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Hvordan bruke
debattheftet
Målet med debattheftet er å gi
tillitsvalgte og medlemmer et
redskap som kan brukes for å dra
i gang diskusjonen på
arbeidsplassen om hva forbundet
bør jobbe med i neste periode.
Heftet kan for eksempel brukes
i medlemsmøter og/eller styremøter
for å diskutere hva som er viktig for
avdelingens medlemmer.
Det er lurt å starte debatten tidlig,
samt å bruke tid på å utforme
forslagene. Det kan også være lurt
å søke samarbeid med andre
klubber/avdelinger for å få økt
gjennomslag for sakene deres.
La dere ikke begrense av heftets
tematiske inndeling. Alle forslag
som er viktige for dere, er verdifulle
for forbundet som fellesskap!
Besøk https://www.industrienergi.
no/om-forbundet/ for å se lenke til
forbundets vedtekter og tidligere
landsmøteuttalelser.
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Veien mot
landsmøte
2020
20. til 23. oktober skal Industri Energi
avholde landsmøte igjen.
Landsmøtet er vårt høyeste organ. Det er på dette møtet at medlemmene vedtar det som
skal være forbundets politikk og arbeidsoppgaver de neste fire årene. Det er også på dette
møtet det gjennomføres valg til forbundets styrende organer. Med andre ord: landsmøtet
er hjertet i forbundet vårt, og det er der fremtiden formes!
Når dette skrives er vi om lag 56 000 medlemmer i Industri Energi, og det er
i overkant av ti måneder igjen til landsmøtet. På disse månedene må det gjøres
et godt stykke arbeid med forberedelser. I denne prosessen er vi avhengige av at dere som
leser dette, medlemmer og tillitsvalgte, diskuterer hva det er viktig for dere
at forbundet skal jobbe med.
Derfor er en god og grundig debatt i medlemsmassen svært viktig for å gi gode forslag
til landsmøtet, som igjen gir hele forbundet gode vedtak å jobbe videre med
i fellesskap.
I heftet vil dere også finne mer informasjon om prosessen fram mot landsmøtet
og ikke minst hvordan et landsmøte faktisk fungerer.
Vi håper du og din avdeling vil benytte anledningen til å bidra, og vi ser frem
til mange gode forslag.
Vi er sterkere sammen!

Frode Alfheim
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Arbeidsliv
og velferd

Spørsmål til diskusjon
§ Hvilke utfordringer opplever du og dine kollegaer i arbeidshverdagen?
§ Hvilken kompetanse har dere behov for i din bedrift?
§ Hvilke velferdsgoder er viktige for medlemmer i din bedrift?
§ Har dere noen forslag til landsmøtet basert på diskusjonen?
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Industri Energi jobber for et trygt
og godt arbeidsliv for medlemmene. For
å sikre et godt arbeidsliv er vi avhengige
av å ha en sterk arbeidsmiljølov og sterke
tilsynsmyndigheter.
Arbeidslivet er i endring. Innleie
av arbeidskraft utfordrer faste
stillinger, digitalisering og teknologiutvikling stiller krav til
livslang læring og effektivisering
fører til at mange opplever økt
press i arbeidshverdagen.
Vi ser også at vi må jobbe med
å beskytte og utvikle velferdsgoder som sykelønnsordningen,
permitteringsregelverket, dagpengeordningen og pensjon. Det
er ingen selvfølge at vi beholder
godene som vi har jobbet fram
tidligere, og nye utfordringer
kan kreve nye løsninger.

Et godt samarbeid mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver
lokalt på arbeidsplassen er
avgjørende for begge parter.
Dette er et av kjennetegnene ved
den norske modellen. Et viktig
fokusområde for forbundet er
derfor å jobbe for et sterkere
samarbeid lokalt, ikke minst i
de delene av arbeidslivet det står
under press.
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Helse, miljø
og sikkerhet

Spørsmål til diskusjon
§ Hvilke HMS-utfordringer opplever dere i din bedrift?
§ Har dere forslag til landsmøtet basert på diskusjonen?
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Norsk industri må kjennetegnes av et
sterkt partssamarbeid og at vi er ledende
på helse, miljø og sikkerhet. Tillitsvalgte
og verneombud er viktige for å sikre våre
medlemmer et godt arbeidsmiljø.
Mange av våre medlemmer jobber skift, noe som gir både helsemessige og sosiale utfordringer. Et systematisk og målrettet
arbeid med disse utfordringene,
er derfor viktig for å redusere
ulempen.
Vi ser også at det kommer flere
kontrolltiltak og overvåking på
arbeidsplassene, noe som kan
være utfordrende med tanke på
personvern.

om uholdbare forhold. Vi jobber
derfor for at faste ansettelser
skal være hovedregelen i norsk
arbeidsliv.
Industri Energi har, og deltar i,
flere nettverk og samarbeidsarenaer, som jobber med utfordringer innen HMS i våre bransjer.

