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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 3 

Forslagsnr: #2858 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Linje 4. Bytte ut kamporganisasjon med ARBEIDSTAKERORGANISASJON som 
KJEMPER for å videreutvikle og trygge den norske arbeidslivsmodellen og 
velferdsstaten. 

Begrunnelse: 
For mange så kan ordet kamporganisasjon være litt voldsomt ord. Kan være litt mer 
gjenkjennbart på hvilken organisasjon vi er med å bruke ordet 
arbeidstakerorganisasjon og at vi kjemper. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsstyret har vedtatt at Fagforbundet skal være en kamporganisasjon. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 4 

Forslagsnr: #1560 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Verdigrunnlaget 

Linje 4 

Stryke kamporganisasjon og sette inn organisasjon som arbeider for 

Begrunnelse: 
Mener vi at vi er en kamp organisasjon så må vi bli mye tydeligere  i vårt prinsipp og 
handlingsprogram. Nå formulerer vi til en organisasjon som egentlig ikke har noen 
mål for den kommende fireårs perioden når vi lenger ned i dokumentet skriver skal 
arbeide for. Vi stiller følgende spørsmål, når skal vi starte arbeidet og når regner vi 
med å bli ferdige? 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsstyret har vedtatt at Fagforbundet skal være en kamporganisasjon. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 4 

Forslagsnr: #2559 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fagforbundet er en kamporganisasjon av og for arbeiderklassen som arbeider for å 
videreutvikle og trygge den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten 

Begrunnelse: 
Det er viktig at Fagforbundet er beviste på klasseperspektivet i samfunnet og tydelig 
på hvem sin interesse vi representerer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en kamporganisasjon for alle medlemmene. Dagens tekst er 
dekkende. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 4 

Forslagsnr: #3192 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Opprinnelig tekst:  

Fagforbundet er en kamporganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge den 
norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten  

  

Endres til:  

Fagforbundet er en kamporganisasjon av og for arbeiderklassen som arbeider for å 
videreutvikle og trygge den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten  

  

Begrunnelse: 
Det er viktig at Fagforbundet er bevisste på klasseperspektivet i samfunnet og 
tydelig på hvem sin interesse vi representerer.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en kamporganisasjon for alle medlemmene. Dagens tekst er 
dekkende. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 6 

Forslagsnr: #2711 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Frihet er muligheter og rettigheter. 

Endres til: 

Frihet er trygghet, muligheter og rettigheter. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende forslag 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Frihet er viktig for muligheter og rettigheter, men også for trygghet. Regionstyret er 
opptatt av at frihetsbegrepet ikke utelukkende innebærer å ivareta den enkeltes 
«frihet til» slik høyresida gjerne definerer frihet. Frihet er også «frihet fra» 
utrygghet, undertrykkelse og strukturer som forskjellsbehandler. Den enkeltes 
frihet må ikke innebære andres ufrihet.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 6 

Forslagsnr: #2732 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Gammel tekst 

Likeverd er et gjennomgående prinsipp, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, 
alder, funksjonsnivå, religion eller livssyn. Det samme prinsipp gjelder for 
internasjonal forståelse, solidaritet og flerkulturell integrering. 

Ny tekst 

Likeverd er et gjennomgående prinsipp, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, 
alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn. Det 
samme prinsipp gjelder for internasjonal forståelse, solidaritet og flerkulturell 
integrering. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet må anerkjenne det tredje kjønn og anerkjenne at det er mange 
seksuelle orienteringer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 10-11 i prinsipprogrammet i debattheftet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 6 

Forslagsnr: #2560 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Frihet er trygghet, muligheter og rettigheter. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende forslag 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2711 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 6 

Forslagsnr: #3193 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Forslag: 

Opprinnelig tekst:  

Frihet er muligheter og rettigheter.  

  

Endres til:  

Frihet er trygghet, muligheter og rettigheter.  

  

Begrunnelse: 
Selvforklarende forslag  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2711 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 6 

Forslagsnr: #3471 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre- /legge til:    

Frihet er trygghet, muligheter og rettigheter.  

Begrunnelse: 
Trygghet er også en av våre grunnleggende friheter som vi kjemper for 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2711 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 9 

Forslagsnr: #2561 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av etnisk, 
kulturell eller kulturelløkonomisk bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, 
seksuell orientering, religion, eller livssyn. 

Begrunnelse: 
Menneskers økonomiske bakgrunn påvirker deres levevilkår og bør inkluderes i 
teksten.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 9-10 "likeverdige levekår" i prinsipprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 9 

Forslagsnr: #2712 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av etnisk 
eller kulturell bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, 
religion, eller livssyn. 

Endres til: 

Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av etnisk, 
kulturell eller kulturell økonomisk bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, 
seksuell orientering, religion, eller livssyn. 

Begrunnelse: 
Folks økonomiske bakgrunn påvirker deres levevilkår og bør inkluderes i teksten. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 9-10 "likeverdige levekår" i prinsipprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 9 

Forslagsnr: #3201 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av 
etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell 
orientering, religion, eller livssyn.  

  

Endres til:  

Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av 
etnisk, kulturell eller økonomisk bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, 
seksuell orientering, religion, eller livssyn. 

Begrunnelse: 
Folks økonomiske bakgrunn påvirker deres levevilkår og bør inkluderes i teksten. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 9-10 "likeverdige levekår" i prinsipprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 9 

Forslagsnr: #3474 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre- /legge til:   

Samfunnet må derfor utformes slik at alle får likeverdige levekår, uavhengig av  

etnisk, kulturell, økonomisk bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå,  

seksuell orientering, religion, eller livssyn.  

