjøpsprosesser

● grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak må også bli en del av avtaleverket
mellom partene i arbeidslivet.

Skatte- og avgiftssystemet
Den statsfinansielle situasjonen i Norge er svært god. Likevel vil det bli mindre handlingsrom i de
offentlige budsjettene framover på grunn av aldring, utfasing av oljeinntekter og økt behov for
helse- og omsorgstjenester. Teknologisk og grønn omstilling vil også påvirke handlingsrommet.
Med et stort oljefond er grensene for statens økonomiske handlingsrom mindre absolutte, men et
for høyt uttak av oljefondet vil kunne føre til høy inflasjon, en uheldig næringsstruktur og til at
fremtidige generasjoner ikke får nyte godt av vår felles formue.

I en slik kontekst er det avgjørende med et skattesystem som sikrer staten tilstrekkelig med
inntekter. Samtidig skal skatteordningene i minst mulig grad hemme næringsutvikling og
sysselsetting. Det er vesentlig å opprettholde insentivene både til arbeid og til å skape
arbeidsplasser. Reduksjonen i selskapsskatten - som et bredt stortingsflertall har stått sammen om
- ser ut til å ha virket positivt på investeringsnivået i næringslivet. Samtidig må skattesystemet bidra
til likere fordeling av inntekt og formue mellom folk etter skatt. Et siste viktig mål med
skattesystemet er at det korrigerer markedet spesielt ved å gjøre det dyrere å forurense.

YS mener:
● at vi skal ha et bredt skattegrunnlag, uten for høye enkeltsatser
● at særavgifter på CO2-utslipp og andre aktiviteter og konsum med negative

samfunnskonsekvenser skal brukes aktivt
● at CO2-avgiften skal være lik og midler som hentes inn skal brukes til å omstille bransjer

med mye utslipp
● at skatt på grunnrente og eiendom i liten grad påvirker lønnsomheten i enkeltinvesteringer,

og bør tas i bruk i større grad enn i dag
● holde selskapsskatten på dagens lave nivå
● at det generelle skattenivået på lave og middels lønnsinntekter skal reduseres
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Politikkdokument digitalisering (2022)

Innledning
YS vil  at teknologiutviklingen brukes og styres til det beste for mennesker og samfunn, og at det
bidrar til et godt arbeidsliv for alle. Ny teknologi er i seg selv ikke noe nytt.
Arbeidstakerorganisasjonene har alltid forholdt seg til og håndtert dette gjennom medvirkning og
partssamarbeid for å sikre arbeidstakernes interesser.

Det nasjonale partssamarbeidet skal sørge for at alle tar del i utviklingen, og sikre en god balanse
mellom et fleksibelt arbeidsmarked og et velfungerende sikkerhetsnett. Det lokale
partssamarbeidet er avgjørende for å skape gode løsninger på den enkelte arbeidsplass. YS
ønsker en inkluderende, ansvarlig og rettferdig digitalisering for et inkluderende, ansvarlig og
rettferdig arbeidsliv.

Digitale teknologier preger og endrer alle samfunnsområder. Dette gir store muligheter for
samfunnet og enkeltindivider. Mer fleksibilitet, bedre tilpassede varer og tjenester, en mer målrettet
og effektiv velferdsstat og nye verktøy til å løse utfordringene vi står overfor.

De teknologiske trendene som endrer vår tid er mange. Kunstig intelligens og maskinlæring utfører
kognitive oppgaver som tidligere var forbeholdt mennesker. Data om menneskelig atferd har blitt
en råvare og en handelsvare, og kapasiteten for datainnsamling og analyse øker raskt i mange
bransjer. Globalisering og kommunikasjon via digitale kanaler gjør verden stadig mindre og
arbeidslivet slik vi kjenner det gjennomgår store forandringer.

For arbeidstakere er konsekvensene av et stadig mer digitalisert arbeidsliv mange. Helt nye
næringer oppstår, og med dem arbeidsplasser med nye og ukjente oppgaver. Ny teknologi og nye
hjelpemidler kan frigjøre tid til kjerneoppgaver, for eksempel innen omsorgssektoren. Ikke bare
fysisk arbeid, men også regnskapstjenester, juridiske tjenester og rådgivning kan automatiseres og
robotiseres. Arbeid kan også i større grad gjennomføres uavhengig av sted og tid, og skaper både
muligheter og utfordringer for det organiserte arbeidslivet.

