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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2789 
Fra: FAGFORBUNDET VENNESLA 

Forslag: 
                                    

Forslag: 
Vi foreslår at tillitsvalgte etter vedtektene får rett til fri med lønn. 

  

 

Begrunnelse: 
 
Denne rettigheten må komme tydelig frem i retningslinjer. Noen arbeidsgivere er 
positive til Yrkesfaglig arbeid. Men langt fra de fleste. Fagforbundet må være villig til 
å ta denne kostnaden. De er viktige tillitsvalgte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det foreligger i dagens praksis flere muligheter til frikjøp av tillitsvalgte etter 
vedtektene.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #180 
Fra: FAGFORBUNDET ELVERUM 

Forslag: 
Egen dag for barne og ungdomsarbeidere/assistenter i skole og barnehage på lik 
linje med andre yrkesgrupper (eks.Helsefagarbeiderdagen) 

Begrunnelse: 
Ønskelig med en egen dag også for denne yrkesgruppen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det ligger til yrkesseksjonenes selvstendighet å opprette merkedager. Enkelte av 
disse er i tillegg internasjonale.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #225 
Fra: Fagforbundet Avd. 196, SIHF-LILLEHAMMER 

Forslag: 
Vi mener det bør jobbes for :  

Samme beregning for tannhelse som lege ordnigen.  

Offentlig gravferd 

Begrunnelse: 
Mange ser seg ikke råd til å gå til tannlegen, som igjen fører til dårligere tannhelse i 
befolkningen 
Gravferd:Hele befolkningen bør ha samme forutsetninger   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dekkes av prinsipp- og handlingsprogrammet, kapittel Velferd og offentlig sektor, og 
forslag til det kapittelet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #227 
Fra: Fagforbundet Avd. 196, SIHF-LILLEHAMMER 

Forslag: 
Helse: Arbeide for en bedre fordelingsmodell for helseforetakene og sikre politisk 
styring. 

Begrunnelse: 
Bedre utnyttelse av hver krone. Bedre og mer rettferdig fordeling av midlene. Ingen 
helseforetak klarer å spare så mye penger slik at de får kjøpt utstyr 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3568 
 
Landsstyret begrunnelse: 
3568 er forslag om nytt avsnitt om sykehus til prinsipp- og handlingsprogrammet, 
kapittel Velferd og offentlig sektor. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #251 
Fra: FAGFORBUNDET GRAN 

Forslag: 
Beholde velferdsgoder, lønnsutvikling og opprettholde kjøpekraften ser vi på som 
viktig. 

Jobbe for at virksomheter beholdes i egen regi, unngå tariffhopping og sosial 
dumping. 

Pensjon for alle! 

Begrunnelse: 
Jobbe til det beste for våre medlemmer, og ivareta alles interesser. Privat regi bør 
unngås, "søppel- saken" i Oslo er et godt eksempel på det. 
Pensjon er viktig, det er fremtiden vår.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i prinsipp- og handlingsprogrammet 
 
 
 

  



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

 

 

7 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #256 
Fra: FAGFORBUNDET GJØVIK 

Forslag: 
Hvis det er fattet mistillitforslag mot tillitsvalgt etter vedtektene og dette er 
behandlet  og fattet vedtak om i forening eller region, skal ikke tillitsvalgt fortsette i 
andre verv, i  i Fagforbundet. Hverken i regionen eller i andre nivåer i Fagforbundet. 

Begrunnelse: 
Ved fattede vedtak om mistillit på tillitsvalgt etter vedtektene på forenings eller 
regions nivå, har ikke den tillitsvalgte lenger tillit hos den fagforeningen eller 
regionen den ble valgt hos. Den skal og bør derfor ikke representere underordnende 
organ oppover  i systemet på landsstyre nivå ( yrkesseksjoner osv) Den har da ikke 
lenger noen forankring til å kunne representere våre medlemmer, og samarbeider 
ikke med forening eller regions nivå.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
10.2 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Hvis vedtaket er fattet i henhold til vedtektenes § 10.2, er forslaget ivaretatt i 
eksisterende vedtekter 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #264 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Øke den organisatoriske frikjøpsressursen i fagforeningene. 

Begrunnelse: 
Det å lede en fagforening er tidskrevende og er ofte en begrunnelse mange har for 
ikke å ville ta på seg tillitsverv. Dette fører i mange tilfeller til at det den 
hovedtillitsvalgte fra det største tariffområde som må ta på seg vervet både som 
leder og andre oppgaver i et styre. Dette er uheldig for de små avtaleområdene, 
medlemmer uten tariffavtale og i verste fall også for jobben som hovedtillitsvalgt. 
Fagforeningene trenger en større ressurs for å få til et godt samspill mellom 
foreningen og de tillitsvalgte. En økt ressurs vil føre til at flere kan og vil engasjere 
seg i foreningsarbeid.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til organisatorisk frikjøp - spleiselaget. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #265 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Fagforbundet må være med å støtte pensjonistforbundet fullt ut om å få tilbake 
forhandlingsretten. 