Begrunnelse: 
Folks økonomiske bakgrunn påvirker deres levevilkår og bør inkluderes i teksten.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 9-10 "likeverdige levekår" i prinsipprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 12 

Forslagsnr: #2562 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Solidaritet er å stå sammen i kampen for å skape en bedre framtid. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet er en kamporganisasjonen og for å skape en bedre framtid kreves det 
kamp. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 4 og 12 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 12 

Forslagsnr: #2713 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Solidaritet er å stå sammen for å skape en bedre felles framtid 

Endres til: 

Solidaritet er å stå sammen i kampen for å skape en bedre framtid. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet er en kamporganisasjon  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Linje 4 og 12 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 13 

Forslagsnr: #651 
Fra: Fagforbundet Fredrikstad 

Forslag: 
hatefulle ytringer og diskriminering er en grunnleggende kamp for å oppnå likhet, 
frihet og solidaritet  

Begrunnelse: 
"Prioritert oppgave"  ? Noe kaldt til å være selve åpningen av prinsipprogrammet 
synes vi.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 12-13 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 13 

Forslagsnr: #673 
Fra: FAGFORBUNDET HOLE 

Forslag: 
hatefulle ytringer og diskriminering er en grunnleggende kamp for å oppnå likhet, 
frihet og solidaritet 

Begrunnelse: 
mykere åpning 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 12-13 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 12 

Forslagsnr: #780 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag linje 12: «Kampen mot undertrykking, rasisme, hatefulle 
ytringer og diskriminering er en prioritert oppgave.» endres til: «Kampen mot 
undertrykking, rasisme, hatefulle ytringer og diskriminering er en 
grunnleggende kamp for å oppnå likhet, frihet og solidaritet.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Prioritert oppgave er et noe kaldt begrep i verdigrunnlaget for 
prinsipp og handlingsprogrammet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 12-13 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 15 

Forslagsnr: #3296 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de som 
står utenfor arbeidslivet verdige liv. 

Ny tekst: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som også sikrer de 
som står utenfor arbeidslivet verdige og trygge liv. 

Begrunnelse: 
Den opprinnelige teksten omfatter kun de som står utenfor arbeidslivet, mens vi 
mener at både de som står utenfor arbeidslivet og yrkesaktive sikres verdige liv 
gjennom velferdsstaten og universelle ordninger.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Den opprinnelige teksten omfatter kun de som står utenfor arbeidslivet, mens vi 
mener at både de som står utenfor arbeidslivet og yrkesaktive sikres verdige liv 
gjennom velferdsstaten og universelle ordninger.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 15 

Forslagsnr: #1 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de 
som står utenfor arbeidslivet verdige liv. 

Endres til: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger. Velferdsstaten skal 
sikre alle, både i og utenfor arbeidslivet, muligheten til å leve et fullverdig liv. 

Begrunnelse: 
Setningen som står i forslaget kan tolkes som om den eneste funksjonen til 
velferdsstaten er å sikre de som står utenfor arbeidslivet “verdige liv”. Det finnes 
mange utenfor arbeidslivet som lever verdige liv, og som godt kan delta i 
demokratiet i samfunnet, og som kan ha et verdig liv selv om de står utenfor. Her 
kan det også virke som en gruppe henges ut.  
I tillegg er velferdsstaten barnehage, utdanning, helsetjenester osv., som alle skal 
kunne benytte seg av ved behov, den er ikke kun for de som faller utenfor på en eller 
annen måte.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3296 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 15 

Forslagsnr: #2563 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de som 
står utenfor arbeidslivet verdige og trygge liv. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende forslag 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3296 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 15 

Forslagsnr: #2714 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de som 
står utenfor arbeidslivet verdige liv. 

Endres til: 

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de som 
står utenfor arbeidslivet verdige og trygge liv. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende forslag  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3296 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram -  
Verdigrunnlag - Linje 15 

Forslagsnr: #3476 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre- /legge til:   

Et solidarisk samfunn er en velferdsstat med universelle ordninger som sikrer de som 
står  

utenfor arbeidslivet verdige og trygge liv.  

Begrunnelse: 
Velferdsstaten er også viktig for å gi folk trygge liv.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3296 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Demokrati 
og politisk styring - Linje 19 

Forslagsnr: #888 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag linje 19: «Demokrati er den beste garantien for frihet, 
rettferdig fordeling og solidaritet.» endres til «Demokrati er den beste garantien for 
frihet, likhet og solidaritet.» 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Ovenfor har vi stadfestet frihet, likhet og solidaritet som de 
bærende verdiene Fagforbundet bygger sin politikk på. Virker noe 
usammenhengende når det plutselig er rettferdig fordeling her i stedet for likhet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ovenfor har vi stadfestet frihet, likhet og solidaritet som de bærende verdiene 
Fagforbundet bygger sin politikk på. Det gir en bedre helhet i teksten å bytte ut 
"rettferdig fordeling" med likhet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Demokrati 
og politisk styring - Linje 19 

Forslagsnr: #652 
Fra: Fagforbundet Fredrikstad 

Forslag: 
Demokrati er den beste garantien for frihet og likhet 

Begrunnelse: 
vi snakker om frihet, likhet og solidaritet. Da burde vi bruke begrepet likhet her 
også.   
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
888 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

27 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Demokrati 
og politisk styring - Linje 19 

Forslagsnr: #818 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
  

1.       Endringsforslag linje 19: «Demokrati er den beste garantien for frihet, rettferdig 
fordeling og solidaritet.» endres til «Demokrati er den beste garantien for frihet, likhet 
og solidaritet.» 

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Ovenfor har vi stadfestet frihet, likhet og solidaritet som de 
bærende verdiene Fagforbundet bygger sin politikk på. Virker noe 
usammenhengende når det plutselig er rettferdig fordeling her i stedet for likhet. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
888 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 25 

Forslagsnr: #781 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag linje 25: «Opparbeidede og framforhandlede rettigheter er 
grunnlaget for fagbevegelsens arbeid.» endres til «Fagbevegelsen har over 
mange år opparbeidet og framforhandlet viktige rettigheter.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Grunnlaget for vårt arbeid er våre verdier. Det betyr ikke at det som 
er gjort før ikke er viktig og skal synliggjøres. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Grunnlaget for vårt arbeid er våre verdier. Det betyr ikke at det som er gjort før ikke 
er viktig og skal synliggjøres. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 25 

Forslagsnr: #825 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag linje 25: «Opparbeidede og framforhandlede rettigheter er 
grunnlaget for fagbevegelsens arbeid.» endres til «Fagbevegelsen har over mange år 
opparbeidet og framforhandlet viktige rettigheter.» 

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Grunnlaget for vårt arbeid er våre verdier. Det betyr ikke at det 
som er gjort før ikke er viktig og skal synliggjøres. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
Ivaretatt i #781 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 26 

Forslagsnr: #301 
Fra: FAGFORBUNDET  KONGSVINGER 

Forslag: 
Legge til interessant i tillegg 

Begrunnelse: 
ordlyd 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Passer ikke i linje 26 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 26 

Forslagsnr: #2564 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Samarbeid og allianser med politiske partier og ulike organisasjoner på 
venstresiden sikrer at disse rettighetene bevares og styrkes. 

