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NTL student- og ungdomskonferanse mener at fremtidige lønnsforhandlinger bør ta sikte på å 

redusere antall arbeidstimer pr. arbeidsdag heller enn ytterligere lønnsøkning for dem med midlere 

og høye inntekter. 6 timers normalarbeidsdag er ikke bare et viktig sysselsettings- og likestillingstiltak 

men også et viktig miljøtiltak, da vi mener at kortere normalarbeidsdag vil gi bedre forutsetninger for 

utvikling av miljøbevissthet i den generelle befolkningen og bidra til å skifte fokus fra materiell 

velstand over på økt livskvalitet. 

Utbedring av infrastruktur, og da særlig banenettet i større byer, bør prioriteres for å ha 

tilfredsstillende kapasitet for en eventuell framtidig lyntogsatsning. Videre er det viktig å forbedre 

kapasiteten på eksisterende linjer og ytterligere forlenging av jernbanelinjene nordover. Statlig 

finansiering av en slik utbygging kan bidra til å sikre at kommunale trafikketater kan opprettholde 

eller senke dagens billettprisnivå slik at landbasert kollektivtransport fortsetter å være et attraktivt 

alternativ til personbil- og flyreiser. 

Med økende industrialisering av nordområdene må det i langt større grad tas hensyn til allerede 

eksisterende næringer og langsiktig økologisk bærekraft for landsdelen. Særlig må det stilles langt 

strengere miljøkrav til gruveindustriens deponeringspraksis og vi må, i likhet med alle andre land i 

Europa, innføre totalforbud mot sjødeponering der urenset gruveavfall dumpes rett i sjø. Det er også 

viktig at gruveindustrien skattelegges likt med annen miljøskadelig næringsvirksomhet, slik som 

oljeindustrien.   

Norsk oljesektor er ikke bare den største bidragsyteren til klimagassutslipp men er en av de største 

bidragsyterne til det norske velferdssystemet, det er derfor viktig at eksisterende oljevirksomhet i 

størst mulig grad forblir i offentlig eie og forvaltes av det offentlige. NTLs student- og 

ungdomskonferanse ønsker at det opprettes et eget nasjonalt investeringsfond til utvikling av 

fornybar energiteknologi som vil kunne bidra til å sikre fortsatt høy sysselsetting i transisjonsfasen 

over til nullutslippssamfunnet. NTLs Student- og ungdomskonferanse ønsker derfor å stanse all 

aktivitet som fører til økt olje- og gassvirksomhet. Vi er derfor sterkt imot petroleumsaktivitet i Arktis 

og utdeling av flere konsesjoner i olje- og gassektoren. 
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