Begrunnelse: 
Dagens pensjonister har fått svekket kjøpekraften over flere år og uten 
forhandlingsrett vil pensjonistene bli stående på «stedet hvil» og kjøpekraften  blir 
dårligere. 
De som er yrkesaktive i dag vil også bli rammet når de blir alderspensjonister. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3569 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 Forslag om nytt kapittel om pensjon i handlingsprogrammet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #266 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Fagforbundet må støtte oppunder tannhelsetjenesten så den blir  en del av en fast 
ordning sånn som fastlegeordningen er. 

Begrunnelse: 
En stor del av helsa vår starter i munnen, og er ikke tennene i orden så får man 
heller ikke tygd maten skikkelig noe som igjen gir plager med fordøyelsen.  
Tannlegeutgifter er en stor utgiftspost i forhold til lommeboken derfor er det mange 
som lar være å gå til tannlegen, men om problemene oppstår i mage /tarm systemet 
betaler man bare en egenandel hos fastlegen. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i linje 293 i handlingsprogrammet.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #271 
Fra: FAGFORBUNDET LUNNER 

Forslag: 
Fagforbundet Lunner ønsker en sak om fordeling av pengene i fagforbundet. 

Vi mener at de stadige nye utfordringene lokalforeningene møter krever et større 
frikjøp både av leder og yrkesseksjonslererene. 

Det er ikke nok at vi kan søke om støtte til dette. Det må skapes en forutsigbar hverdag 
for drift av lokalforeningene, 

Det er lenge siden overføringene økte og vi mener tiden nå er inne. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Lunner mener det er lenge siden overføringene økte og at tiden nå er 
inne for en økning i takt med utfordringene vi får. 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #630 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Det innføres 1 års bindingstid for medlemskap etter mottatt støtte fra 
stipendordningen, ved utmelding før dette må utbetalt stipend tilbakebetales. 

Begrunnelse: 
Medlemmer som tar videreutdanning som høyere utdanning melder seg svært ofte 
over i profesjonsforbundene etter bestått eksamen. Det skjer ofte i forbindelse med 
bl.a. barnehagelærerutdannelsen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er krav om 6 mnd. medlemskap før man kan søke om stipend. Det vil være 
uhensiktsmessig og ikke gjennomførbart å følge opp dette. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #824 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
Tannhelse for ungdom og eldre 

Det må være et krav at alle må ha et tannhelsetilbud på lik linje med øvrige offentlige 
helsetilbud. Fagforbundet må bidra til at det innføres egenandeler innen offentlig 
tannhelse. God livskvalitet er avhengig av god tannhelse.  

  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: Fagforbundet Ung har jobbet lenge med å få tannhelse inn under 
egenandelsordningen, og hvis vi skal ha et punkt om dette syntes jeg vi kan favne 
alle. Ikke bare for eldre, men også for studenter, nyutdannede og de som er nye i 
arbeidslivet. Som ungdom hører ofte bare «å, så dyr tannlegeregning, huff!» og uten 
en anelse om hva det vil koste utsetter man heller tannlegebesøket fordi man ikke 
har penger. Om man skulle være så desperat at man drar til tannlegen er fort hele 
bufferen din brukt opp og plutselig står du der med en så stor uforutsett utgift at du 
ikke vet hvordan du skal klare deg de neste månedene. Tenna er en del av kroppen! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
293 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #898 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
  

Fagligpolitisk 

Pensjonister er en viktig ressurs i det fagligpolitiske samarbeidet. Pensjonister innehar 
både faglig kompetanse, arbeidslivserfaring og i mange tilfeller erfaring fra 
tillitsvalgtarbeid. Disse ressursene må Fagforbundets tillitsvalgte dra nytte av i det 
fagligpolitiske arbeidet. 

Pensjonsordningen 

Fagforbundets yrkesaktive medlemmer må sikres forutsigbarhet. Framtidige 
pensjonsordninger må derfor være livsvarige, like og forutsigbare. Opptjening av 
pensjon må være en realitet gjennom hele yrkeslivet. All inntekt må være 
pensjonsgivende. 

Fagforbundet må bidra til å sikre forhandlingsrett på pensjon gjennom tariffavtaler. 
Dagens og kommende pensjonister må ikke være «lønnstapere» i oppgjør etter 
oppgjør. Pensjonens størrelse må være minst 2/3 av yrkesaktiv lønn ved overgang fra 
yrkesliv til pensjonisttilværelse. 