Det er essensielt med god
sikkerhets- og beredskapsopplæring. Arbeidstakere som er
ansatt midlertidig, er mer sårbare, og mange tør ikke å si ifra
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Nærings- og
klimapolitikk

Spørsmål til diskusjon
§ Hvilke rammevilkår er viktige for min bedrift?
§ Hvordan kan vi øke det internasjonale engasjementet
til det beste for medlemmene?
§ Har dere noen forslag til landsmøtet basert på diskusjonen?
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Det er viktig å jobbe for
konkurransedyktige og forutsigbare
rammevilkår for industrien i Norge, slik
at bedriftene kan gjøre investeringer som
gir gode og trygge arbeidsplasser.

I våre bedrifter, både i landindustrien og i olje- og gassindustrien, gjøres det et omfattende
arbeid for å få ned klimautslippene. Fangst og lagring av CO2
(CCS), er et av de aller viktigste
tiltakene for å nå klimamålene.
Vi jobber aktivt for at dette skal
realiseres. Klimatiltak i industrien er viktig for kloden, og en
viktig bidragsyter for at vi skal
ha konkurransedyktig industri i
Norge.

er med og jobber for stabile og
langsiktige rammevilkår for
industrien.
Våre medlemmer står for
omtrent 80 prosent av norsk
eksportverdi, og mange av våre
medlemmer er ansatt i internasjonale konsern. Derfor jobber
Industri Energi også internasjonalt, både gjennom Europakontoret vårt, og at vi er aktive
medlemmer i internasjonale
organisasjoner.

Det er viktig at politikerne
skjønner verdien av industriarbeidsplassene våre, slik at de
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Organisasjonspolitikk

Spørsmål til diskusjon
§ Hvilken støtte eller oppfølging trenger de tillitsvalgte
hos dere fra forbundet sentralt?
§ Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere medlemmer? (Både lokalt og generelt)
§ Har dere forslag til landsmøtet basert på diskusjonen?
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Høy organisasjonsgrad er avgjørende
for å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår.
Å bygge sterke klubber, solide tillitsvalgte,
og organisere flere medlemmer er kjernen
av fagforeningsarbeid. Hvordan kan
forbundet styrke dette arbeidet?

Industri Energi jobber for en
vertikal organisering der alle arbeidstakere i den enkelte bedrift
skal kunne være tilsluttet
samme fagforbund.
Industri Energi Ung og Industri Energi Student har på sine
årskonferanser i 2019 vedtatt at
de ønsker å slå seg sammen for
å styrke arbeidet mot disse målgruppene. Dette er noe de vil
foreslå for landsmøtet.

skonferansen Styrke, som blant
annet tar for seg rekruttering og
kompetanseoverføring mellom
tillitsvalgte i ulike bransjer.
Forbundet har flere arenaer
for erfaringsutveksling hvor
rekruttering er et viktig tema.
Et eksempel på dette er samarbeidskomiteene, som skal sikre
et best mulig samarbeid mellom
avdelinger innen samme overenskomstområder.

