
Avtale mellom Arbeiderpartiet og Fellesforbundet om industripolitisk samarbeid 

Fellesforbundet organiserer store deler av den olje- og gassbaserte leverandørindustrien. 
Næringen konkurrerer i et tøft internasjonalt marked og er under stadig behov for omstilling 
som følge av teknologiske fremskritt og miljø og klimautfordringene. Skal vi løse disse 
utfordringene uten at Norge taper viktig kompetanse og arbeidsplasser, må endringene skje i 
samarbeid med industriens ansatte og tillitsvalgte. Næringen er i seg selv både ansvarlig for, 
og viktig, for å få til omstillingen. Samtidig har politikken makten til både å bidra til omstilling 
som skader arbeidsplasser og til omstilling som sikrer arbeidsplasser. Samarbeid mellom 
politikken og fagbevegelsen er avgjørende for at sistnevnte blir realiteten.  

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet har felles ideologisk plattform og har samme verdier og 
grunnsyn. Samtidig er vi to selvstendige organisasjoner, med forskjellige roller å spille som 
henholdsvis folkevalgte og interesseorganisasjon. Dette kan skape motsetninger i 
Fellesforbundets faglige krav og Arbeiderpartiets politikk. Både Arbeiderpartiets politikere 
og Fellesforbundets tillitsvalgte må arbeide innenfor vedtatte programmer og fattede vedtak 
i egen organisasjon. Vi har respekt for at vi i enkeltsaker kan ende opp på forskjellige 
standpunkt. 

Fellesforbundets interesser må også løftes for Arbeiderpartiet på andre områder enn olje og 
gass. Når Fellesforbundet og Arbeiderpartiet har et formelt samarbeidsorgan er det naturlig 
at de to organisasjonene tar opp politiske diskusjoner og løfter interesser opp i et slikt organ. 
Dette gjelder også på lokalt nivå. 

 

Organisering av samarbeidet  

1. Samarbeidsråd  
Arbeiderpartiet og Fellesforbundet etablerer et samarbeidsråd.  
Rådet består av: 

Fra Arbeiderpartiet: 
- Partiledelse 
- Stortingsrepresentanter 
- AUF 
- Aktuelle rådgivere 
Fra Fellesforbundet:  
- Forbundsledelse 
- Lokale tillitsvalgte 
- Fellesforbundet ung 
- Aktuelle rådgivere 

 
Rådet møtes minst to ganger i året.  
Rådet skal:  

a. Diskutere løpende saker  
b. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre en industrikonferanse 
c. Øke lokalt engasjement og deltakelse i og mellom organisasjonene på fylkesnivå. 

 



2. Industrikonferanse 
Det skal arrangeres en årlig industrikonferanse. Tema bestemmes i samarbeidsrådet.  
 
Målgruppen:  
Fra Arbeiderpartiet: sentrale og relevante representanter både sentralt og lokalt.  
Fra Fellesforbundet møter: Medlemmer og tillitsvalgte fra bransjen som er enten AP 
medlemmer eller sympatisører – ikke medlemmer av andre parti. 

 


