
  

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

 

Forslag fra avdelingene 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

En aktiv industripolitikk 

Linje 9 

 

Forslag nr: 67 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Norge må følge de anbefalingene som er gitt av IEA og FN… 

 

Avdelingens begrunnelse: 

IEA og FNs mål er sterkere og mer omfattende enn EUs mål. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

Begrunnelse 

Forslaget blander mellom mål og tiltak.  

 

Målene for klimapolitikken 

Det som står i den industripolitiske plattformen, er en beskrivelse av målene som var Norges mål da 

plattformen ble skrevet. Det står: «Norge må følge de forpliktelsene som er satt i klimapolitikken i 

samarbeidet med EU». Norge hadde da meldt inn at vi ønsker å redusere klimautslippene mellom 50-

55 prosent, og bruk av kvotemarkedet var en del av det å nå målet. Målet er sammenlignet med 

1990 nivået. Dette har vært målsetningen frem til ny regjering la fram Hurdalsplattformen.  

 

I Hurdalsplattformen står det i tillegg at kuttene skal skje nasjonalt. Utslippene av klimagasser skal 

ned med 55 prosent i Norge sammenlignet med 1990 nivået. Det betyr at Norges klimamål er 

skjerpet gjennom ny regjering. Teksten i Hurdalsplattformen er en nasjonal ambisjon. Det er ikke 

meldt inn til FN og er ikke juridisk bindene. Norge melder inn sine mål til FN hvert femte år. Vi har 

meldt inn det gamle klimamålet til FN. Når de er meldt inn, er målsetningene juridisk bindene.  

 

Tiltakene i klimapolitikken 

Det internasjonale energibyrået (IEA) er en selvstendig internasjonal organisasjon innenfor OECD.  

IEA har laget en rapport hvor en beskrivelse om hvordan man kan holde den globale oppvarmingen 

under 1.5 grader. Det er altså ikke en målsetning slik det står i begrunnelsen fra forslagsstilleren. IEA 

har sterke og mer omfattende tiltak og anbefalinger. Rapporten fra organisasjonen er omfattende, 

og omhandler mange samfunnsområdet.   

 

Ett av de mange tiltakene er at det ikke er behov for noen nye olje- eller gassfelt hvis den globale 

oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader. Det anbefales at fokus skiftes til eksisterende felt og 

reduksjon av utslipp knyttet til produksjonen. Produksjonen av fornybar energi må økes drastisk for å 

nevne noe.  

 

FNs klimapanel har lansert sin sjette hovedrapport. Rapporten vurderer konsekvensene av 

klimaendringene på samfunn og natur og hvordan vi kan tilpasse de endringene vi står opp i 



og som vil komme. FN-rapporten viser at endringene i klima og natur vil være betydelige, og 

konsekvensene av klimaendringer er alvorligere enn tidligere antatt. Generalsekretæren i FN 

har blant annet uttalt at alle land må slutte å lete etter kull, olje og gass.  

 

Det er altså omfattende å slutte seg til alle anbefalinger gjort av IEA og IPCC. Industripolitisk 

plattform omhandler industrien, så det vil være for omfattende å slutte seg til alle 

anbefalingene fra IEA og FN i forbindelse med behandlingen av dette programmet.   

 

Det er ikke unaturlig at FLT støtter opp under norske klimamål på området. Når det gjelder 

tiltakene så er mange av de som angår industrien omtalt eller støttet i plattformen.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

En aktiv industripolitikk 

Linje 15 

 

Forslag nr: 68 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Ny tekst: 

og skog. Havvind må ikke komme i konflikt med etablerte gyte- og fiskeriområder. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Fiskeriene er en viktig inntektskilde for Norge og må skjermes for utbygging av havvind. 