Disse endringene stiller krav til kompetanseheving og omstilling. YS mener arbeidsgivere har
ansvar for å videreutvikle de ansattes kompetanse når bedrifter går gjennom en teknologisk
endring, for eksempel dersom oppgaver automatiseres og det blir behov for ny kompetanse.
Arbeidstakere skal ikke tvinges ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetansetilbud.
Vellykket og rettferdig omstilling i arbeidslivet forutsetter at alle som har behov for det får reell
mulighet til å oppdatere sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

Som i all annen omstilling er det avgjørende at tillitsvalgte er involvert og tar et medansvar for de
ordninger og tilpasninger som gjøres i arbeidsform, teknologibruk og arbeidstidsordninger – både
på nasjonalt nivå, sektorielt nivå og virksomhetsnivå. Mer utstrakt bruk av digitale løsninger og
kunstig intelligens stiller nye og endrede krav til tillitsvalgtes arbeidsform og funksjon.
Tillitsvalgtrollen er likevel den samme: Å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, samt
fremme omstilling og konkurranseevne i virksomheter.

Med digitaliseringen av samfunnet øker også muligheten for uheldig overvåking og kontroll av
arbeidstakere. Økt innsamling og flyt av data reiser etiske problemstillinger og stiller krav til etisk
bevissthet og kompetanse hos store organisasjoner, arbeidsgivere og tillitsvalgte.

I næringslivet vil digitalisering bidra til økte inntekter, men mest til de som eier teknologien eller
best kan ta den i bruk til å øke egen produktivitet. Ny teknologi kan også øke kvaliteten på
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velferdsstatens tjenester og redusere kostnadene ved å levere dem. Dette vil legge press på
fordelingspolitikken i Norge. Politiske valg vil avgjøre hvordan gevinstene skal fordeles.

Prinsipper for god digitalisering

YS krever at:
● Etiske utfordringer knyttet til teknologibruk er en del av opplæringen i skole, utdanning og

arbeidsliv på det nivået det er relevant.
● Beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens er rettferdige,

ikke-diskriminerende og transparente. Dette gjelder både i offentlig forvaltning og i privat
næringsliv. Det er avgjørende at tillitsvalgte får medbestemmelse.

● All kunstig intelligens som tas i bruk i norsk arbeidsliv er underlagt menneskelig kontroll. I
forslaget til regulering fra EU stilles det krav om “appropriate human oversight”. YS støtter
kravet fra europeisk fagbevegelse om at prinsippet om at “human remains in control” (at
mennesket fortsatt har kontroll) skal ligge til grunn i arbeidslivet.

● Teknologi som brukes som beslutningsstøtte ikke diskriminerer på bakgrunn av etnisk
opprinnelse, religion, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller nedsatt
funksjonsevne.

● Datagrunnlaget, systemkonstruksjonen og teknologi som brukes som beslutningsstøtte er
nøytralt og ikke-diskriminerende.

● Tillitsvalgte får innsyn og innsikt i data som samles om de ansatte og om prosessen rundt,
slik at de kan påvirke at innsamling og behandling bidrar til mer likestilling og mangfold –
ikke mindre.

YS mener at:
● Anvendelsen av kunstig intelligens skal bygge på de syv prinsippene utarbeidet av

EU-kommisjonens ekspertgruppe, basert på EUs charter om grunnleggende rettigheter og
Menneskerettighetene. EUs syv prinsipper for anvendelse av kunstig intelligens er:

○ Menneskelig oversikt og kontroll: Kunstig intelligens skal bidra til rettferdige
samfunn ved å støtte menneskers frie handlinger og valg, samt fundamentale
rettigheter. Det skal ikke minske, begrense eller villede personers selvbestemmelse.

○ Teknisk robusthet og sikkerhet: Pålitelig kunstig intelligens krever algoritmer som er
sikre, pålitelige og robuste nok til å håndtere feil eller uoverensstemmelser i alle
stadier innen kunstig intelligens.

○ Personvern og datasikkerhet: Privatpersoner skal ha full kontroll over sine egne
data. Data skal ikke brukes til å skade eller diskriminere privatpersoner.

○ Åpenhet og transparens: Systemer for kunstig intelligens skal være sporbare.
○ Mangfold, ikke-diskriminering og rettferdighet: Systemer for kunstig intelligens skal

ta hensyn til hele spekteret av menneskelige evner, ferdigheter og behov, samt sikre
tilgjengelighet.

○ Økologisk og sosial bærekraft: Systemer for kunstig intelligens skal brukes for å
fremme positiv sosial endring, samt fremme bærekraft og økologisk ansvarlighet.

○ Ansvarlighet: Det skal være etablert mekanismer som sikrer ansvarlighet og
pålitelighet for systemer med kunstig intelligens og deres resultater.

Fremtidens arbeidsliv

YS krever at:
● Arbeidstakere ikke utsettes for unødig overvåkning og kontroll når de utfører arbeidet sitt.
● Arbeidstakere og oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende i digitale

forretningsmodeller (for eksempel i plattformselskaper) sikres samme rettigheter og goder
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som ansatte i tradisjonelle virksomheter. Nye måter å organisere virksomheter på må aldri
brukes som argument for å forringe reelt arbeidsgiveransvar.

● Partene i arbeidslivet involveres på nasjonalt nivå i spørsmål som handler om teknologiens
påvirkning på fremtidens arbeidsliv.