Begrunnelse: 
Fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen må være tydelige på at vi tilhører 
venstresiden i norsk politikk og at det er venstresiden som representerer 
arbeidsfolks interesser. I dagens politiske bilde mener Fagforbundet Tromsø at det 
er Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som tilhører 
dagens venstreside. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens tekst er dekkende.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 27 

Forslagsnr: #1561 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Linje 27 

Endre til politiske partier og ulike organisasjoner som skal sikre 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt bra i gjeldende dokument i dag. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 27 

Forslagsnr: #782 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag linje 27: «All rett til medbestemmelse og innflytelse må 
forsterkes.» endres til «All rett til medbestemmelse må styrkes.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Innflytelse er svakere enn medbestemmelse og er selvfølgelig viktig. 
Men når vi er under punktet «Sterke faglige rettigheter» burde all fokus være på 
medbestemmelse. Styrkes er mer i tråd med språket ellers i dokumentet enn 
forsterkes. Dog ikke like viktig endring. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Sett fra både et tillitsvalgt- og en arbeidstakerperspektiv er både medbestemmelse 
og innflytelse viktig. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 27 

Forslagsnr: #826 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag linje 27: «All rett til medbestemmelse og innflytelse må 
forsterkes.» endres til «All rett til medbestemmelse må styrkes.» 

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Innflytelse er svakere enn medbestemmelse og er selvfølgelig 
viktig. Men når vi er under punktet «Sterke faglige rettigheter» burde all fokus være 
på medbestemmelse. Styrkes er mer i tråd med språket ellers i dokumentet enn 
forsterkes. Dog ikke like viktig endring. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Sett fra både et tillitsvalgt- og en arbeidstakerperspektiv er både medbestemmelse 
og innflytelse viktig. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 28 

Forslagsnr: #383 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Trepartssamarbeidet lovfestes. 

  

Begrunnelse: 
Styrke medbestemmelsen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å lovfeste trepartssamarbeid passer ikke inn i prinsipprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Sterke 
faglige rettigheter - Linje 28 

Forslagsnr: #2292 
Fra: FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEISARBEIDERNES FORENING 

Forslag: 
Tilleggsforslag 

Fagforbundet krever at revisjon av Hovedavtalene bringes inn i et hovedoppgjør 
for å kunne sette makt bak krav om bestemmelser for å motvirke tariffhopping og 
andre viktige krav til endring i Hovedavtalen. 

Begrunnelse: 
Dette er nødvendig for å få styrket hovedavtalene. Når endringer krever konsensus, 
så blir det lite som endres i vår favør. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagbevegelsen har i årtier kjempet frem bedre lønns og arbeidsvilkår, bygget på 
hovedavtalen og trepartsamarbeidet. Forslaget vil flytte på sentrale elementer av 
det skjøre kompromisset hovedavtalen er, og dermed sette avtalen og våre 
opparbeidede rettigheter på spill. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 29 

Forslagsnr: #714 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
·        Fagforbundet skal jobbe for en god balanse mellom arbeid og fritid slik at 
arbeidstakernes psykiske- og fysiske helse ivaretas gjennom hele arbeidslivet, 
spesielt viktig er det å sikre de yrkesgruppene som står i særskilt belastende 
stillinger et godt vern. 

·        Fagforbundet skal kjempe for å beholde de eksisterende særaldersgrensene og 
jobbe for å innlemme nye yrkesgrupper som gjennom sin stilling utsettes for uvanlig 
fysisk eller psykisk belastning, eller der det stilles spesielle krav til fysiske eller 
psykiske egenskaper. 

 

Begrunnelse: 
Fordi dette er viktige kampsaker 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for det overordnede prinsipprogrammet.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 29 

Forslagsnr: #2883 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
SEKSTIMERSDAG MED FULL LØNNSKOMPENSASJON 

Sekstimersdagen vil være vår neste velferdsreform, en familiereform og en 
miljøreform! 

Koronapandemien har gitt oss rekordmange arbeidsledige. For å få folk tilbake i 
arbeid, kan vi dele på arbeidet. Ved at arbeidstida reduseres får vi flere i jobb. 
Arbeidslivet preges av store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er 
overrepresentert blant deltidsarbeiderne og tjener langt mindre i snitt enn menn. 
Sekstimersdag vil gi de mange som jobber deltid ei lønn de kan leve av. Mange av de 
som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke orker å 
arbeide mer, vil få mulighet til full lønn. Alle travle vil få bedre tid til å gjøre annet enn 
det lønna arbeidet om arbeidstiden reduseres. Og det trengs i disse krisetider. Vi 
trenger tid til familie, til politikk, til foreninger og lag, til idrett, til frivillighet og 
hverandre. Dersom vi skal bremse klimaendringene og redde miljøet må forbruket 
ned. Å bytte ut framtidig lønnsvekst i mer fritid vil gi en nødvendig bremsing i forbruk, 
men også gi økt fritid og frihet til norske arbeidstakere. 

 

Begrunnelse: 
 
Begrunnelse: 
 
Koronapandemien har gitt oss rekordmange arbeidsledige. For å få folk tilbake i 
arbeid, kan vi dele på arbeidet. Ved at arbeidstida reduseres får vi flere i jobb. 
Arbeidslivet preges av store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er 
overrepresentert blant deltidsarbeiderne og tjener langt mindre i snitt enn menn. 
Sekstimersdag vil gi de mange som jobber deltid ei lønn de kan leve av. Mange av de 
som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke orker å 
arbeide mer, vil få mulighet til full lønn. Alle travle vil få bedre tid til å gjøre annet 
enn det lønna arbeidet om arbeidstiden reduseres. Og det trengs i disse 
krisetider. Vi trenger tid til familie, til politikk, til foreninger og lag, til idrett, til 
frivillighet og hverandre. Dersom vi skal bremse klimaendringene og redde miljøet 
må forbruket ned. Å bytte ut framtidig lønnsvekst i mer fritid vil gi en nødvendig 
bremsing i forbruk, men også gi økt fritid og frihet til norske arbeidstakere. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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For spesifikt for det overordnede prinsipprogrammet.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #783 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag linje 32: «Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om 
sentrale kollektive avtaler, likestilling og lik lønn for arbeid av lik verdi i 
kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.» endres til «Lønnspolitikken 
skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling og lik 
lønn for arbeid av lik verdi.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Ser ikke behovet for å nevne kvinnedominerte og mannsdominerte 
yrker her. Vi skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi uansett om det ikke er dominert 
av noe kjønn. Dette er et problem i alle sektorer 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
3148 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #854 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag linje 32: «Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om 
sentrale kollektive avtaler, likestilling og lik lønn for arbeid av lik verdi i 
kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.» endres til «Lønnspolitikken skal bygge 
på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling og lik lønn for arbeid av lik 
verdi.» 