Underregulering og levealdersjustering av pensjoner har fått en uheldig utvikling. 
Dette kan ikke fortsette inn i framtida. 

Arbeidsledighet og kommende pensjon 

Arbeidsledigheten må ned. Ingen arbeidsinntekt gir lave pensjonsutbetalinger. 

Tannhelse og eldre 

Det må være et krav at eldre/pensjonister må ha et tannhelsetilbud på lik linje med 
øvrige offentlige helsetilbud. Fagforbundet må bidra til at det innføres egenandeler 
innen offentlig tannhelse. God livskvalitet er avhengig av god tannhelse.  

«Det må være et krav at eldre/pensjonister må ha et tannhelsetilbud på lik linje med 
øvrige offentlige helsetilbud   

Fagforbundet må bidra til at alle har råd til offentlig tannhelse. Dette betyr at det det 
offentlige har hovedansvar for dekning av den enkeltes kostnader. eventuelle 
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egenandeler må komme inn under frikortordningen på lik linje som andre 
helsetjenester. God livskvalitet er avhengig av god tannhelse.» 

  

  

Et annet innspill til Fagforbundet (for seint med landsmøtevedtak i denne 
sammenheng, trur jeg): 

Forslag om endring i tilleggspensjonsordningen 

Regjeringa foreslår nå å fjerne ordningen med tilleggspensjon til etterlatte. Regjeringa 
vil erstatte denne ordningen med en overgangsstønad. Dette kan utgjøre et 
gjennomsnittlig tap på 40000 kr for enkelte. På sikt vil også denne overgangsstønaden 
forsvinne (det er jo bare en overgangsordning). Regjeringas forslag skal behandles av 
Stortinget i høstsesjonen. Regjeringa tar sikte på at endringene skal iverksettes fra 
2023. 

  

Omleggingen av etterlatte-ytelser har til nå vært en del av pensjonsreformen. 
Størstedelen av dem som mottar etterlatte-ytelser i dag, er kvinner som har jobba 
deltid.  Mange kvinner valgte deltid for å kombinere yrkeslivet med hjemmearbeid og 
oppfostring av egne barn. Fagforbundet må jobbe for at etterlatte-ytelsene beholdes. 

  

Begrunnelse: 
Hadde ikke tid til å finne ut hvor de forskjellige innspillene skulle inn, men syns det 
var viktig å få sendt inn det som pensjonistene hadde, 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til forslag om nytt kapittel om pensjon i handlingsprogrammet, forslag 3569. 
Tannhelse dekkes i linje 293 i handlingsprogrammet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #914 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
·       100% frikjøp for alle yrkesseksjonsledere på regionnivå. 

Begrunnelse: 
Muligheten til kunne gjennomføre yrkesfaglig arbeid som ikke begrenses av 
deltidsfrikjøp 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid en utredning vedrørende en fordelingsnøkkel på frikjøp. Viser også 
til Mål, arbeidsformer og ressurser.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #916 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
·       Styrke det yrkesfaglige arbeidet gjennom mer midler til å utvikle 
yrkesseksjoner, tillitsvalgte etter hovedavtalen og det faglige organisatoriske 
arbeider. 

Begrunnelse: 
Et styrket yrkesfaglig arbeid og samabeid mellom TV etter HA og yrkesseksjoner 
styrker oss 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses for lite konkret. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #920 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Nyhetsbrev som går til alle medlemmer av en yrkesseksjon eller tilsvarende 
nasjonalt organisasjonsledd skal sendes ut fra sentralt hold, framfor å sendes 
gjennom flere ledd av tillitsvalgte for å oppnå det samme resultatet. 

Begrunnelse: 
Dette for å redusere forsinkelser i utsendingen av dagsaktuell informasjon, og for å 
frigjøre tid hos yrkesseksjonsledere i hver enkelt avdeling. 
 
 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #921 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Invitasjon til webinar/konferanser/andre aktiviteter skal sendes ut fra 
arrangør (sentralt eller forbundsregion eller fagforening direkte til målgruppe), 
framfor å sendes gjennom flere ledd av tillitsvalgte for å oppnå det samme 
resultatet. 