YS mener at:
● Tariffavtaler skal regulere forholdene rundt fjernarbeid.
● Kontroll- og tilsynsorganer for vern av arbeidstakernes digitale interesser må sikres

tilstrekkelig finansiering og fullmakter til å utføre oppgaven.
● Ny kommunikasjonsteknologi skal brukes til aktivt å fremme medbestemmelse, medvirkning

og bedriftsdemokrati.
● Verdier som skapes i Norge skal skattlegges i Norge. Dette er spesielt viktig i bransjer uten

en åpenbar geografisk forankring, slik det for eksempel er med deler av IT-bransjen.
● Datasett som ligger til grunn for kunstig intelligens må gjenspeile en nordisk

arbeidslivskontekst. Ved implementering av KI-systemer basert på datasett fra andre land,
kan verdier og standarder som ligger til grunn i opprinnelseslandet være bygget inn. Det er
avgjørende å sikre at systemer som tas i bruk i Norge ikke bygger på et negativt syn på for
eksempel fagforeningsarbeid, familierelatert fravær eller sykefravær.

● Fagforeninger skal få tilgang til å koble egne medlemsdata til en av landets viktigste digitale
infrastrukturer, A-registeret, på lik linje med finansielle aktører.

● Tillitsvalgte skal involveres under innføring av ny teknologi og strategiske beslutninger som
gjelder digitalisering på virksomhetsnivå.

● Det må inngås kollektive avtaler for rettigheter og forpliktelser når bruk av hjemmekontor
eller annen form for fjernarbeid er aktuelt for hele eller deler av arbeidsstyrken innen en
sektor eller en virksomhet.

● Fjernarbeid skal omfattes av arbeidstidsreglene i loven, være frivillig der det ikke er
nødvendig med fysisk tilstedeværelse og avtales skriftlig med den enkelte ansatte.

● Arbeidstakere i virksomheter som har avtalt at hjemmekontor kan benyttes, skal ha rett til å
kreve hjemmekontor eller fjernarbeid, og rett til å la seg representere av tillitsvalgt når et
slikt krav fremmes.

Kompetanse og utdanning

YS krever at:
● Arbeidstakere som står i fare for å miste jobben som resultat av teknologisk endring raskt

får tilgang til etter- og videreutdanningstilbud for å kunne beholde jobben eller kvalifisere
seg til annet arbeid.

● Arbeidstakere i virksomheter som gjennomgår store teknologiske omstillinger prioriteres for
opplæring når helt nye arbeidsoppgaver/yrker kommer til, fremfor å skifte ut arbeidstakere
fordi man har behov for annen kompetanse.

YS mener at:
● Tilgang til tilpasset læring og videreutdanning for bransjer med høy teknologisk

omstillingstakt skal videreføres på et høyt nivå. Det må også gjelde tilbud som ble
oppjustert i en tidlig fase av koronapandemien.

● Kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter, også kalt “myke ferdigheter”, må få større
plass i opplæring i arbeidslivet. Arbeidstakernes sosiale kompetanse og innovasjonsevne
kan bidra til til de beste løsningene.

● Teknologi og digital kompetanse skal inkluderes bredt i utdanning, fra grunnskole og
gjennom de høyere utdanningsinstitusjonene.
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● Alle skal sikres kompetanseutvikling og læring. Stadig flere jobber ikke fra et fast
arbeidssted eller er i en alternativ tilknytningsform. Arbeidsplassen er en viktig arena for
læring, og vi må tenke nytt om hvordan vi kan sikre kompetanseutvikling for alle.

● Digital opplæring og kurs i arbeidslivet skal bidra til at flere får oppdatert kompetansen sin.
YS forutsetter at det sikres tid til læring i alle deler av arbeidslivet, og at all nødvendig
opplæring skal skje i arbeidstiden.

● Arbeidsgivere har ansvar for å videreutvikle de ansattes kompetanse når bedrifter går
gjennom en teknologisk endring, for eksempel dersom oppgaver automatiseres og
bedriften får et annet kompetansebehov.

Næringsutvikling og digital innovasjon

YS krever at:
● Statlige insentiv- og finansieringsordninger som stimulerer til innovasjon av løsninger for

velferdsteknologiske utfordringer, utvikles og opprettholdes på et høyt nivå.

YS mener at:
● Den teknologiske utviklingen må bidra til hurtig omstilling mot et bærekraftig

lavutslippssamfunn, for å redusere de negative effektene av klimaendringene.
● Arbeidsplasser skapes og bevares gjennom at den enkelte virksomhet omstiller seg

teknologisk i takt med utviklingen i sin bransje. Gjennom omstilling sikrer vi at norske
bedrifter forblir konkurransedyktige.

● Det er avgjørende med offentlig støtte til deling av data og teknologi, som i sin tur muliggjør
gjennombrudd og økt konkurransekraft for hele bransjer.