  

Begrunnelse: 
     Begrunnelse: Ser ikke behovet for å nevne kvinnedominerte og mannsdominerte 
yrker her. Vi skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi uansett om det ikke er dominert 
av noe kjønn. Dette er et problem i alle sektorer. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3148 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 30 

Forslagsnr: #2731 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Gammel tekst 

For å sikre en rettferdig fordeling av samfunnsgodene, vil Fagforbundet arbeide aktivt 
for en lønnspolitikk som reduserer lønnsforskjellene i Norge. Lønnspolitikken skal 
bygge på prinsippet om lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte 
og mannsdominerte yrker. Alle skal ha lovfestet rett til hel stilling og fast ansettelse. 
Fagforbundets mål er å sette livskvalitet foran forbruksvekst. Dette kan oppnås blant 
annet gjennom en kortere normalarbeidsdag. 

Ny tekst 

For å sikre en rettferdig fordeling av samfunnsgodene, vil Fagforbundet arbeide aktivt 
for en lønnspolitikk som reduserer lønnsforskjellene i Norge. Lønnspolitikken skal 
bygge på prinsippet om lik status og lik lønn for arbeid av lik uavhengig av 
kjønnsidentitet. Alle skal ha lovfestet rett til hel stilling og fast ansettelse. 
Fagforbundets mål er å sette livskvalitet foran forbruksvekst. Dette kan oppnås blant 
annet gjennom en kortere normalarbeidsdag. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående ending fra mann, kvinne til å omfatte tre kjønn.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3148 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 33 

Forslagsnr: #2913 
Fra: Fagforbundet Bergen 

Forslag: 
Stryk «i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker» erstatt med: på tvers av 
sektorer og yrkesgrupper 

Begrunnelse: 
Dårlig formulert i det opprinnelige dokumentet 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3148 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #3123 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Endres til: "Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, 
likestilling og lik lønn for arbeid av lik verdi." 

Begrunnelse: 
Ser ikke at det er nødvendig å nevene kvinnedominerte og mannsdominerte yrker 
her. Det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi uansett hvilket kjønn som er det 
dominerende. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3148 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #2774 
Fra: FAGFORBUNDET VOLDA  AVD 501 

Forslag: 
Fagforbundet Volda ønsker å fremme forslag om at det i prinsipp og 
handlingsplanen må stå tydeligere om arbeidstid.  

Begrunnelse: 
For utydelig 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er lite konkret 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #2565 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling 
og likelønn lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og 
mannsdominerte alle yrker. 

Begrunnelse: 
Likelønn er et mer etablert begrep og mer dekkende. Hva mener man men arbeid av 
lik verdi? Hvordan måles verdi? 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepet «likelønn» brukes ofte innenfor et yrke/virksomhet og innebærer at lønn 
fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. «Arbeid av lik verdi» viser også 
til at en sammenligner på tvers av fag- og tariffgrenser. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 32 

Forslagsnr: #2715 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling og 
lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. 

Endres til: 

Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling og 
likelønn  i alle yrker. 

Begrunnelse: 
Likelønn er et mer etablert begrep og mer dekkende. Arbeid av lik verdi er lite 
målbart. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepet «likelønn» brukes ofte innenfor et yrke/virksomhet og innebærer at lønn 
fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. «Arbeid av lik verdi» viser også 
til at en sammenligner på tvers av fag- og tariffgrenser. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

48 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 33 

Forslagsnr: #3148 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Erstatte kvinnedomminerte og mannsdominerte yrker med: på tvers av sektor og 
yrke. 

Begrunnelse: 
Vi meiner kvinne - og mannsdominerte yrke er benemninger som vi kan unnlate å 
bruke.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 33 

Forslagsnr: #2 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Tillegsforslag 

Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling og 
lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Disse 
prinsippene undergraves av ordningen med lokale forhandlinger i offentlig sektor.  

Begrunnelse: 
Det er viktig at vi også kommenterer at vi er mot lokale forhandlinger i offentlig 
sektor, fordi de lokale lønnsforhandlingenes karakter er individrettet, og det er 
veldig vanskelig å ivareta likebehandling av yrkesgrupper, kjønn, osv, ved lokale 
forhandlinger i offentlig sektor. Dette skiller seg fra lokale forhandlinger i en privat 
virksomhet, der man SKAL ha lokale forhandlinger, fordi arbeiderne skal ha sin del 
av kaken som er overskuddet de har vært med å skape.  
Ofte er resultatet av lokale forhandlinger at noen får mer, ofte basert på krav fra 
individer, som mener de fortjener en lønnsøkning. Dersom man forsøker å løfte en 
yrkesgruppe, eller en gruppe med en viss ansiennitet, så er det kun gruppen det året 
forhandlingene er, som får det. De som når samme vilkår neste år, rykker ikke opp. 
Dette er med på å forsterke lønnsforskjeller, som bryter med prinsippet om 
kollektive avtaler.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Tillegg i linje 33: Disse prinsippene undergraves av ordningen med lokale 
forhandlinger i offentlig sektor.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at vi også kommenterer at vi er mot lokale forhandlinger i offentlig 
sektor, fordi de lokale lønnsforhandlingenes karakter er individrettet, og det er 
veldig vanskelig å ivareta likebehandling av yrkesgrupper, kjønn, osv, ved lokale 
forhandlinger i offentlig sektor. Dette skiller seg fra lokale forhandlinger i en privat 
virksomhet, der man SKAL ha lokale forhandlinger, fordi arbeiderne skal ha sin del 
av kaken som er overskuddet de har vært med å skape.  
Ofte er resultatet av lokale forhandlinger at noen får mer, ofte basert på krav fra 
individer, som mener de fortjener en lønnsøkning. Dersom man forsøker å løfte en 
yrkesgruppe, eller en gruppe med en viss ansiennitet, så er det kun gruppen det året 
forhandlingene er, som får det. De som når samme vilkår neste år, rykker ikke opp. 
Dette er med på å forsterke lønnsforskjeller, som bryter med prinsippet om 
kollektive avtaler. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 33 

Forslagsnr: #197 
Fra: FAGFORBUNDET ØSTRE TOTEN 

Forslag: 
Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om sentrale kollektive avtaler, likestilling 
og lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Disse 
prinsippene undergraves av ordningen med lokale forhandlinger i offentlig sektor.  

