
 

www.tekna.no                                            

 

  Org.nr.: 971 420 782 MVA 

 

Organisasjonen 

 

 

     Vår ref: TS 

 

 Oslo 15. november 2016 

Høring: Teknas arbeidslivspolitiske dokument 

 

Hovedstyret har besluttet å sende Teknas arbeidslivspolitiske dokument på høring i foreningen med 

sikte på en revisjon av dokumentet våren 2017. 

 

Det er etablert en praksis om at politikkdokumentene vurderes justert med jevne mellomrom, slik at 

de til enhver tid er oppdatert i forhold til aktuelle politiske spørsmål.  

 

Gjeldene arbeidslivspolitiske dokument ble vedtatt av Hovedstyret 5. mai 2014, du finner 

dokumentet vedlagt i høringssaken på nett.  

 

Siden politikkdokumentet ble vedtatt i 2014, har det skjedd mye i arbeidslivet. På sikt vil det kunne 

skje endringer som følge av automatisering, robotisering og digitalisering som påvirker forholdet 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samt fagorganisasjonenes rolle i arbeidslivet. På kort sikt 

opplever vi et sterkt konjunkturfall i olje og gass som har medført omfattende prosesser med 

omstilling, nedbemanning og økt ledighet. Dette gir press på reglene i arbeidslivet, for eksempel 

knyttet til dagpenger og permittering. Dette er eksempler på utviklingstrekk som gjør det relevant å 

vurdere eventuelle endringer i Teknas arbeidslivspolitikk. 

 

Politikkdokumentet kan ikke og skal ikke, være en opplisting av ulike tiltak og enkeltsaker. Teknas 

politiske vedtak og standpunkt i enkeltsaker skal derimot kunne bygge på retningen som 

politikkdokumentet gir. 

Dokumentet må gi så klare rammer som mulig for hvilke standpunkt Tekna skal ta i politiske 

enkeltsaker og jobbe for. 

 

Innspill til høringen 

Vi inviterer organisasjonen til å komme med innspill på følgende spørsmål: 

 Reflekterer dokumentet den politikken Tekna bør føre på området? 

 Gir dokumentet tydelige nok svar på politisk aktuelle og relevante spørsmål? 

 Er formen på dokumentet hensiktsmessig? 

 Har du/dere forslag til konkret innhold, tekst og struktur til et revidert policydokumentet? 

 

Det legges opp til første behandling av dokumentet i Hovedstyrets møte i mars 2017. 

 

Innspillene sendes til thor.egil.braadland@tekna.no. 

 

Frist for innspill er 5 mars 2017.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Sletnes 

Direktør for samfunnspolitikk og analyse 
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