● Aktiv utbygging av digital infrastruktur er avgjørende for å ivareta  konkurransefortrinnet
som ligger i lokal næringsutvikling.

Digital infrastruktur

YS krever at:
● Den digitale infrastrukturen bygges ut og gjøres tilgjengelig for hele befolkningen. Dette er

en forutsetning for at digitaliseringen skal gi bedre tjenester uavhengig av hvor man bor.

YS mener at:
● Digital sikkerhet skal være en viktig del av samfunnssikkerheten, for å motvirke kriser og

uønskede hendelser.
● Det skal utvikles helhetlige digitale løsninger som gjør samarbeidet mellom ulike offentlige

aktører smidigere og gir bedre offentlige tjenester. Staten må ta et større ansvar for at det
utvikles helhetlige, digitale løsninger som også kan benyttes av kommuner og
fylkeskommuner – og som dekker behovene i kommunal sektor.
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Handlingspunkter for YS

Kunstig intelligens

YS skal:
● Markere seg som en aktør i den offentlige debatten omkring kunstig intelligens
● Bidra til at tillitsvalgte settes i stand til å forstå og medvirke ved implementering av kunstig

intelligens på arbeidsplassen.
● Søke samarbeid med andre arbeidslivsorganisasjoner om kunstig intelligens i arbeidslivet.
● Synliggjøre betydningen av kunstig intelligens i arbeidslivet i egne kanaler og i

offentligheten.
● Arbeide for at digitalisering og omstilling i større grad tas inn i etablerte strukturer i

trepartssamarbeidet.

Fjernarbeid

YS skal:
● Være en premissleverandør og bidra med fagkunnskap i debatten om fjernarbeid.
● Sette ned en arbeidsgruppe som skal drøfte problemstillinger knyttet til fjernarbeid.

Arbeidsgruppen skal legge frem et forslag til behandling i hovedstyret.
● I arbeidet med fjernarbeid for arbeidslivet vurdere bredere samfunnshensyn som

klimagevinster, likestilling og inkludering i arbeidslivet.

Internasjonalt arbeid

YS skal:
● Bruke internasjonale nettverk for å påvirke pågående prosesser med regulering av kunstig

intelligens og digitalisering i arbeidslivet, spesielt på nordisk og europeisk nivå.
● Sammenstille et internasjonalt nettverk med representanter fra forbundene og

YS-sekretariatet, for bedre samarbeid og informasjonsflyt om kunstig intelligens, data og
digitalisering i YS.

● Bruke YS’ internasjonale nettverk til å arbeide for effektiv skattlegging av globale
plattformselskap.

● Bygge relasjoner med relevante aktører internasjonalt for å styrke arbeidet med
digitalisering og kunstig intelligens.

Politisk påvirkning

YS skal:
● Være en aktiv bidragsyter til det varslede utvalgsarbeidet for å sikre demokratisk kontroll

over digitaliseringen av samfunnet.
● Påse at arbeidsliv blir et sentralt tema for digitaliseringsutvalget.

YS’ eget arbeid med å møte digitaliseringen

YS skal:
● Omstille seg for å kommunisere bedre med medlemmer og tillitsvalgte i digitale nettverk, og

ivareta nye arbeidstakergruppers behov. Tilrettelegge medlemsdata slik at forbundene kan
skreddersy tjenester til å passe med det enkelte medlems behov.
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Politikkdokument velferdsstatens fremtid (2022)

Innledning
Det er bred politisk enighet om at hovedutfordringen for velferdsstaten fremover er at vi forventer
lavere inntektsvekst, mens utgiftene til pensjoner, helse- og omsorg fortsetter å øke i takt med et
økende antall eldre.

Da Stortinget behandlet Perspektivmeldingen våren 2021 var alle partiene enige om at målet er å
sikre et sosialt, økonomisk bærekraftig velferdssamfunn med høy tillit mellom folk, små forskjeller
og gode muligheter for alle. Samtidig var synet på det politiske handlingsrommet og muligheter for
nye velferdsreformer fremover ulikt. Det var politisk uenighet om organisering av offentlig sektor og
om organisering og drift av velferdstilbudene. Den nye regjeringen har konkretisert sitt syn på dette
bl.a. i Hurdalsplattformen.

Premisser

Hva mener vi med velferdsstaten?
Med velferdsstaten menes en stat som sikrer den enkelte rett til utdanning og garanterer hjelp ved
sykdom, sosial nød eller tap av inntekt, f.eks ved arbeidsledighet eller alderdom. Den norske
velferdsstaten er omfattende og er kjennetegnet ved mange universelle rettigheter.

Uten velferdsstatens rolle som tilrettelegger hadde det vært vanskelig å se for seg den store
økningen i kvinners yrkesdeltakelse gjennom de siste tiårene. Og uten velferdsstaten som sosialt
sikkerhetsnett hadde både samfunnet og individene fått det vesentlig verre når kriser av forskjellig
slag inntreffer.