Begrunnelse: 
Det er viktig at vi kommenterer at vi er mot lokale forhandlinger i offentlig sektor, 
fordi de lokale lønnsforhandlingene er individrettet, noe som gjør det vanskelig å 
ivareta likebehandling av yrkesgrupper ved lokale forhandlinger i offentlig sektor. 
Ofte er resultatet basert på krav fra individer, dette er med på å forsterke 
lønnsforskjeller, noe som bryter med prinsippet om kollektive avtaler.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 35 

Forslagsnr: #1562 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Linje 35 

Endre til Fagforbundet skal bidra til at samspillet mellom... 

Stryke Fagforbundet vil fortsatt bidre til at samspillen mellom økonomien, arbeidslivet 
mellom økonomien 

Begrunnelse: 
Generelt har vi for slag om at det der det står arbeide for endres til vi skal eller må. 
Vi har i mange landsmøte perioder hatt blant annet tannhelse som et tema vi skal 
arbeider for , men fremdeles har vi ikke kommet nærmere målet. Hva er det da vi 
arbeider for? Hva gjør eller har vi gjort feil. Har vi vært for lite tydelig, og har vi i det 
hele tatt oppnådd noe på de siste 23 årene innenfor dette punktet. Hele P og H er 
fulle av lite konkrete tiltak som vi ikke får gjort noe med. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å ta bort ordet "fortsatt" og endre fra "vil" til "skal "styrker formuleringen. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 36 

Forslagsnr: #384 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Lovfeste retten til full stilling for alle. 

Begrunnelse: 
Alle må ha mulighet for stor nok stilling, og en lønn til å leve av. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 39-40 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I tillegg: lovfesting er en aktiv handling som naturlig hører inn i 
handlingsprogrammet. Endre på innstilling og henvise til likelydende forslag i 
handlingsprogrammet når vi vet hva som er kommet inn der. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 36 

Forslagsnr: #2830 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Tilleggstekst: 

....normalarbeidsdag, der det er fokus på muligheter for alle arbeidsplasser. 

Begrunnelse: 
En kortere normalarbeidsdag for ansatte kan være utfordrende innenfor flere 
områder. 
Ved pasient-/brukerbehov er det stadig ønske om færre behandlere/pleiere for å 
ivareta menneskeverd i krevende situasjoner. Hvis man da har en 6-timersdag, får 
pasient-/bruker flere å forholde seg til ila døgnet/uka. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Henvisningen er til prinsipprogram 2017-2021, og viser ikke til Debattheftet for 
Landsmøtet 2021, som det skulle sendes inn forslag til. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Rettferdig 
lønns- og arbeidsvilkår - Linje 36 

Forslagsnr: #3044 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
Fagforbundet skal kjempe for å opprettholde de eksisterende særaldersgrensene og 
jobbe for å innlemme nye yrkesgrupper som gjennom sin stilling utsettes for uvanlig 
fysisk eller psykisk belastning, eller der det stilles spesielle krav til fysiske eller 
psykiske egenskaper.  

Begrunnelse: 
Fagforbundets medlemmer må sikres en god balanse mellom arbeid og fritid slik at 
deres psykiske- og fysiske helse ivaretas gjennom hele arbeidslivet, spesielt viktig er 
det å sikre de yrkesgruppene som står i særskilt belastende stillinger et godt vern. 
Særaldersgrensene står under press. Det vil kunne ha store negative konsekvenser 
for flere av våre medlemsgrupper dersom innslagspunktet for disse endres eller at 
de for enkelte yrkesgrupper fjernes, for begrensede muligheter for individuell 
tilrettelegging vil kunne tvinge mange av våre medlemmer over på uføretrygd når 
de ikke lenger kan stå i stillingen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For detaljert for det overordnede prinsipprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

56 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 37 

Forslagsnr: #338 
Fra: Fagforbundet Ryfylke 

Forslag: 
Likeverd 

Likeverd på arbeidsplassen - likeverdig behandling og respekt 

En arbeidsplass som respekterer tanken om likeverd og rettferdighet, forvalter og 
utvikler sine ressurser effektivt, ser potensialet som ligger i et mangfold av meninger, 
erfaringer, innfallsvinkler på tvers av yrkesgrupper og kompetanse. Likeverdig 
medarbeiderskap i et forpliktende samspill av rettigheter, ansvarlighet, engasjement, 
arbeidsglede, tillit og samarbeid. 

Begrunnelse: 
For å styrke likeverd mellom yrkesgrupper og kompetanse. Styrke likeverdet av 
meninger, erfaringer, innfallsvinkler, tillit og samarbeid. Likeverd skal ikke måles 
utfra kompetanse, arbeidsoppgaver og ansvar. Likeverd for alle! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget svekker kjønnslikestillingen. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 39 

Forslagsnr: #385 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Arbeid for høyere verdsetting av yrker der kvinner er i flertall, kvinnedominerte 
arbeidsplasser. 

Begrunnelse: 
Fremme likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i Handlingsprogrammet, linjene 115-118 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 40 

Forslagsnr: #2746 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
.... og fast stilling, en jobb å leve av og en verdig pensjonisttilværelse med en pensjon 
å leve av. 

Begrunnelse: 
En må sikre at pensjonistene har en pensjon å leve av! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 40 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dekkes av ordet "verdig". 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 40 

Forslagsnr: #2984 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Skriv om setningen med noe tillegg. Endringene er markert i fet skrift: og fast 
stilling, en lønn å leve av, og en jobb å leve med og en god pensjonisttilværelse. 

Begrunnelse: 
Vi har mange medlemmer som er lavtlønte og vi må jobbe for å løfte dem 
lønnsmessig. Det er en menneskerett å ha mulighet til et godt arbeidsliv og da må vi 
ha en jobb en kan leve med.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3149 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 40 

Forslagsnr: #3149 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Tilføying:  hel og fast stilling, en lønn å leve av, og en jobb å leve med og en god 
pensjonisttilværelse 

Begrunnelse: 
Det er lønna vi får som er viktig. Den avgjer kva vi får i lån, og ellers kva vi har 
anledning å investere i. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
... hel og fast stilling, en lønn å leve av, en jobb å leve med og en verdig 
pensjonisttilværelse. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Presisering av at både det å ha en lønn å leve av og en jobb å leve med utfyller 
hverandre. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Likestilling 
- Linje 40 

Forslagsnr: #2898 
Fra: FAGFORBUNDET HELSE BERGEN avd 81 

Forslag: 
Setning på linje 54-55 endres slik: 

Trepartssamarbeidet er viktig og nødvendig for å sikre offentlige tjenester med høy 
kvalitet og ivareta verdiskapning og fordeling. 