Behovet for mat er stadig økende og Norge er avhengig av å opprettholde sine fiskerier. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 

 

Begrunnelse 

Se nytt forslag 206 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

En aktiv industripolitikk 

Linje 15 

 

Forslag nr: 206 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Energi fra havvind er en av flere løsninger for å unngå global oppvarming over 1.5 grader. I 

Norge har vi lang erfaring med å ha fiskeriaktivitet, petroleumsvirksomhet og skipsfart i 

samme havområder. Dette må også gjennomføres når det gjelder havvind. Forvaltningen bør 

ikke komme i konflikt, og må balanseres med havnæringen. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Energi fra havvind er en av flere løsninger for å unngå global oppvarming over 1.5 grader. 

Forvaltningen må balanseres med havnæringen. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

En aktiv industripolitikk 

Linje 16 

 

Forslag nr: 69 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: naturgitt tilgang på fornybar energi. Dette har vært og skal være et 

konkurransefortrinn for utbygging av industri og dette konkurransefortrinnet må Norge 

beholde. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Forsterker teksten. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Olje, gass og velferd 

Linje 50 

 

Forslag nr: 70 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: karbonfangst og lagring, hydrogen, ammoniakk, havvind, havbruk og 

mineralutvinning. FLT vil… 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Amoniakk er også en energibærer det bør forskes på. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

Det bør også forskes på ammoniakk.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Nye næringer 

Linje 95 

 

Forslag nr: 71 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

FLT krever at alle kraftkabler ut av Norge skal eies og driftes av staten. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Med det regimet som er nå har de siste utenlandskablene delt eierskap. Dette medfører at 

Norge ikke ensidig kan regulere overføringsvolumet uten at dette kan få store konsekvenser. 

Det viktigste er at Norge ikke eksporterer kraft slik det er gjort i vinter med nedtapping av 

magasiner og galopperende strømpriser. Norge skal eksportere overskuddskraft først og 

fremst til våre naboland men eksporten må underlegges politisk kontroll. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

Begrunnelse 

Det skal være statnett, som eier og drifter utenlandskabler, ikke staten i seg. Dette synet er 

ivaretatt i industripolitisk plattform: «FLT mener at det ikke skal være private kraftkabler ut 

av Norge, og at alle utenlandskabler skal eies og driftes av Statnett». Statnett SF er et 

statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 

 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Nye næringer 

Linje 99 

 

Forslag nr: 72 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: som land- og havareal, skal det beskattes på samme måte som vannkraften blir 

beskattet i dag. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Bruk av fellesressurser må skattlegges på samme måte, uavhengig av om det er hav eller 

naturressurser som blir brukt. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 

 

Begrunnelse 

Intensjonen i forslaget er ivaretatt i industripolitisk plattform. 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Nye næringer 

Linje 103 

 

Forslag nr: 3 

Fra avdeling: FLT - Avd. 092 Sarpsborg 

 

 

Avdelingens forslag: 

Industripolitikk: Linje 103-106.  

 

Et annet vekstområde er vindkraft på land. FLT mener at fundamentet i norsk energi politikk 

må være, oppgradering og utvikling av eksisterende energi anlegg, som vannkraft. Forskning 

og utvikling, av bølgekraft og vindkraft. Med tanke på montering i eksisterende infrastruktur, 

som brorer, havbruk, oljeplatformer, fyr med mere.  dette for å sikre at utbygingen av grønn 

energi, gjøres så økologisk bærekraftig som mulig.  

 

Avdelingens begrunnelse: 

FLT mener at det må satses på å oppgradere/bygge ut, eksisterende vannkraftverk! Her er 

det stort potensiale for å ta ut mye mer kraft. Dette må være øverst på prioriteringslisten 

når det gjelder utbygging av energi, her til lands. Dette er det mest miljøvennlige tiltaket, da 

vi utnytter eksisterende kraftstasjoner, mastetraseer, veier og koblingsanlegg. Dette vil 

minske fotavtrykket, i urørt natur betraktelig.  Videre bør FLT ta til orde for en satsing på 

forskning og utvikling av bølgekraftverk og tilpasset vindkraft, i Norge. Her er potensialet 

enormt, med en lang kyst. Videre må slik teknologi monteres i forbindelse med eksisterende 

infrastruktur, som bølgebrytere, havner, oppdrett og hav bruk, plattformer, fyr med mer. Vi 

må satse på teknologien som gir mest mulig kraft for investeringen og inngrepet. Altså en 

økologisk bærekraftig utbygging. Her taper vindkraft parkene stort. Disse turbinene ligger på 

inntil 14Mw. Og da er de enorme, og går kun når det blåser. De er til hinder for for dyreliv, 

og ideen om urørt norsk natur. Som merkevare. Videre er 14Mw å regne som et lite 

vannkraftverk, i Norge. Og i motsetning til vind, er det vi som styrer når disse produserer. 