Det sosiale sikkerhetsnettet bidrar til å redusere risiko både for arbeidsgivere og arbeidstakere, og
er en viktig bærebjelke for selve samfunnskontrakten vår.

Økonomisk bærekraft
Den statsfinansielle situasjonen i Norge er svært god. Vi har en kompetent arbeidsstyrke, høy
sysselsetting og lav arbeidsledighet. Vi har også omsatt en stor naturressurs til ett av verdens
største finansielle fond.

Den demografiske utviklingen kombinert med grønn omstilling og utfasing av oljevirksomheten
innebærer at vi må forvente at utgiftsveksten blir høyere og inntektsveksten lavere enn vi har sett
de siste ti årene. Med et stort oljefond er risikoen at grensene for statens økonomiske
handlingsrom blir mindre absolutte. Samtidig vil et for høyt uttak av oljefondet kunne føre til høy
inflasjon, en uheldig næringsstruktur og til at fremtidige generasjoner ikke får nyte godt av vår
felles formue.

Innenfor rammene av handlingsregelen er tiltak for å øke sysselsettingen den beste strategien for
å opprettholde den økonomiske bærekraften i velferdsstaten. Færre må falle utenfor
arbeidsmarkedet, og flere må ha evne og lyst til å stå lenger i jobb. Investering i
arbeidsmarkedstilknytning og kompetanse innebærer kostnader på kort sikt, men sikrer på lengre
sikt både reduserte utgifter til trygdeordninger og økt skatteinngang.

Et tillitsbasert samfunn
Velferdsstaten er avhengig av bred oppslutning for å ha sosial bærekraft.  Velferdsstaten får tillit -
og skaper tillit - når befolkningen har en opplevelse av at offentlige ressurser brukes på en
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formålseffektiv og rettferdig måte. Samtidig vil tryggheten som oppstår gjennom velferdsstatens
sikkerhetsnett bidra til både innovasjon og inkludering. Men hvis denne tilliten og tryggheten i
stedet forvitrer, er risikoen stor for en betydelig svekkelse av både velferdsstaten og
samfunnsmodellen vår.

Næringsutvikling og verdiskaping finner sted i alle sektorer av norsk økonomi. YS legger stor vekt
på at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom privat og offentlig sektor. En velfungerende
offentlig sektor er en viktig premissleverandør for at vi skal kunne ha en privat sektor som skaper
trygge, lønnsomme og innovative arbeidsplasser.

YS mener at velferdsstatens bærekraft i fremtiden forutsetter at vi har
➢ et trygt og velfungerende arbeidsliv
➢ høy sysselsetting
➢ fortsatt høy grad av tillit
➢ et bredere og mer rettferdig skattegrunnlag.

Et trygt og velfungerende arbeidsliv

Velferdsstatens bærekraft forutsetter at vi har et trygt og velfungerende arbeidsliv.
Det norske arbeidslivet, der arbeidstakere og arbeidsgivere gjennom forhandlinger finner løsninger
som over tid tjener oss alle, er noe vi har bygget opp over lang tid. Ser man det store bildet og
sammenligner Norge med landene rundt oss, har vi små forskjeller og et trygt arbeidsliv. Det er det
som er den norske arbeidslivsmodellen.

Det norske trepartssamarbeidet har gjennom nesten 100 år vist seg å være det mest effektive
virkemiddelet for å skape bærekraftig og langsiktig utvikling for samfunnet som helhet. Bare det
siste tiåret har trepartssamarbeidet vist sin styrke gjennom både finanskrisen, oljeprisfallet og
koronapandemien.

Vi har en lang og stolt historie med omstilling i det norske trepartssamarbeidet. Vi må omstille oss
for å beholde en bærekraftig velferdsstat. Vi må være en pådriver i arbeidet med et forpliktende
klimasamarbeid.  Arbeidstakerne og arbeidsgiverne har en felles interesse av å lykkes med grønn
omstilling. Omstillingen må være rettferdig, slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får
unødvendig store belastninger.

Lov- og avtaleverket er rammen for det trygge arbeidslivet. Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i
hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Lavlønnskonkurranse og løs tilknytning av
arbeidskraft må ikke få fotfeste, og useriøse arbeidsgivere må ikke få anledning til å organisere
seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Derfor må lovverket endres slik at det legges bedre til rette for et
organisert arbeidsliv forankret i tariffavtaler, med en høy andel av faste ansettelser.