Begrunnelse: 
Ordet "nødvendig" forsterker formålet med å styrke trepartsamarbeid. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen anses dekket av ordet "viktig". Det er ikke alle områder 
trepartssamarbeid er gjeldende.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 54 

Forslagsnr: #2912 
Fra: Fagforbundet Bergen 

Forslag: 
Stryk «viktig» erstatt med: nødvendig 

Begrunnelse: 
Begrepet nødvendig er for å legge trykk på forbundets forpliktelse til å prioritere og 
avsette ressurser til opplæring av egne tillitsvalgte. Det utvidede partssamarbeidet 
kan ikke kun foregå på den faglig politiske arenaen, altså mellom fagforeninger og 
politiske partier, det er behov for å satse på trygge plasstillitsvalgte i kommuner 
hvor trepartssamarbeidet skal gjennomføres, og det er behov for kompetanse og 
ressurser til å sørge for dette. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen anses dekket av ordet "viktig". Det er ikke alle områder 
trepartssamarbeid er gjeldende.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 54 

Forslagsnr: #2985 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Legge til ord i fet skrift: Trepartssamarbeidet er viktig og nødvendig for å sikre 
offentlige tjenester med høy kvalitet og ivareta 

Begrunnelse: 
Trepartssamarbeid er ikke bare viktig, det er noe vi må ha, derfor nødvendig.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen anses dekket av ordet "viktig". Det er ikke alle områder 
trepartssamarbeid er gjeldende.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 54 

Forslagsnr: #3150 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Trepartsamarbeid er nødvendig … 

Begrunnelse: 
Bytte ordet viktig med nødvendig for å bevisstgjere oss sjølv på at våre tillitsvalde 
må skolerast for å vere den resursen i dette arbeidet vi tenkjer dei skal være. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen anses dekket av ordet "viktig". Det er ikke alle områder 
trepartssamarbeid er gjeldende.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - 
Internasjonal solidaritet - Linje 41 

Forslagsnr: #2880 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
NORGE UT AV EØS 

Fagforbundet er i mot EØS avtalen slik den fungerer i arbeidslivet. Fagforbundet skal i 
landsmøteperioden jobbe for at Norge utarbeider en alternativ avtale som sikrer den 
norske arbeidslivsmodellen. Dette med sikte på utmelding av EØSavtalen. 

  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
EØS avtalens opprinnelige intensjon var å fungere som en handelsavtale mellom de 
europeiske landene. Det vi nå ser gjennom uregulert arbeidsinnvandring og 
privatiseringsdirektiver også i offentlig sektor er at EØS fungerer som en strukturell 
fagforeningsfiendtlig institusjon, som motarbeider et organisert arbeidsliv og som 
privatisere offentlig sektor. Direktivene griper inn i norske velferdstjenester som 
rammer våre svakeste i samfunnet hardest. Regelverket EØS avtalen medfører går 
ofte på tvers av norsk lov og tillater europeisk overstyring av viktige norske 
samfunnsfunksjoner som blant annet NAV, kollektivtrafikk og kraftproduksjon. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for det overordnede prinsipprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - 
Internasjonal solidaritet - Linje 41 

Forslagsnr: #2882 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
SOLIDARITET MED PALESTINA 

Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem 
millioner palestinere er flyktninger. Palestinernes krav om egen stat må anerkjennes 
og at Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet.  

Vi krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter 
okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza 
må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må 
respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter 
for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for 
en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse 
målene.  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem 
millioner palestinere er flyktninger. Palestinernes krav om egen stat må anerkjennes 
og at Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet.  
 
Vi krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter 
okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av 
Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må 
respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter 
for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides 
for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå 
disse målene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregionen støtter intensjonen i forslaget, men mener det er være mer 
naturlig å oversende forslaget til «Diverse saker» for en egen uttalelse om Palestina, 
enn å ta inn teksten i prinsippdelen av prinsipp- og handlingsprogrammet 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - 
Internasjonal solidaritet - Linje 42 

Forslagsnr: #3 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Fagforbundet er del av en stor internasjonal fagbevegelse som deler den norske 
arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. 

Endres til: 

Fagforbundet er del av en stor internasjonal fagbevegelse med felles verdigrunnlag. 

Begrunnelse: 
Vi er ikke del av en stor internasjonal fagbevegelse, fordi de deler den norske 
fagbevegelsens verdigrunnlag. Vårt verdigrunnlag er utviklet, historisk sett, sammen 
med den internasjonale fagbevegelsen. Selv om denne setningen ikke er ment som 
en ovenfra og ned-holdning, så kan den tolkes slik. Det er viktig å påpeke 
fellesskapet ved å være en del av noe utenfor våre grenser, ikke å fremheve oss selv 
som idealet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vi er ikke del av en stor internasjonal fagbevegelse, fordi de deler den norske 
fagbevegelsens verdigrunnlag. Vårt verdigrunnlag er utviklet, historisk sett, sammen 
med den internasjonale fagbevegelsen. Selv om denne setningen ikke er ment som 
en ovenfra og ned-holdning, så kan den tolkes slik. Det er viktig å påpeke 
fellesskapet ved å være en del av noe utenfor våre grenser, ikke å fremheve oss selv 
som idealet.  
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - 
Internasjonal solidaritet - Linje 42 

Forslagsnr: #2948 
Fra: FAGFORBUNDET ASKØY 

Forslag: 
Ny setning: 
Fagforbundet skal være en tydelig stemme i internasjonal fagbevegelse som deler 
den norske arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. 

