
Innkomne forslag til uttalelser NTL Ung-konferansen 2019 

Forslag 1 – Sigrid Otterlei – student UiO 

NTL Ung krever at UD ordner opp i uryddige forhold for lokalt ansatte ved Norges utenriksstasjoner 

og ber om at: · Det i henhold til forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven utarbeides skriftlig avtale 

mellom Arbeidstilsynet og UD om hvordan tilsyn skal gjennomføres. · Utenriksstasjonene må fratas 

mulighet til å utlyse lokalansattstillinger med krav om norsk statsborgerskap. · UD går i dialog med 

lokalt ansatte om tariffavtale. 

 

I en Delta-undersøkelse fra 2017 kom det frem at nærmere halvparten av lokalt ansatte føler de ikke 

kan ta opp vanskelige problemstillinger på jobb uten frykt for represalier, en like stor andel sier at 

arbeidsgiver på egen hånd har endret arbeidskontrakten etter at den var inngått, 3 av 4 rapporterer om 

at det ikke finnes noe formelt lønnsreguleringssystem på deres stasjon og 4 av 5 svarer at det ikke 

gjennomføres årlige lønnsforhandlinger basert på objektive kriterier. UD avviser å gå i dialog om å få 

på plass tariffavtale med lokalt ansatte. Om lag en fjerdedel av utenrikstjenestens 1000 lokalt ansatte 

er norske statsborgere. I dag er det ikke uvanlig at stasjonene utlyser lokalansattstillinger som bare er 

åpne for søkere med norsk statsborgerskap – selv til land som Russland og Kina. Det har utviklet seg 

en praksis der arbeidstakere bosatt i Norge søker stillingene og flytter for å tiltre, og stasjonene kan 

bistå med oppholds- og arbeidstillatelse. Ved å regne dem som lokalt ansatte kan man lønne dem på et 

nivå som er betydelig lavere enn det som ellers er normalt i norsk forvaltning – en lønn det er 

vanskelig å forsørge en eventuell medfølgende familie på. Videre er norske lokalt ansatte svært sårbare 

for konflikter mellom Norge og vertslandet, for det regnes som saklig grunn til heving av arbeidsavtale 

dersom vertslandet endrer visumregimet slik at det rammer norske lokalt ansattes oppholdstillatelse. 

UD navigerer likedan lavprisflyselskap som misbruker sitt arbeidsfelts internasjonale karakter til å 

kutte kostnader på en måte som bør kategoriseres som sosial dumping. NTL Ung vil kjempe mot at 

arbeidsgivere kan organisere seg bort fra så mye ansvar som mulig og la arbeidstakerne sitte igjen med 

regningen og risikoen. Lokalt ansatte er ifølge forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven omfattet av 

beskyttelsen arbeidsmiljøloven gir så lenge dette ikke er i konflikt med lokale lover. Til tross for at 

forskriften legger til grunn at UD og Arbeidstilsynet skal ha en skriftlig avtale om hvordan tilsyn skal 

foregå, finnes det i følge Arbeidstilsynet ingen slik avtale i dag. I et stadig mer globalisert arbeidsliv 

har forvaltningen et særlig ansvar for å gå foran som et godt eksempel og vise at den norske modellen 

har en solid plass også når arbeidet utføres utenfor Norge. 

 

Forslag 2 – Sigrid Otterlei – student UiO 

NTL Ung krever at statlige virksomheter i størst mulig grad begrenser bruk av innleie. Dersom 

bemanningsbyråer likevel benyttes, krever vi at innleier må påse at de nye endringene i 

arbeidsmiljøloven som trådde i kraft i januar 2019 ivaretas tilfredsstillende. Vi ber om at: • Vikariater 

av lengre varighet enn 5 måneder som hovedregel skal utlyses. • Innleier skal undersøke om 

utleiefirmaet opererer med reell fast stillingsprosent. 

 

NTL Ung ser innleie som en alvorlig trussel mot det organiserte arbeidslivet. Videre mener vi det 

lovfestede kvalifikasjonsprinsippet vanskelig lar seg overholde dersom utvelgelse til langvarige 

vikariater foretas gjennom lukkede prosesser utført av eksterne aktører. Derfor stiller vi krav til at 

engasjementer av lengre varighet enn 5 måneder ikke kan løses ved innleie fra bemanningsbyrå. 

Endringene i arbeidsmiljøloven tar sikte på å gi arbeidstakere i bemanningsbransjen bedre stillingsvern 

og mer forutsigbare forhold. Såkalte nulltimerskontrakter eller «fast ansatt uten betaling mellom 

oppdrag» er ikke lenger tillatt. Arbeidstakere i bemanningsbyråer skal som hovedregel være fast ansatt 

med reell stillingsprosent. Nå viser det seg at bransjen forsøker å sno seg unna arbeidsgiveransvaret 

ved å operere med kunstig lave stillingsprosenter i arbeidsavtalene – helt ned i 5-10%. NTL Ung vil 

ikke godta slik praksis. 

 



Forslag 3 – Sigrid Otterlei – Student UiO 

NTL Ung krever større åpenhet rundt sikkerhetsklareringsregimet. Vi ber om at: - Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet publiserer retningslinjer om hvordan den nye klareringsforskriften skal 

håndheves. - Studentpraktikantopphold og opphold som lokalt ansatt ved norsk utenriksstasjon skal 

ikke regnes som usporbar botid ved vurdering av sikkerhetsklarering. 