YS fastslår at et trygt og velfungerende arbeidsliv er avhengig av:
● Et forsterket og mer forpliktende trepartssamarbeid
● At den norske modellen brukes aktivt og innovativt i møte med omstillingsbehov i

arbeidslivet, som grønn omstilling og digitalisering.
● Et sterkt lov- og avtaleverk som ivaretar arbeidstakerne
● Tillit og høy organisasjonsgrad

YS mener:
● Alle partene må sikres reell medvirkning i forbindelse med reformer og lovendringer som

påvirker arbeidslivet
● Ansatte i hele arbeidslivet sikres reell medbestemmelse og medvirkning
● Arbeidstakere ikke skal behandles som selvstendig næringsdrivende
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● Arbeidsgiverbegrepet blir klarlagt slik at ikke arbeidsgiveransvaret omgås
● Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes

Høy sysselsetting

Verdiskapningen i norsk økonomi er avgjørende for å beholde og utvikle velferdssamfunnet.
Høy verdiskapning i økonomien forutsetter at vi har høy sysselsetting. Næringslivet må sikres
rammebetingelser som stimulerer internasjonal konkurransekraft. Tjenester fra og organiseringen
av offentlig sektor har stor betydning for norsk næringsliv, og det er et gjensidig
avhengighetsforhold mellom privat og offentlig sektor.
Deltagelse i arbeidslivet er viktig for den enkeltes velferd og for finansieringen av vår felles velferd.
Velferdstjenestene har også en viktig rolle for å tilrettelegge for høy yrkesaktivitet og likestilling i
arbeidslivet. Både tilgang, kvalitet og egenbetaling på tjenestene har betydning for muligheten til å
delta i arbeidslivet.

Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Å få flere i jobb vil redusere forskjellene
og sikre økonomisk trygghet for den enkelte. Et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø gjør det mulig
å jobbe mest mulig hele yrkeslivet.

Norge har lenge hatt høy sysselsetting i forhold til mange andre land, men utviklingen de senere år
bekymrer. Flere unge står utenfor arbeidslivet, og for mange arbeidstakere skyves ut av
arbeidslivet og over på stønader. Ved svingninger i økonomien er det en fare for at ledigheten blir
vedvarende høy, og at det særlig er unge og personer med lav formell kompetanse som blir
rammet. Det må derfor både satses mer både på å gjøre inngangen til arbeidslivet lettere og
redusere frafallet.

Økte krav til utdanning og formell kompetanse er utfordrende både for ungdom og voksne med lite
formell utdanning. Fleksibel og tilrettelagt opplæring som bidrar til at flere ungdom gjennomfører
videregående opplæring vil fortsatt være viktig for at ungdom skal få innpass i arbeidslivet.

For de som allerede er i arbeidslivet, må arbeidsplassen styrkes som læringsarena.
Bransjeprogram som bidrar til oppgradering og videreutvikling av kompetanse må videreføres, og
det må tilbys flere korte opplærings- og etterutdanningstilbud både innen videregående opplæring,
fagskoler, høyskoler og universitet.

Livslang læring vil støtte opp under arbeidslinja og sikre at flere kan stå lenger i jobben. Vellykket
og rettferdig omstilling i arbeidslivet forutsetter at alle som har behov for det, får reell mulighet til å
oppdatere sin kompetanse gjennom yrkeslivet. Det er behov for en forpliktende nasjonal
langtidsplan for livslang læring.

Mange arbeidstakere har betydelig realkompetanse som ikke blir verdsatt. Ved å etablere et
nasjonalt system for vurdering av slik kompetanse, kan kompetansen gi innpass både i det
formelle utdanningssystemet, og være nyttig når det er nødvendig å søke jobb i ny bedrift eller
bransje.

Pensjonsordningene skal sikre alle en inntekt å leve av, og er en viktig bærebjelke i
velferdsstaten. I 2011 ble det innført en pensjonsreform der et av målene var å få flere til å stå
lenger i arbeid. Reformen er under evaluering, og partene i arbeidslivet skal involveres i
oppfølgingen.

Det er et stort og økende behov for erfaren arbeidskraft særlig innenfor undervisning, helse og
omsorgstjenester. Antall eldre i befolkningen vil øke, og mange vil arbeide lenger hvis
forholdene blir lagt til rette. I dag er de som velger å jobbe etter fylte 67 år ikke lenger dekket
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av trygdesystemet når de blir syke eller arbeidsledige, og vil i stedet måtte spise av sin
opptjente pensjonsbeholdning. Retten til dagpenger bortfaller og retten til sykepenger
reduseres drastisk ved fylte 67 år.

YS fastslår at høy sysselsetting er avhengig av:
● Gode universelle velferdstjenester
● Bedre inkludering i arbeidslivet
● Riktig kompetanse
● Styrket rett til heltid
● At flere må ha evne, lyst og muligheter til å stå lenger i jobb

YS mener:
● Velferdstjenestene har en viktig rolle for å tilrettelegge for høy yrkesaktivitet og likestilling i

arbeidslivet.
● Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet
● Dagpenger må kunne kombineres med opplæring og utdanning
● Økt bruk av lønnstilskudd for unge kan få flere inn i arbeidslivet.
● Offentlige anbud må inneholde krav til inkludering, som f.eks. lærlinger og praksisplasser.
● Alle arbeidstakere må få et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe

mest mulig hele yrkeslivet
● Lokalt partssamarbeid i virksomhetene må ligge til grunn for utvikling av arbeidsmiljøet og