Begrunnelse: 
Vi mener Fagforbundet kan være enda tydligere på at vi skal være en stemme og at 
det ikke holder med "er del av" 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til forslag 3 med omformulering av setningen i linje 42. Videre vises det til at 
intensjonen i formuleringen skal beskrive et internasjonalt fellesskap med felles 
verdigrunnlag som norsk fagbevegelse er en del av. En tydelig stemme er en aktiv 
handling og en oppfordring om å påvirke. Dette er det naturlig å formulere i 
handlingsprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 50 

Forslagsnr: #94 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: ta bort «har vært» og bytte ut med «skal fortsatt være» 

Begrunnelse: 
Denne kampen er ikke over, det er kanskje mer aktuelt enn det har vært på lenge.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Enig i intensjonen, dette er prinsippgrunnlaget.  
Det vi skal gjøre, skal inn i handlingsprogrammet 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 51 

Forslagsnr: #784 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag linje 51: «En sterk offentlig sektor er en forutsetning for å 
sikre alle like muligheter til utdanning og helsetjenester, rettferdig fordeling, 
økonomisk og sosial trygghet.» endres til «En sterk offentlig sektor er en 
forutsetning for rettferdig fordeling og for å sikre alle like muligheter til 
utdanning, helsetjenester og økonomisk og sosial trygghet.» 

Begrunnelse: 
a. Begrunnelse: Å sikre alle like muligheter til rettferdig fordeling? Setningen 
var vanskelig oppbygd. Nytt forslag ivaretar intensjonen til setningen og er lettere å 
lese. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Nytt forslag ivaretar intensjonen til setningen og er lettere å lese. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 51 

Forslagsnr: #856 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag linje 51: «En sterk offentlig sektor er en forutsetning for å 
sikre alle like muligheter til utdanning og helsetjenester, rettferdig fordeling, 
økonomisk og sosial trygghet.» endres til «En sterk offentlig sektor er en 
forutsetning for rettferdig fordeling og for å sikre alle like muligheter til utdanning, 
helsetjenester og økonomisk og sosial trygghet.» 

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Å sikre alle like muligheter til rettferdig fordeling? Setningen var 
vanskelig oppbygd. Nytt forslag ivaretar intensjonen til setningen og er lettere å lese. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
784 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 51 

Forslagsnr: #3124 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Endres til "En sterk offentlig sektor er en forutsetning for rettferdig fordeling og for 
å sikre alle like muligheter til utdanning, helsetjenester og økonomisk og sosial 
trygghet." 

Begrunnelse: 
Setningen var vanskelig å lese. Nytt forslag ivaretar intensjonen. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
784 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 52 

Forslagsnr: #3379 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Bytte ut "velferdsstjenester" med "offentlige tjenester". 

Begrunnelse: 
Mer dekkende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Mer dekkende fordi det også innebefatter tekniske tjenester og kollektiv transport. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 55 

Forslagsnr: #4 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Ved å sikre medvirkning og utvise tillit til den enkelte ansatte får man trygge, 
motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere. 

Endres til: 

Ved å sikre medbestemmelse og utvise tillit til den enkelte ansatte får man trygge, 
motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere. 

Begrunnelse: 
Det er en økende trend at det brukes “medvirkning”, der det tidligere var 
“medbestemmelse” som ble brukt. Det er stor forskjell på konsekvensene av de to 
ordene, der “medbestemmelse” er mye sterkere, og gir mer rettigheter, enn 
“medvirkning”.  
Er det neste, etter medvirkning, at vi blir medgjørlig?  
Viktig at vi holder på at vi skal være med å bestemme, som jeg tror er hensikten med 
forslaget, ikke bare være med å “medvirke”.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 95 i handlingsprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 55 

Forslagsnr: #199 
Fra: FAGFORBUNDET ØSTRE TOTEN 

Forslag: 
Ved å sikre medbestemmelse og utvise tillit til den enkelte ansatte får man trygge, 
motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere. 

Begrunnelse: 
Det er stor forskjell på konsekvensene av de to ordene, der “medbestemmelse” gir 
mer rettigheter enn “medvirkning”.  
Det er viktig å understreke at vi skal være med å bestemme, ikke bare være med å 
“medvirke”.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 95 i handlingsprogrammet 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #387 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Arbeidstakere må få større styring over egen arbeidsdag. 

Begrunnelse: 
Dagens styring etter stoppeklokke gir ikke god kvalitet på tjenestene, heller det 
motsatte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
handlingsprogrammet, kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se forslag i Velferd og offentlig sektor om tillitsreform. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2886 
Fra: FAGFORBUNDET  YTRE NAMDAL 

Forslag: 
·         Trepartsamarbeidet må styrkes i kommunene 

·         Godt samarbeid med politiske partier som har samme idelogi som Fagforbundet 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54-55 og 65-66 i debattheftet, prinsipprogrammet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #3195 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Avgjørende for en god utvikling og innovasjon i offentlig sektor, er et aktivt bruk av 
trepartssamarbeidet på alle nivå. Et godt trepartssamarbeid siker offentlige 
tjenester av god kvalitet, og kompetente ansatte med gode lønns- og arbeidsvilkår. 

·         Trepartssamarbeidet i kommunene må styrkes. 

Begrunnelse: 
Trepsartssamarbeidet er avgjørende viktig for å sikre en god utvikling av offentlig 
sektor. De senere årene har Fagforbundet gjennom Sintef drevet 
forskningsprosjekter på trepartsamarbeidet som viser nettopp den avgjørende 
betydningen av et godt trepartsamarbeid. Derfor må dette styrkes i teksten. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 54-55 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #409 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

• Forslag: 
Nytt avsnitt etter første avsnitt. 

Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produktsjon 
av smitte utstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges nasjonal 
kontroll og den må skje i Norge. Dette må være ev varig del av en permanent 
beredskap, ikke bare ortsiktig tiltak. Vidre at det bygges opp beredskapslager over 
hele landet/ i hver kommune som innholder smitteutstyr, medisiner og annet 
nødvendig utstyr. Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og 
befolkningen mat i krisetid 

Begrunnelse: 
e 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #442 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider 
en nasjonal plan for produksjon av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. 
Produksjonen må underlegges nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må 
være en varig del av en permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. Videre at 
det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune som innholder 
nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. Beredskapslager med mat gjeninnføres 
for å sikre arbeidstakere og befolkningen mat i krisetider. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #490 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 

Fagforbundet skal jobbe for at regjeringen utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges nasjonal 
kontroll og må skje i Norge. Det må være en varig del av en permanent beredskap, ikke 
bare et kortsiktig tiltak. 

Videre bygges det opp beredskapslager over hele landet/ i hver kommune som 
inneholder nødvendig smittevern utstyr og medisiner.  

Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen mat i 
krisetider. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

83 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #683 
Fra: FAGFORBUNDET SØRFOLD 

Forslag: 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvebdige medisiner.  Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge.  Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 

Det må bygges opp beredskapslager over hele landet/i hver kommune som inneholder 
nødvendig smittevernutstyr og medisener. 

Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkning mat i 
krisetider. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #835 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må i størst mulig grad skje i Norge. Dette må være en varig 
del av en permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/ i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
Når det gjelder beredskapslagre, både for smittevernutstyr/medisiner og for mat, så 
er dette også et viktig ledd i sikkerhet og beredskap. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #912 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider 
en nasjonal plan for produksjon av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. 
Produksjonen må underlegges nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må 
være en varig del av en permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. Videre at 
det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune som innholder 
nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. Beredskapslager med mat gjeninnføres 
for å sikre arbeidstakere og befolkningen mat i krisetider. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #981 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1040 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1082 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1140 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1198 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

91 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1255 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1389 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1444 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
  Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1484 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1550 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune som 
innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1626 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

97 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1669 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1677 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1888 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1894 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #1966 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2103 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2145 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2202 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2328 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2329 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2342 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2417 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2497 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Offentlige 
tjenester med god kvalitet - Linje 56 

Forslagsnr: #2567 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Nytt avsnitt, etter første avsnitt. 
Fagforbundet skal jobbe for at regjeringa utarbeider en nasjonal plan for produksjon 
av smittevernutstyr og nødvendige medisiner. Produksjonen må underlegges 
nasjonal kontroll og den må skje i Norge. Dette må være en varig del av en 
permanent beredskap, ikke bare et kortsiktig tiltak. 
Videre at det bygges opp beredeskalpslager over hele landet/i hver kommune 
som innholder nødvendig smittevernsytstyr og medisiner. 
Beredskapslager med mat gjeninnføres for å sikre arbeidstakere og befolkningen 
mat i krisetider.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. Beredskap er dekket av forslag i 
handlingsprogrammet, i kapittelet Velferd og offentlig sektor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

111 

5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Klima og 
miljø - Linje 59 

Forslagsnr: #96 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: ta bort «gjennom» på linje 59. 

Setningen blir da: «Livsgrunnlaget for nåværende og fremtidige generasjoner sikres 
gjennom offentlig eierskap og kontroll over våre felles naturressurser, satsing på 
fornybar energi og å redusere forurensingen». 

Begrunnelse: 
Gjør setningen litt enklere å lese. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbedrer ikke setningen 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Klima og 
miljø - Linje 60 

Forslagsnr: #5 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag 

En aktiv miljø- og klimapolitikk er en forutsetning for å forvalte naturressursene på en 
bærekraftig måte og bevare det biologiske mangfoldet. Vi kan ikke ofre uberørt natur 
og biologisk mangfold, når vi skal satse på fornybar energi. 

Begrunnelse: 
Det er kjempeviktig at vi sier at vi må tenke oss nøye om, før vi hiver oss på noe som 
blir solgt inn som “grønt”. At vi er kritiske til “grønne løsninger”, spesielt når man 
ser konsekvensene av ikke bare selve energien som blir produsert. Vi må også ta 
med i beregningen hvordan bygging, nedbygging av natur, og produksjon av utstyr 
til “grønne løsninger” blir gjort, og se på summen av dette, før vi bedømmer noe som 
miljøvennlig. Dersom urørt natur forsvinner, at matjord forsvinner, eller at 
produksjonen av energien fører til tap av biologisk mangfold, så må vi være spesielt 
kritiske. Vi har ikke råd til å miste noe mer, og det vil gå kraftig ut over klimaet og 
miljøet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Klima og 
miljø - Linje 62 

Forslagsnr: #2747 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Stryk setning: En berekraftig utvikling…. 

Sett inn:  Ta i bruk velferdsteknologien for å lette trykket på klima og miljø. 

Begrunnelse: 
Velferdsteknologien vil verte stadig viktigare i samfunnet vårt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er for spesifikt for prinsipprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Allianser - 
Linje 64 

Forslagsnr: #2276 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Avsnittet på linje 64 - 66, slås sammen med avsnitt linje 429 alliansebygging. 

Begrunnelse: 
Unødvendig at dette står to steder. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er naturlig at prinsipprogrammet har et kapittel om allianser. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Allianser - 
Linje 64 

Forslagsnr: #238 
Fra: FAGFORBUNDET  SØR-ODAL 

Forslag: 
Legge til: og engasjement om Fagforbundet. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Sør-Odal har i samarbeid med forbundene i Kongsvingerregionen 
utarbeidet forslag til landsmøte 2021. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbedrer ikke innholdet i setningen. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Allianser - 
Linje 64 

Forslagsnr: #300 
Fra: FAGFORBUNDET  KONGSVINGER 

Forslag: 
Legge til: og engasjement om fagforbundet 

Begrunnelse: 
Har man ikke engasjement, blir ikke mye gjort.Sammen er man sterkere 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbedrer ikke innholdet i setningen. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Allianser - 
Linje 65 

Forslagsnr: #3378 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Allianser - Endre tekst til: 

Fagforbundet når sine målsettinger i samarbeid med andre. Derfor skal Fagforbundet 
samarbeide med alle politiske partier som deler Fagforbundets verdier og 
ideologi. Fagligpolitisk samarbeid med hele venstresida skal styrkes. Nasjonale, 
fylkesvise og lokale avtaler skal forhandles frem.  

Begrunnelse: 
Fagforbundet kan ikke nå alle sine politiske målsettinger alene. 
Et samarbeid på hele venstresida vil være en motvekt mot de borgerlige partiene 
som vil svekke velferdsstaten. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
For spesifikt for prinsipprogrammet. 
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5. Prinsipp- og handlingsprogram 
 
5.1 Prinsipprogram 

Dagsorden: 5. Prinsipp- og handlingsprogram - 5.1 Prinsipprogram - Nytt 
kapittel - Linje 67 

Forslagsnr: #2702 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Prinsipp- og handlingsprogrammet revideres for å ta hensyn til alle kjønn og 
kjønnsuttrykk.  

Begrunnelse: 
Fagforbundet er Norges største forbund med over 300.000 medlemmer. Det betyr at 
vi har medlemmer at vi har medlemmer av alle kjønn- og kjønnsuttrykk i 
medlemsmassen. Det er derfor viktig at vi tar dette innover oss i forbundets 
offisielle politikk og uttrykk.  
 
F.eks. på linje 127: «mellom kjønnene er en […]» bør endres til «[…]mellom alle 
kjønn og kjønnsuttrykk er en forutsetning[…]», og på linje 133: «menn og kvinner» 
endres til «alle kjønn og kjønnsuttrykk».  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget må konkretiseres. 
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