Begrunnelse: 
Dette for å redusere forsinkelser i utsendingen, og for å frigjøre tid hos tillitsvalgte i 
hver enkelt avdeling. 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #924 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Videreutvikle distribusjonsverktøy for tillitsvalgte (sende ut e-post) på nettsiden 
slik at filopplasting blir mulig 

Begrunnelse: 
Ikke alle tillitsvalgte har tilgang til medlemsregisteret, men alle bør ha en felles 
kommunikasjonskanal med medlemmer. Distribusjonsverktøy for tillitsvalgte på 
nettsiden kan ivareta denne funksjonen, men funksjonalitet for dette må 
oppgraderes. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2144 
Fra: FAGFORBUNDET RAUMA 

Forslag: 
- Påvirke utdanning 

Vi ønsker ansvarlig utdanningsløp. 

1.Vi erfarere at det er stor forskjell på utdanningsløp for å få fagbrev. I vår kommune er 
det forskjell på hvordan den enkelte får fullført sin utdanning og får fagbrev.  

Det bør være  like krav for alle. 

2- Bør være et minimumskrav - både å kunne lese og forstå norsk - for å få fagbrev. 

Begrunnelse: 
1.Ulike krav fører til misnøye og irritasjon blant dem som må gå mer/ha lengre 
utdanningsløp enn andre.  
 
2. Sikre forsvarlige tjenester 
 
i Vår kommune er det 2 forskjellige løp for å få fagbrev. Det er opprettet en egen 
fremmedspråklig klasse der det er lagt opp til ett år med undervisning, og 2 år med 
læretid. Normalt er det 2 års skole og 2 års læretid. Dette oppleves ikke greit. 
Fremmedspråklige er gjennom politisk vedtak garantert lærlingplass - mens dette 
ikke gjelder de som går standardforløp. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette dreier seg om lokal sak. Må avklares med yrkesopplæringsnemnd om hva som 
er lovlig. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2268 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Regions endres til region som en gjennomgående endring. 

Begrunnelse: 
De fleste landsomfattende lag og foreninger som opererer i flere regioner, bruker 
benevnelsen region i stedet for regions. Her kan nevnes regionleder, regionstyre, 
regionråd. LO bruker blant annet regionråd uten s. Andre ord som inneholder region 
har som regel ikke s til slutt.  Her kan nevnes: regionreform, regionplan. 
Regions med s til slutt er godtatt av Språkrådet men er lite brukt. Fagforbundet bør 
bruke den vanligste formen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



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

 

 

23 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2291 
Fra: FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEISARBEIDERNES FORENING 

Forslag: 
Retningslinjer for tariffkrav/tariffrevisjoner/forståelse av overenskomster 

Retningslinjer for avstemning over tarifforslag 

Tarifforslag skal legges fram for de medlemmer interessetvisten gjelder. For at 
avstemningsresultatet skal gi et fullgodt uttrykk for viljen hos medlemmene skal det 
gjennomføres uravstemning. Når elektronisk avstemning gjennomføres, skal forbundet 
sørge for at fagforeningen i god tid før frist for uravstemningen blir tilført en oversikt over 
stemmedeltakelsen, slik at det er mulig for fagforeningen / klubbene aktivt å øke 
stemmeandelen ved å kontakte medlemmer som ikke har avgitt stemme. 

  

Begrunnelse: 
Styret i BSF har de seinere tariffoppgjør drøftet problemstillinger om 
uravstemningen, for å forbedre den interne behandlingen i BSF av forhandlings- og 
meklingsresultatet og for å øke stemmedeltakelsen. Da uravstemningen tidligere ble 
gjennomført med lokalt i bedriftene med stemmesedler, stemmekonvolutter og 
stemmeurne, hadde fagforeningen oversikt med stemmedeltakelsen. Dette endret 
seg da Fagforbundet innførte elektronisk avstemning. Selv om fagforeningen og 
klubbene gjennomfører styre- og medlemsmøter for å redegjøre for og drøfte 
forhandlings- og meklingsresultater i god tid før uravstemning, har vi ikke oversikt 
over hvem som avgir stemme. I BSFs årsmelding for 2016 fremgår følgende om 
tariffoppgjøret 2016: «Foreninga hadde denne gang ikke kontroll med hvilke av våre 
medlemmer som hadde stemt da Fagforbundet hadde innført nettbasert 
avstemning. Dette er en uholdbar praksis dersom fagforeninga og klubbene skal 
kunne mobilisere til størst mulig deltakelse om uravstemningen. Dette er tatt opp 
med Fagforbundet kompetansesenteret, og det er avklart at den tekniske løsningen 
til neste gang skal forbedres slik at det er mulig lokalt å følge opp medlemmer som 
ikke har avlagt stemme.» Etter hoved-tariffoppgjøret 2018 vedtok styret i BSF: 
«Systemet med elektronisk avstemning må kraftig forbedres for å kunne ha kontroll 
med uravstemningsdeltakelsen. Dette må skjerpes inn overfor Fagforbundet, jfr. 
årsmelding 2016 for BSF.»  
Forbundet har heller ikke rettet opp dette ved hoved-tariffoppgjøret i 2020.  
 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2371 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
TANNHELSE. 