økt satsing på forebygging av sykefravær og frafall
● Arbeidslivets behov må vektlegges ved dimensjonering av utdanningstilbudet
● Alle arbeidstakere skal ha en lovfestet rett til kompetanseutvikling i arbeidstiden
● Arbeidslivet må gi alle mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne seg tilstrekkelig

kompetanse.
● Realkompetanse må verdsettes og videreutvikles.
● Det er et stort og økende behov for erfaren arbeidskraft, og både kompetansepolitikken og

pensjonssystemet må sørge for at eldre arbeidstakere ikke blir tvunget ut av arbeidslivet.
● Regelverket må legges bedre til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i jobb for å

kompensere for levealdersjustering i folketrygden.
● Pensjonssystemet må likebehandle kvinner og menn.

Tillit til velferdsstaten

Det er økt fokus på betydningen av tillit som en bærebjelke i velferdsstaten. Den offentlige
utredningen “Norge mot 2025” innledes med at det er påvist at høy grad av tillit bidrar til økonomisk
vekst.  Koronakrisen har dessuten vist at tilliten til myndighetene har stor betydning for hvordan
pandemien har blitt håndtert og i hvor stor grad den har rammet samfunnet.

Den første evalueringen av håndteringen av pandemien viste styrken i den norske
samarbeidsmodellen. Gjennom nasjonalt og lokalt trepartssamarbeid og endringer i lov- og
avtaleverk, ble det etablert nye løsninger på utfordringer som dukket opp. Med felles
virkelighetsforståelse og felles kriseforståelse ble det mobilisert til en nasjonal dugnad understøttet
av økonomiske sikringsordninger for ansatte og virksomheter.

Tillit til velferdsstaten er avhengig av at tjenestene og tilbudene har god kvalitet, er tilgjengelige og
blir fordelt rettferdig. Et godt tjenestetilbud er også avhengig av ansatte med gode arbeidsvilkår,
riktig kompetanse og som har innflytelse på sin arbeidssituasjon.

Regjeringens forslag til en tillitsreform i offentlig sektor tar sikte på å redusere bruken av
markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, samt redusere mål- og resultatstyring og fjerne
unødvendig rapportering i helsesektoren. Utformingen av reformen vil være forskjellig fra sektor til
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sektor, og derfor må tillitsreformen utformes i tett samarbeid med arbeidstakerne og alle partene i
arbeidslivet og forankres i en tillitsbasert lederkultur.

Folk må ha tillit til at myndighetene har en god beredskap ved ulike typer kriser. Et permanent
utvalg for beredskap bør involvere partene i arbeidslivet, og partene bør også delta i langsiktig
planlegging.

YS fastslår at fortsatt høy tillit til velferdsstaten er avhengig av
● Et konstruktivt samarbeid mellom alle partene i arbeidslivet
● En effektiv, tilgjengelig og transparent velferdsstat
● At ansatte har reell innflytelse på sin arbeidssituasjon.
● At folk er trygge for at beredskapen fungerer i krisesituasjoner.

YS mener:
● Kommuneøkonomien må styrkes slik at velferdstjenestene til innbyggerne kan styrkes uten

at det gir økt press på ansatte i helse- og omsorgstjenesten, barnehagene og skoleverket
● Alle skal ha de samme grunnleggende rettigheter til velferdstjenester uavhengig av hvor de

bor
● Flere som arbeider med velferdstjenester må få brukt sin kompetanse gjennom bedre

oppgavedeling og riktig bruk av yrkesgrupper. Dette gjelder særlig i helse- og
omsorgstjenestene, skole og barnehage.

● ABE-reformen må avvikles og erstattes med andre prosesser for effektivt ressursbruk
● Offentlig ansatte må gis tillit til å gi et best mulig tjenestetilbud innenfor de politiske målene

og økonomiske rammene som fastsettes
● Omorganisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester skal ikke skje på bekostning

av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
● Samfunnets totale beredskap må styrkes ved å utvikle en kultur for øvelser, og øvelsene

skal involvere alle aktuelle områder og aktører

Et bredere og mer rettferdig skattegrunnlag

Velferdsstatens bærekraft forutsetter at vi har et skattesystem som sikrer staten tilstrekkelig med
inntekter. Samtidig skal skattesystemet i minst mulig grad hemme sysselsetting og
næringsutvikling. Skattene bidrar også til bedre fordeling av velferden ved å utjevne inntekt og
formue.

Skattesystemet må oppfattes som rettferdig og det må være enkelt å følge skattereglene.
Konsekvensene av manglende innbetaling av skatter og avgifter er alvorlige både for arbeidstakere
som blir berørt, for bransjer og virksomheter som rammes, og for finansieringen av
velferdssamfunnet. Skatteetaten har en nøkkelrolle i å avdekke sosial dumping, korupsjon,
skatteunndragelser, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet.

