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MRAP har svært sterke tradisjoner på arbeidsplasser og verdiskaping



Verden i rask
omstilling

Dette gir trusler og 
muligheter for Norge
og Møre og Romsdal 



10.000
NÅ ER DET ALVOR!

Kampen om verdiskapinga:



Venstreside Høyreside

Verdiskaping viktig

Verdiskaping mindre viktig



• Økonomisk ansvarlighet
• EØS
• Olje & gass
• Strategisk satsing på viktige 

eksportnæringer

Sterke verdiskapingstradisjoner i 



• + 50% eksport til 2030
• Doble havbruk til 2030
• 400k tonn H årlig til 2030
• CCS
• Styrke FoU
• Strategisk satsing 

på havrommet

Vårt verdiskapingsløft: 



Et godt organisert arbeidsliv

PENDLERFRADRAG

Høyre og Frps gjentatte kutt i pendler-
fradrag har rammet titusenvis av arbeids-
takere. Kuttene rammer spesielt 
distriktene, når det blir dyrere å bo 
desentralt og pendle til jobb. Ap vil bedre 
pendlerfradragene!

REGULERE INNLEIE

Begrense innleie slik at det kun tillates ved 
rene vikariater, mellom
1288 produksjonsbedrifter og etter avtale 
med tillitsvalgte i virksomheter bundet av
1289 landsomfattende tariffavtale med 
fagforening med innstillingsrett.

FERIEPENGER PÅ DAGPENGER

Gjennom koronaåret 2020 har mange vært 
permitterte eller arbeidsledige. Høyre og Frp 
er imot at de skal få feriepenger på dag-
pengene de har mottatt. Ap kjemper for at 
disse familiene også skal få muligheten til å 
ta ferie i 2021!

SATSING PÅ FAGUTDANNING

Norge trenger flere fagutdannede i industri 
og næringsliv. Vi trenger en satsing på 
fagutdanning, flere lærlingeplasser og på å 
bekjempe frafallet i skolen. Ap vil stille 
større krav til lærlingeplasser og bevilge 
mer til fagutdanning.

RETT TIL HELTID

AP kjemper for at heltid skal være en 
rettighet i offentlig sektor. Det er 
uakseptabelt at ansatte i kommuner og 
fylker må gå i f.eks. 63% stillings-andel, 
når man ønsker å gå i 100%. Norge 
trenger arbeidskraften, og den ansatte 
trenger tryggheten og stabiliteten som en 
hel stilling gir.

SERIØST ARBEIDSLIV

Ap vil ha:
• strengere krav og flere kontroller for å 

bekjempe sosial dumping. Det 
offentlige må ta ansvar! 

• flere lærlinger – i både offentlig og 
privat sektor

• større satsing på fagutdanning



Spesielt viktige saker for Møre og Romsdal

• EØS

• Samferdsel

• Maritimt

• Fagarbeiderløft

• ….og så fergene da!

Ap + NHO/næringsliv = godt partnerskap for verdiskaping