  

Forslaget om å få tannhelse inn som en del av det offentlige helsetilbud, har pågått i 
mange år.  På sitt landstyremøte i 2009 vedtok Arbeiderpartiet at staten i fremtiden 
skulle betale en større del av tannlegeutgiftene. Alle eldre over 75 år skulle få  gratis 
tannhelsekontroll. Eldre, ungdom og de med dårligst råd skulle få hjelp til 
tannlegeregningene. (Pensjonisten nr. 1/2010). 

I ettertid fulgte Stoltenbergs regjering bare opp med kr. 800,-, annet hvert år. Et beløp 
som Erna Solbergs blåblå regjering senere fjernet. På Arbeiderpartiets landsstyremøte 
4.-7. april 2019 var tannhelse igjen tema. Vedtaket lover bra, men kunne vært mer 
offensivt.Dagens høyreorienterte regjering er fortsatt mot at tannhelse skal bli en del 
av helsetilbudet. I «Dagsnytt 1800» mandag 8. april 2019 betegnet regjeringen 
Arbeiderpartiets vedtak som uansvarlig. Begrunnelse var at dette vil medføre økt 
skatt. Med andre ord, en ny oppmuntring til egoisme. 

Pensjonistutvalget i Fagforbundet Trondheim har flere ganger fremmet saken og er 
derfor opptatt av at den «holdes varm». I Norge burde en få slippe å gå med kroniske 
tannsmerter fordi tannlege-besøk koster for mye. Nedsatt livsstandard er et annet 
problem. Et eksempel er at tenner i dårlig forfatning ikke er hyggelig å vise frem i 
sosialt samvær med isolasjon som følge. 

Blant andre, så vil nok også noen av dagen eldste dagens pensjonister ha behov for 
ekstra kostbar tannpleie. Dette som følge av deres forhistorie. I oppvekst og yngre år 
var tilgang til god tannpleie begrenset, ikke minst på grunn av dårlig økonomi. Noen 
var riktig nok heldige og hadde tilgang til skoletannlege, men på lang sikt ble det ikke 
helt bra det heller. I god hensikt ble det boret grovt og helt inn til nerven med 
senskader som resultat 

Når det er en kjensgjerning at god tannhelse bidrar til god helse og betyr reduserte 
utgifter til legebehandling, så er det et paradoks at økonomisk hjelp til tannpleie ikke 
er på plass. 

Vi ber Fagforbundet om å følge opp saken. 
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Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ivaretatt i Tannhelsekampanjen pensjonistorganiseringen og 
ungdomsorganiseringen har kjørt over lengre tid, samt linje 293 i 
handlingsprogrammet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2708 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSUND 

Forslag: 
Yrkesseksjoneslederene i regionene må frikjøpes i 100% 

Begrunnelse: 
- Dette bidrar til en bredere støtte til yrkesseksjonslederne ut i lokalforeningene 
- Mere kontinuitet i arbeidet 
- Bedre tid til å jobbe med yrkespolitisk påvirkning 
- Bedre tid til å drive med yrkesrettet virksomhet 
- Fokus bare på vervets innhold/arbeidsoppgaver/ansvar og ikke kombinert med 
annen stilling/jobb 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid en utredning vedrørende en fordelingsnøkkel på frikjøp. Viser også 
til Mål, arbeidsformer og ressurser.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2743 
Fra: FAGFORBUNDET ÅLESUND 

• Forslag: 
Tariffoppgjøret der vi mistet tilleggene fra tidligere fremforhandlede tillegg i 
lokale forhandlinger. 

Begrunnelse: 
Tariffoppgjøret der vi mistet tilleggene fra tidligere fremforhandlede tillegg i lokale 
forhandlinger. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er et tariffkrav som må tas opp på tariffkonferanser. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2744 
Fra: FAGFORBUNDET ÅLESUND 

Forslag: 
·        Helgetillegget som skal stimulere til å jobbe mer og få opp folk i stilling. Disse 
tilleggene får en heller ikke opptjent pensjon på. 