Skatteinntektene er under press, blant annet fordi multinasjonale selskaper i økende grad flytter
overskudd og inntekter mellom land, og fordi skattesystemene ikke er godt nok tilpasset digitale
tjenester. Det er et økt fokus på internasjonalt samarbeid for å motvirke skatteunndragelser, sikre
at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt i de landene de opererer i, og bedre beskatning av
digitale tjenester. Det er viktig at norske skattemyndigheter får ressurser til delta aktivt i dette
samarbeidet.

YS fastslår at et bredere og mer rettferdig skattegrunnlag avhenger av:
● At vi har et samfunn der alle vil gjøre opp for seg
● At sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blir effektivt bekjempet
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● At vi får et sterkere internasjonalt samarbeid for å hindre internasjonale aktører å flytte
overskudd og inntekter mellom land.

● At internasjonale digitale selskaper må beskattes i henhold til reell omsetning i Norge.

YS mener:
● Et bredt skattegrunnlag uten for høye enkeltsatser vil dempe motivasjonen for, - og

gevinsten av-, skatteomgåelser
● Skattesystemet må understøtte arbeidslinja
● Arbeidstilsynet må styrkes
● Det må etableres flere sentre mot arbeidslivskriminalitet
● Allmenngjøring av tariffavtaler bør brukes i bransjer som er sterkt utsatt for sosial dumping
● Det haster med å få mer forpliktende internasjonale regler for å motvirke

skatteunndragelser.
● Norge aktivt må aktivt støtte opp under OECDs arbeid med en felles skattemodell for

digitale plattformselskaper

Handlingspunkter

Et trygt og velfungerende arbeidsliv

YS skal:
● Bidra til et mer forpliktende trepartssamarbeid
● Påse at resultatet fra trepartssamarbeidet blir fulgt opp i praksis
● Være en pådriver i klimasamarbeidet og gi innspill til det nasjonale Rådet for rettferdig

omstilling
● Bidra til grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak
● Være en pådriver for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet
● Arbeide for at flere virksomheter tegner tariffavtale og legger til rette for partssamarbeid og

utøvelse av tillitsvalgt-funksjonen
● Følge opp de varslede lovendringene på arbeidslivsområdet slik at resultatet blir i

overensstemmelse med innspillene fra YS

Høy sysselsetting

YS skal:
● Kreve styrking av NAV og økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak slik at flere kommer inn

i arbeidslivet
● Kreve at alle kvalifiserte lærlinger må få læreplass
● Kreve et overordnet politisk rammeverk for livslang læring som skal utvikles av

myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet.
● Sikre at det opprettes et kollektivt kompetansefond for etter- og videreutdanning, til støtte

for kompetansetiltak i regi av partene i arbeidslivet.
● Kreve at det skal etableres et partssammensatt utvalg for rett til kompetanseheving, i tråd

med Stortingets vedtak
● Arbeide for å styrke kompetansetiltak gjennom NAV, både for arbeidstakere og dem som er

utenfor arbeidslivet i dag
● Kreve at det skal innføres et nasjonalt enhetlig og forutsigbart system for vurdering og

verdsetting av realkompetanse
● Bekjempe ufrivillig deltid gjennom en aktiv politikk for å sikre heltidsstillinger til

arbeidstakere som ønsker det
● Være en aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidets satsning på et heltidsløft i arbeidslivet
● Følge arbeidet i det offentlige pensjonsutvalget tett
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● Påse at formuleringene om særaldersgrenser som er i tråd med YS’ krav blir gjennomført
slik våre medlemmer ønsker.

Fortsatt høy grad av tillit

YS skal:
● Kreve at kommuneøkonomien styrkes slik at velferdstjenestene til innbyggerne kan

forbedres uten at det gir økt press på ansatte
● Være en aktiv bidragsyter i utformingen og gjennomføringen av tillitsreformen i offentlig

sektor, og arbeide for at interessene til YS’ medlemmer ivaretas i alle bransjer og sektorer
● Synliggjøre det organiserte arbeidslivets innsats i samfunnets beredskap
● Kreve styrking av utdannings- og kompetansetilbudet innen beredskap og krisehåndtering

Et bredere og mer rettferdig skattegrunnlag

YS skal:
● Kreve at skatteetaten får nødvendige ressurser til å forsterke arbeidet mot

skatteunndragelser
● Være en pådriver av etablering av treparts bransjeprogrammer i flere bransjer der sosial

dumping og økonomisk kriminalitet er et problem
● Bidra inn i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og i Tett På-prosjektet i samarbeid med

Skatteetaten, og arbeide for at prosjektet får økt finansiering slik at det kan bli en nasjonal
ordning.

● Bruke sitt internasjonale nettverk for å styrke arbeidet med beskatning av internasjonale
selskaper.
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