 

Skal det allikevel bygges vindmølleparker. Må det tas lokale hensyn og lokalmiljøet skal tas 

med i styringen av prosessen. Videre må eierskapet, være av samme karakter som 

vannkraften, slik at det er samfunnet som eier ressursene. Statnett og kommunene, som tar 

overskuddet. Slik at avkastningen kanaliseres tilbake til samfunnet sentralt og lokalt. Sånn 

det er i dag så er det meste av produksjon av kraft med vindmøller, gjort av utenlandske 

eiere som tjener mye penger på vår kraft.   

 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  

 



Begrunnelse 

Forbundsstyret mener også at dersom det er lokalt ønske om utbygging av vindkraft på land 

så bør det kunne bygges ut. Den siste delen av begrunnelsen er ivaretatt av forslag nr 72.  

 

Når det gjelder resten av forslaget mener Forbundsstyret at det må satses på å oppgradere 

og bygge ut eksisterende vannkraftverk. Når det gjelder prioriteringsrekkefølgen, mener 

Forbundsstyret at det skal satses på flere områder samtidig, som havvind og annen fornybar 

energi. Når det gjelder bølgekraft og tilpasset vindkraft, så ønsker FLT at det skal være mulig 

å få støtte til forskning og utvikling av dette på lik linje med andre teknologier.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Nye næringer 

Linje 107 

 

Forslag nr: 212 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Linje 107-110 omformuleres til:  

«Ny industri kan bli viktig for om Norge når sine eksportmål. Et område det satses er 

innenfor batteriteknologi. Det er stor etterspørsel etter batterier i kjølvannet av 

elektrifiseringen, og mulighet for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping. Flere 

batterifabrikker er under planlegging og bygging allerede. Det er viktig at disse sikres 

rammebetingelser og nok og kompetent arbeidskraft.» 

 

 

Avdelingens begrunnelse: 

 

 

Forbundsstyrets Innstilling 

Forslaget tiltres  

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet foreslo at forbundsstyret opprettet et nytt forslag for å ivareta endringen i 

forslag 12.91 

 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Energi 

Linje 126 

 

Forslag nr: 209 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Det må også satses på forskning og utvikling av bølgekraftverk på lik linje med andre 

teknologier. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Energi 

Linje 144 

 

Forslag nr: 208 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Det må utredes hvordan nye energikilder kan tas i bruk. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Norge er i besittelse av et sted mellom verdens tredje og sjette største thoriumforekomster. 

For eksempel kan Thorium utredes som energikilde. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Energi 

Linje 148 

 

Forslag nr: 91 

Fra avdeling: FLT - Avd. 092 Sarpsborg 

 

Avdelingens forslag: 

Endringsforslag:   Linje 148: ut strykes Linje 150: bare strykes   

Linje 270: tilsettinger erstattes med ansettelser  

Linje 103 – 106: Vindkraft på land – bør vi ha en mening som om dette er en god ting?  

Linje 107 – 110: Hva er meningen med dette avsnittet? Bør ses på og muligens 

omformuleres  

 

Avdelingens begrunnelse: 

Forslaget er språkvask, og en henstilling til debatt om hvor miljøvennlig det er å bygge ned 

mer norsk natur, for å produsere " grønn energi" kontra å se på utbygging og oppgradering 

på, og i forbindelse med, eksisterende anlegg.  

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er delvis ivaretatt 

 

Begrunnelse: 

Endringen i linje 103-106 tiltres ikke. 