Begrunnelse: 
Dette må organisasjonen arbeide med. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er et tariffkrav som må tas opp på tariffkonferanser. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2745 
Fra: FAGFORBUNDET ÅLESUND 

Forslag: 
Det ble på Representantsakpsmøtet foreslått at Fagforbundsuke burde flyttes pga at 
den ene uken er tidlig i sommerferien, akkurat når t,d skolene tar ferie, og den andre 
uken er veldig nær jul. Disse tidspunktene er ikke altid like populære at vi komme 
rpå besøk, for da er det ofte travelt ute i virksomhetene. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Ålesund meiner det er uheldig å avvikle fagforbundsveka særlig i juni. 
Det er da mange tillitsvalde og hovudtillitsvalde som har starta ferien, skulane har 
teke ferie og mange av barnehagane er sterkt redusert. Dessutan har LO 
sommerpatrulje på omtrent samme tidspunkt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Tidspunktet for gjennomføring av Fagforbundsukene virker å være hensiktsmessig. 
Det anses svært krevende å finne tidspunkter som passer alle.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2857 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Mer og lettere tilgang til advokathjelpt for foreningerne og medlemmer. 

Begrunnelse: 
Våre medlemmer komme ofte sent med saker som er komplekse. For å få svar på 
spørsmål uten å lage en stor sak så burde det være mulighet til å få svar på spørsmål 
raskt på tlf fra advokat. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet har organisert dette gjennom kompetansesenteret som har tilgang på 
juridisk bistand. I tillegg er forslaget kostnadsdrivende. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2866 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Beredskap: sikre et trygt og sikkert beredskap. 

sikre norsk medisinproduksjon og medisinsk utstyr. 

Begrunnelse: 
Vi har sett under flere katastrofer og utfordringer at Norge er dårlig forberedt. Vi må 
være klare når det gjelder. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3523 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i handlingsprogrammet, kapittel Velferd og offentlig sektor, forslag 3523. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2867 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Styrking av kompetansesenterne . 

Begrunnelse: 
Det kommer flere og tunge saker til foreningene. Også flere medlemmer ute i privat 
sektor som trenger mye hjelp. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er en del av budsjettbehandlingen.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2868 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Fagforening kan bestille ubegrenset med almanakker til medlemmer. 

  

Begrunnelse: 
Mange medlemmer bruker fremdeles almanakk. Kommer  mange innom kontoret og 
etterspør. Veldig god medlemspleie. Tv blir ofte spurt om almanakker. Mange synes 
det er dumt å ringe inn , eller bestille på nett. Veldig god reklame. Godt 
ververeklame. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til vedtak om klimafotavtrykk. I tillegg kan alle medlemmer få tilsendt 
almanakken. Fagforeningen kan bestille opp flere eksemplarer til selvkost. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2875 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
  

Diverse, fra debatthefte: 

Hva motiverer medlemmer til å bli tillitsvalgte? 

Vår erfaring er at et reelt ønske om å bistå medlemmene motiverer for å bli tillitsvalgt. 
Likevel opplever mange plasstillitsvalgte at de "kommer i klemme" mellom leder og 
medlemmer, og at vervet dermed kan føles ensomt og utakknemlig, særlig dersom det 
samtidig oppleves som vanskelig/upopulært å ta fri midt i arbeidstiden for å delta på 
treff og opplæring. 

Liten eller ingen reell medbestemmelse eller involvering i viktige saker på 
arbeidsplassen, og uklarhet i forhold til å skille egne rettigheter og saker fra de 
hovedtillitsvalgtes, kan skape frustrasjon og usikkerhet rundt egen rolle. At både 
plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte omtales som "tillitsvalgte" bidrar også til 
uklarhet for de plasstillitsvalgte i forhold til eget ansvarsområde. 

Ønske: Bedre definerte rettigheter og oppgaver som plasstillitsvalgt 

Begrunnelse: 
Slik at en får bedre forståelse for oppgaven 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det beskrives utfordringer som gjelder mange tillitsvalgte. Det meste av rettigheter 
og oppgaver defineres av Hovedavtalene og hører hjemme i tariffdebattene. Jfr. 
Vedtektenes §11.1.4. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2961 
Fra: Fagforbundet  Avd 547 Sogndal 

Forslag: 
Fagforbundet avdeling 547 ønskjer endring av dato for årsmøte til midten av 
februar. 

Begrunnelse: 
Me ønskjer å endre dato til midten av årsmøte til februar, pga me ikke blir ferdig 
med økonomiplanen. og det kjem rekningar som gjeld 2020 langt ut i januar og 
februar. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er anledning for fagforeningen å søke om utsettelse av årsmøte. 
 
 
 

  



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

 

 

37 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3025 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Politiske samarbeidsavtaler 

Fagforbundet skal jobbe for å etablere lokale og nasjonale samarbeidsavtaler med de 
politiske partier som deler våre verdier, mål og kampsaker. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at partiene på venstresiden samler seg om felles politiske plattformer 
for å styre sammen eller ha et tett samarbeid. Fagforbundet kan bidra til å samle de 
politiske partiene som støtter våre verdier og kampsaker. Et slikt bredt samarbeid 
kan danne fundamentet for rødgrønne flertall. Fagforbundet Oslo har gode 
erfaringer med samarbeidsavtaler med Arbeiderpartiet, SV og Rødt og mener dette 
også må gjøres på nasjonalt plan.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
Alliansebygging i handlingsprogrammet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3026 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundets retningslinjer må endres slik at arbeidssøkere i arbeidspraksis på 
våre organisasjonsområder kan være medlemmer i Fagforbundet. 