Industri Energi har også økt
satsningen på organisasjon-
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Visste du at...
Ordningen med skattefradrag for de
som betaler fagforeningskontingenten,
opprinnelig kom fra en av våre
fagforeninger?
På starten av 70-tallet diskuterte fagbevegelsen utfordringen med at uorganiserte
fikk tilgang til mange av de samme godene som de organiserte arbeidstakerne
hadde kjempet frem. Det var i forbindelse med en slik diskusjon at Tor Johnny
Kristensen, nestformann i Dalen Kjemiske Arbeiderforening, fremmet forslag
om å gjøre fagforeningskontingenten skattefri. Dette skjedde på Norsk Kjemisk
Industriarbeiderforbunds (NKIF)* landsmøte i 1974.
Kristensen fikk med seg landsmøtet på forslaget, og forslaget ble oversendt LO
for videre behandling. Ordningen ble siden utredet og vedtatt av Stortinget, med
virkning fra 1978, under finansminister Per Kleppe (Ap).
Fagforeningsfradraget eksisterer den dag i dag, men har tidvis vært gjenstand for
politisk dragkamp. I 1999 halverte Bondevik I-regjeringen fradraget til 900 kroner.
I dag ligger det på 3850 kroner, et nivå det har vært fryst på under hele Solbergregjeringens tid.
Til landsmøtet vårt i 2017 foreslo Industri Energi Equinor at fradraget bør økes
betydelig. Forslaget ble vedtatt, og både Industri Energi og LO jobber for at fradraget
skal økes. Så lenge fradraget er fryst mister det verdi år for år på grunn av den
prisveksten i Norge.
*NKIF slo seg i 2006 sammen med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) til det nye forbundet Industri Energi.
Kilder:
Dalen Arbeiderforening 75 år 1924-1999 (utg. 1999)
https://www.nrk.no/norge/store_-frp-og-h-har-gjort-det-mindre-attraktivt-a-organisere-seg-1.13557813
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Hvordan sende inn forslag til landsmøtet?
Forslagene skal raskt og enkelt kunne registreres på internett. Alle avdelingene vil i starten
av januar motta en epost med link til forslagsskjema og detaljert beskrivelse av hvordan det
fungerer.
Det er lurt å legge litt arbeid i å skrive forslagene slik at de som skal behandle dem videre,
enkelt kan forstå både forslaget og begrunnelsen for det. Forslaget, slik dere har sendt det inn,
vil være med i dokumentene som skal behandles på landsmøtet. I noen tilfeller kan det være
nok med korte tekster. I andre tilfeller kan det være behov for å skrive litt mer utfyllende, dette
særlig når det kommer til begrunnelsen for forslaget. Dette må dere vurdere selv. Men ta med i
vurderingen at de som skal lese forslaget, kanskje ikke kjenner til saken fra før.
Eksempel på innsendt forslag
Her ser dere forslaget som Equinor, tidligere Statoil, stilte om skattefradraget slik det så ut i
dokumentet som gikk ut til landsmøtet. Her vil dere se at det også har fått en positiv innstilling
fra forbundsstyret, og at det følgelig er tatt inn i en av uttalelsene som ligger til behandling på
landsmøtet. Les mer om hva som skjer med forslagene etter at de er sendt inn under «Guide til
landsmøtet».

Forslag A-94 Øke skattefradraget på fagforeningskontingenten
Forslagsstiller: Statoil
Forslag tekst: Dagens skattefradrag for kontingenten er for liten og ikke
regulert på flere år, sist i 2013. Fradraget bør økes betydelig.
Forslag begrunnelse:
Et velorganisert arbeidsliv forutsetter høy organisasjonsgrad. Økte
skattefradrag vil stimulere til økt organisasjonsgrad og synliggjøre
politikernes holdning til viktigheten av det organiserte arbeidsliv.
Trepartssamarbeidet er avhengig av dette fundamentet.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse.
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Guide til landsmøtet
Industri Energi avholder landsmøte hvert fjerde år, vårt neste landsmøte
er 20. til 23. oktober 2020. Møtet består av rundt 350 representanter,
inkludert landsstyrets medlemmer. Representantene velges i henhold
til forbundets vedtekter .
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Det
er derfor den aller viktigste arenaen for å bestemme
forbundets meninger; Hva vi skal jobbe med og
hvem som velges til tillitsverv i våre organer.

som skal skrive protokoll fra landsmøtet.
I protokollen innføres forslag, avstemninger
og beslutninger landsmøtet har fattet. Protokollen
godkjennes endelig av forbundets kontrollkomite.

Avdelingene, ungdomsutvalget og studentutvalget til
Industri Energi kan sende inn forslag til landsmøtet.
Fristen for å sende inn forslag er 1. mai 2020. De
innsendte forslagene vil bli behandlet av forbundsstyret.
Basert på forslagene som tiltres av forbundsstyret, vil
det bli utarbeidet utkast til uttalelser, som i sin tur er
gjenstand for behandling på landsmøtet. Dersom ditt
forslag ikke tiltres av forbundsstyret står du likevel fritt
til å opprettholde det på landsmøte og på den
måten søke å få flertall for forslaget. Alle forslag
som er sendt inn innen fristen, vil være med
videre i dokumentene til landsmøtet.

Det er vanlig at alle innlegg på landsmøtet
fremføres fra talerstolen.

Når så mange mennesker skal gjennomføre et møte
sammen, er det ekstra viktig med god møteledelse
og klare møteregler. Derfor er konstitueringen av
landsmøtet viktig. Da bestemmes dagsorden, det velges
møteledelse og det gjøres vedtak om hvilke møteregler
som skal gjelde (for eksempel lengde på taletid).

Landsmøtet vil bli gjennomført med et elektronisk
behandlingssystem, slik blir det enklere å holde
ordene på dokumentene, sende inn forslag, og
gjennomføre voteringer. Det vil bli gitt grundig
informasjon om hvordan systemet fungerer, og det
vil være enkelt å få teknisk assistanse ved behov.
Ved begynnelsen av møtet velges også valgkomite og
redaksjonskomiteer. Valgkomiteen skal innstille på
kandidater til valget som finner sted på landsmøtet.
Da velges representanter til forbundets styrende
organer og eventuelle utvalg for perioden fram til
neste landsmøte. Redaksjonskomiteenes oppgave er
å behandle forslag som sendes inn under landsmøtet
og legge fram sin innstilling på disse når det
aktuelle saksfeltet skal opp til endelig beslutning.