 

Se forbundsstyrets forslag 12.210, 12.211 og 12.212 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling, men her er det flere forslag og for å ivareta 

disse foreslår Landsrådet at det opprettes nye forslag, se forslag 12.210, 12.211 og  12.212. 

Disse forslagene er ikke behandlet i Landsrådet. 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Energi 

Linje 148 

 

Forslag nr: 210 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Strykningsforslag: 

- I linje 148 strykes «ut» 

- I linje 150 strykes «bare» 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask. 

 

Dette er en oppdeling av forslag 91 fra Sarpsborg slik at enkeltdelene i forslaget kan 

behandles hver for seg. 

 

Forbundsstyrets Innstilling 

Forslaget tiltres  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet foreslo at forbundsstyret opprettet et nytt forslag for å ivareta endringen i forslag 

12.91 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Energi 

Linje 150 

 

Forslag nr: 73 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: Stortinget og drøftes grundig for å ivareta industriens og innbyggernes 

forsyningssikkerhet. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Energi bør være en del av den norske infrastrukturen på samme måte som vei, vann og 

kloakk m.m. 

Energi skal ikke overlates til markedskreftene men styres politisk til beste for både næringsliv 

og innbyggere. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

Det ivaretar intensjonen med setningen på en bedre måte.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Offentlige anskaffelser 

Linje 237 

 

Forslag nr: 163 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: regelverket må det kreves at regelen skal være hele stillinger med mulighet for 

deltidsstillinger. Det skal være krav til fast ansatte… 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Slik det kommer frem i den originale teksten så aksepterer/er FLT positive til deltidsstillinger. 

Målet skal være et arbeidsliv som baserer seg på heltidsstillinger, men gir mulighet for 

deltid. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

Forslaget ivaretar intensjonen.  

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 

 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Fagforeningen og funksjonærens rolle 

Linje 265 

 

Forslag nr: 164 

Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endret tekst: Ledelsen velger ofte enkle, kortsiktige løsninger for å maksimere sin profitt. 

Fagbevegelsen må utvikle verktøy som kan brukes mot outsourcing i bedrifter som ellers går 

med overskudd. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Ved outsourcing er det i hovedsak de ansattes lønns og arbeidsvilkår som blir 

konkurransefortrinnet. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke. 

 

Begrunnelse 

Se nytt forslag 207. Det er vanskelig å ha treffsikre tiltak mot outsourcing av bedrifter som 

går i overskudd, fordi dette er en beslutning som er opp til bedriften selv, og fordi tiltaket 

kanskje ikke er treffsikkert nok for formålet. Men fagbevegelsen bør utvikle verktøy som kan 

brukes mot outsourcing av bedrifter der det i hovedsak er svekkelse i de ansattes lønns og 

arbeidsvilkår som blir konkurransefortrinnet.    

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Fagforeningen og funksjonærens rolle 

Linje 265 

 

Forslag nr: 207 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Fagbevegelsen må utvikle verktøy som kan brukes mot outsourcing av bedrifter der det i 

hovedsak er svekkelse i de ansattes lønns og arbeidsvilkår som blir konkurransefortrinnet. 

 

Avdelingens begrunnelse: 

 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 

Begrunnelse 

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 

 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 

Sak 12 Forslag til ny industripolitisk plattform 

Fagforeningen og funksjonærens rolle 

Linje 270 

 

Forslag nr: 211 

Fra avdeling: Forbundsstyret 

 

 

Avdelingens forslag: 

Endringsforslag til linje 270: 

«Tilsettinger» erstattes med «Ansettelser» 

 

Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask. 

 

Dette er en oppdeling av forslag 91 fra Sarpsborg slik at enkeltdelene i forslaget kan 

behandles hver for seg. 

 

Forbundsstyrets Innstilling 

Forslaget tiltres  

 

 

Landsrådets anbefaling 

Landsrådet foreslo at forbundsstyret opprettet et nytt forslag for å ivareta endringen i 

forslag 12.91 