Begrunnelse: 
For noen arbeidstakere er terskelen til arbeidsmarkedet høy. Det kan være tidligere 
rusmisbrukere, innvandrerkvinner eller andre med manglende tilknytning til 
arbeidslivet. Arbeidstrening skal gi arbeidssøkere muligheten til å opparbeide seg 
kompetanse og få nødvendige referanser. Mange er ute på arbeidsplasser innen vårt 
organisasjonsområde. I kortere eller lengre perioder går de side om side med våre 
medlemmer for å tilegne seg nødvendig arbeidserfaring.  
 
Til tider hører vi historier der arbeidssøkere har vært i praksis flere år på samme 
arbeidsplass, uten tilbud om ordinært arbeid. Det er tilfeller der det ikke settes inn 
vikarer og arbeidssøkere på arbeidstrening erstatter ordinær arbeidskraft som 
ulønnede arbeidstakere. Det er viktig at våre tillitsvalgte ute på arbeidsplassene kan 
følge opp og sikre at arbeidssøkere på arbeidstrening ikke blir utnyttet. Dette er 
mennesker med svak tilknytning til arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Et 
medlemskap i Fagforbundet vil kunne gi økt tilhørighet til arbeidslivet, økt 
kompetanse og et sikkerhetsnett mot utnytting og sosial dumping. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3029 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Studentkontakt skal bli permanent ordning ute i regionene etter endt prosjekt. 

Begrunnelse: 
Vi ser at studentkontakt har vært en stor resurs for ungdomsutvalget i Oslo. 
Studentkontakten har bidratt til mere rekrutering og synlighet. Arbeidet som 
studentkontakten har gjort, gjør at utvalget kan ha fokus på flere områder og det 
letter arbeidet for ungdomstillitsvalgt og utvalget. Vi ønsker derfor at dette skal bli 
en permanent ordning i fagforbundet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid et prosjekt vedrørende studentorganiseringen som varer ut 
2024.Det er viktig å avvente resultatene når endt prosjekt skal evalueres.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3030 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Lønn og godtgjørelser for Fagforbundets tillitsvalgte skal være informasjon som skal 
være tilgjengelig for medlemmene. Lønnsnøkkel for verv i Fagforbundet 
skal informeres om på forbundets nettsider. 

Begrunnelse: 
Det er viktig for organisasjonen at vi har åpenhet om alles lønnskompensasjon og 
godtgjørelser på alle nivåer i organisasjonen. Dette informasjonen bør gjøres lettere 
tilgjengelig for medlemmer å søke opp ved at det lages en informasjonsside på 
forbundets hjemmeside. Åpenhet styrkes tilliten internt i organisasjonen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 Å innhente disse opplysningene fra tillitsvalgte på alle nivåer som mottar honorar 
og godtgjøringer er hverken gjennomførbart eller vil tjene hensikten.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3292 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet skal i perioden 2021-2025 starte utarbeidelse av en rapport hvor det 
blir sett på gjennomsnittlig avgangsalder- og leveår for hver enkelt yrkesgruppe 
Fagforbundet organiserer. 

Begrunnelse: 
For å se hver enkelt yrkesgruppe vi organiserer, samt se gjennomsnitt leveår og 
avgangsalder for alle medlemmer i Fagforbundet som en helhet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det fremstår noe uklart hva denne informasjonen skal brukes til, samt at 
informasjonen som forslaget etterspør finnes allerede i ulike registre.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3343 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Fagforbundet må aktivt jobbe for rekruttering av flere med minoritetsbakgrunn som 
tillitsvalde i alle ledd. 

Fagforbundet må sette teamet mangfold og inkludering i arbeidslivet på dagsorden på 
møter/samlinger/konferanser for tillitsvalgte og medlemmer. 

Begrunnelse: 
 
Vi mener at ved å ta inn mangfold og inkludering i organisasjonsopplæring kan gjøre 
dette arbeidet mye enklere. 
Det kan også settes opp som eget punkt ved opplæring av valgkomiteer i alle ledd. 
 
 
Landsstyret: 
Annet. 
Intensjonen fra forslagsstiller anses allerede ivaretatt i dokumenter som er vedtatt 
av overordnet organ, handlingsplan for mangfold og inkludering, tema på møter 
med de verveansvarlige og gjennom forbundets tillitsvalgtskolering. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3346 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Fagforbundet må arbeide for at det vert tatt inn minst en lærling i hver 
forbundsregion. 