Under konstitueringen velges det også møtereferenter

Godt voksen debutant på landsmøtet i 2017
Navn: Vidar Schanke
Aktuell: Debuterte på landsmøtet
i 2017, 53 år gammel
Stilling: Maskinoperatør Formfin AS,
Hundeidvik i Sykkylven kommune
Verv: Hovedtillitsvalgt i Formfin
Møbler og styremedlem for ITAF
(Ikornes Treindustriarbeiderforening). Styremedlem i
Samarbeidskomiteen for Møbel og Lærdal
«Jeg vil anbefale delegatene å lese sakspapirene nøye på
forhånd. Benytt deg av veteraners kunnskap og erfaring.
Spør og grav. Jeg hadde stor nytte av å rådføre meg med
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personer som tidligere hadde erfaring fra å delta på
landsmøter. Blant annet Hanne Renate Garli i Ekornes,
som sitter i forbundsstyret.
Landsmøtet er et stort arrangement, og det gjelder å
konsentrere seg for å holde oversikt.
Jeg er svært imponert over hvordan landsmøtet ble
gjennomført i 2017. Mitt inntrykk var at sakene var
godt forberedt, ble effektivt gjennomført med av dyktige
ordstyrere.
Det er aldri for sent. Jeg er klar for en ny runde i 2020».

Hvordan få gjennomslag
for en sak på landsmøtet?
Industri Energi har omtrent 56 000 medlemmer per november 2019.
Rundt 350 av disse gis tillit til å delta på landsmøtet med tale-, forslagsog stemmerett. Det er et ærefullt oppdrag som krever gode forberedelser
og aktiv innsats under landsmøtet. Demokratiet bestemmer, og det
er viktig for oss at alle har samme mulighet for å møte godt skodd til
landsmøtet. Her følger derfor noen tips til hvordan du kan få gjennomslag
på landsmøtet:
1. Gjør grundig arbeid med forslagene

Det er landsmøtet som bestemmer hva forbundet
skal mene og jobbe med de neste fire årene. Benytt
derfor anledningen til å ha grundige diskusjoner
i din avdeling om hva som er viktig for deres
medlemmer og bli enige om hva dere vil foreslå til
landsmøtet. Husk forslagsfristen og være gjerne ute
i god tid før den går ut!

2. Se gjerne valg av delegater og utarbeiding
av forslag i sammenheng

Avdelingene får representasjon til landsmøtet ut fra
medlemstallet (vedtektene § 7). Det kan være smart
å se valg av disse i sammenheng med hvilke saker
avdelingen ønsker å ta opp. Kanskje vil dere fremme
en sak der en av dere har spesiell kompetanse? Da kan
det være lurt å inkludere vedkommende i delegasjonen
til landsmøtet. Husk at alle som er representanter på
landsmøtet, er valgt på vegne av noen. Delegatene skal
jobbe med å følge opp gruppens innsendte forslag.

demokratiet i forbundet vårt at alle som har et budskap
å dele med landsmøtet, tar ordet til debattene. De aller
beste innleggene er gjerne skrevet på forhånd og øvd
inn. Det gjør det også enklere å faktisk ta ordet selv om
man skulle være litt nervøs. Husk å tilpasse innlegget
til taletiden.

5. Stå på for forslaget og søk samarbeid

Det er representantene i landsmøtesalen som til
slutt bestemmer hvilke forslag som skal vedtas.
Dersom du ønsker at ditt forslag skal bli vedtatt er det
viktig å jobbe for å gjøre forslaget kjent for de andre
representantene. Benytt tiden fram til landsmøtet til å
gjøre forslaget ditt kjent for flest mulig og spør om de
kan tenke seg å støtte det. Husk at det endelige vedtaket
er på vegne av alle våre 56 000 medlemmer. Det lønner
seg derfor å være åpen for å justere det slik at flest
mulig kan stille seg bak det. Lykke til!

3. Ha god oversikt og kjennskap til
landsmøtedokumentene og dagsorden

Representantene mottar landsmøtedokumenter
og dagsorden i god tid før møtet. Bruk denne tiden
til å sette dere nøye inn i dokumentene og diskuter
dem i avdelingene. Når landsmøtet starter er det viktig
å ha god oversikt over sakene som skal diskuteres
og hvordan landsmøtet fungerer. Spør dersom
du lurer på noe!

4. Forbered innlegg

Den beste debatten på landsmøtet får vi dersom mange
tar ordet med godt forberedte innlegg. Husk at det
er helt normalt å være nervøs for å ta ordet på et så
stort møte. Det er i så fall noe du har til felles med de
aller fleste som er til stedet. Det er likevel viktig for
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