 

Norske studenter oppfordres til å reise på utveksling og det er mye fokus på de mange positive sidene 

ved lengre utenlandsopphold. Samtidig er det lite åpenhet rundt hva som skal til for at en 

personkontroll i forbindelse med sikkerhetsklarering skal være tilfredsstillende. NTL Ung registrerer 

at det har vært en innstramming de siste årene. Vi etterlyser tydeligere informasjon. Den nye 

forskriften gjør unntak for krav til personhistorikk når utenlandsoppholdet skyldes tjeneste i utlandet 

for den norske stat. NTL Ung har mange studentmedlemmer som har praktikantopphold ved norske 

utenriksstasjoner, og det er viktig at slike opphold ikke står i veien for fremtidig klarering. Det samme 

gjelder opphold som lokalt ansatt. Vi mener slike utenlandsopphold må unntas på samme måte som 

tjeneste for norsk stat. I høringsrunden til ny sikkerhetslov høsten 2018 kom det fra flere hold sterk 

kritikk til hvordan klareringsforskriften vil påvirke arbeidstakere i stillinger som krever klarering. I 

NTLs høringssvar het det blant annet at: «Det er NTLs klare oppfatning at tilliten til 

sikkerhetsklareringsinstituttet er svekket de siste årene, blant annet på grunn av manglende åpenhet og 

forståelse av hvordan gjeldende regelverk er blitt praktisert. […] NTLs erfaringer tyder på at dagens 

håndheving av regelverket allerede går lenger enn det lov og forskrift gir dekning for. At 

forvaltningspraksis hovedsakelig er forankret i graderte rundskriv er svært uheldig, og etter vår 

mening i strid med grunnleggende prinsipper for vårt styresett.» NTL Ung slutter seg til denne 

oppfatningen, og vil legge til at manglende forutsigbarhet og åpenhet gjør det svært vanskelig for unge 

å planlegge fremtidig karriere. 

 

Forslag 4 – Maren Holthe Hedne – Student UiO 

EØS-AVTALEN 

Norge har valgt EØS-avtalen som vår tilknytningsform til EU og dette innebærer at Norge deltar i EUs 

indre marked. EØS-avtalen er klart forskjellig fra et EU-medlemskap på vesentlige måter, og EØS 

omfatter ikke en rekke områder EU har felles politikk på. EØS-avtalen gir oss frihet til å bestemme 

over egen landbruks- og distriktspolitikk, forsvars- og utenrikspolitikk og økonomisk politikk. Norsk 

næringsliv er avhengig av å kunne å selge varer til andre land i Europa på like vilkår. EØS-avtalen 

innebærer felles konkurranseregler og gjør at norske bedrifter får likeverdige rammebetingelser med 

europeisk næringsliv. EØS-avtalen sikrer lettvint tilgang på europeiske markeder gjennom 

harmoniserte regelverk, langsiktig tollfrihet og likebehandling. Kanskje vel så viktig er at både 

bedrifter og arbeidstakere sikres forutsigbarhet på lang sikt, uavhengig av varierende politiske flertall 

og økonomiske konjunkturer. Dette gir vilje til å satse og ta risiko i norsk næringsliv og legger til rette 

for flere norske arbeidsplasser. Fagbevegelsen vet at de store oppgavene løses best i fellesskap. Det 

gjør de også på europeisk nivå. Samtidig som noen oppgaver løses best av nasjonalstatene krever for 

eksempel klimaendringene og store migrasjonsstrømmer felleseuropeiske løsninger. Norge bør bidra 

aktivt og konstruktivt inn i EØS-avtalen og som en viktig alliert for EU-landene, både gjennom 

forhandlinger, faglig og administrativt samarbeid og ved å stille tydelige krav. Vårt ønske om trygghet 

for våre arbeidsplasser betyr ikke at EØS-avtalen er uten svakheter. Ikke alle EUs løsninger er 

optimale for norske forhold. Når arbeidsgiverne får gehør for å overkjøre framforhandlede avtaler 

gjennom overvåkningsorganet ESA og EFTA-domstolen er det viktig at norske myndigheter avklarer 

at norsk lov skal gjelde i Norge. Vikarbyrådirektivet, Postdirektivet og andre EU-direktiv og -

reguleringer utfordrer det organiserte arbeidslivet. NTL Ung understreker at EØS-avtalens 

reservasjonsrett er til for å brukes, og krever at Regjeringa sier nei til alle forslag som svekker den 



norske modellen. Storbritannia og EUs Brexit-forhandlinger viser tydelig at det er vanskelig å skulle 

forhandle frem en avtale som sikrer markedstilgang, bevegelsesfrihet i Europa for norske innbyggere 

og økt selvbestemmelse i dagens politiske klima i Europa. NTL Ung mener ikke det er riktig å si opp 

EØS-avtalen før vi har benyttet det reelle handlingsrommet som er i den, og forventer at både EØS-

kritiske og EØS-positive partier bidrar til at samarbeidet med EU framover utvikles på måter som 

sikrer gode handelsvilkår, trygge arbeidsforhold, godt naboskap og norsk selvråderett. 

NTL Ung mener at - EØS-avtalen er Norges foretrukne tilknytningsform til EU - Regjeringen og 

Stortinget må benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å si nei til alle direktiv fra EU som truer den 

norske modellen 