Begrunnelse: 
Det er en stor mangel på lærlingplasser, og vi har behov for å utvikle oss som en 
organisasjon, å ta del i samfunnsansvaret med å utdanne fagarbeidere. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen er god, men er vanskelig å gjennomføre med tanke på kravene som 
stilles til oppfølging av lærlinger. 
 
 
 

  



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

 

 

44 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3347 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Kompensasjon for deltidstilsette 

Vi har mange aktive tillitsvalde som arbeider uønsket deltid, og som er aktive 
tillitsvalde både i forbundsregionen og i sentrale verv. Mange av de er avhengig av 
ekstravakter. De taper inntekt når de blir innkallet til møte i Fagforbundet en dag 
de kunne fått ekstravakt hos arbeidsgiver. 

Det må, i perioden, utarbeides retningslinjer for hvordan dette skal løses. 

  

  

Begrunnelse: 
Mange i deltid har behov for ekstravakter for å få den inntekten de trenger for å 
betale de utgiftene som kommer. Vi mener at dersom arbeidsgiver kan dokumentere  
at ekstravakt hadde vert aktuelt på den dagen de er i møte i forbundet, bør dette 
kompenseres på samme linje som de som får permisjon uten lønn.   
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



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

 

 

45 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3348 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Stipend for lærlingar 

Lærlingar skal få opparbeide seg rettigheiter til stipend i Fagforbundet 

  

  

Begrunnelse: 
Sjølv om gratisprinsippet er grunnlaget i den vidaregåande opplæringa, så er det 
nokre utdanningsløp som krev ein stor økonomisk kostnad av den enkelte. Eit 
eksempel på dette er at ambulanselærlingar må betale for å ta C1-sertifikatet av eiga 
lomme. Det svekker gratisprinsippet i skulen. Slik stipendreglane til Fagforbundet er 
i dag, så må ein ha vore yrkesaktivt medlem i 6 månedar for å få stipendrettigheiter. 
Vi må arbeide politisk for at skulen vert gratis, men inntil vi har løyst problemet så 
vil eit kompanserande tiltak vere at dei lærlingane som er organisert i Fagforbundet 
får opparbeida seg stipendrettigheiter. Dette er eit prinsipielt forslag, og vi ynskjer 
at fag, yrke og ungdom skal utarbeide ein konkret løysing der ein ivaretek 
intensjonen 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundets stipendordning gjelder betalende yrkesaktive medlemmer som har 
vært medlem i minst seks måneder, og gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-
medlemmer.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3349 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

Hovedregelen skal være at alle verv i Forbundsregionen skal være 100 %. Hvordan 
det administreres er opp til hver Forbundsregion. 

  

Begrunnelse: 
Arbeidsmengden øker i de ulike vervene i forbundsregionen,  viktige oppgaver blir 
vanskelig å ivareta på en god måte. For å ivareta medlemmer og fagforeninger så ser 
vi at må være 100% verv på vedtektsfestet tillitsverv i forbundsregionen. Vi ser også 
at forbundsregioner med store geografiske avstander fører til økt reisetid, og at det 
er helt nødvendig med 100% verv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid en utredning vedrørende en fordelingsnøkkel på frikjøp. Viser også 
til Mål, arbeidsformer og ressurser.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3353 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Inntektsutvikling og innflytelse også for dagens og framtidas pensjonister! 
Inntektsgivende arbeid og ei lønn å leve av er nøkkelen til livsopphold og 
selvrealisering. De 
aller fleste av oss går likevel gjennom livsfaser der vi er avhengige av offentlige 
ytelser. Disse 
ytelsene må utformes slik at de gir tilstrekkelig livsvarig inntektssikring og smidige 
ordninger 
mellom arbeid og trygd. 

For å motvirke underreguleringer av pensjoner og sikre dagens og framtidas 
pensjonister 
innflytelse krever Fagforbundet at: 
· 

• pensjonsopptjening skal starte fra første krone uavhengig av alder og 
stillingsprosent 

• løpende pensjoner reguleres med gjennomsnittet av lønn og pris, og slik at 
pensjonister sikres positiv lønnsutvikling når lønnsmottakere har dette. 

• Pensjonistforbundets krav om forhandlingsrett innenfor rammen av frontfaget 
gjeninnføres. 

• trygdeoppgjørene etter forhandlinger med pensjonistorganisasjonene må til 
behandling i Stortinget. 

• uføre må sikres ordninger som kompenserer for at ikke da de ikke har 
mulighet til å arbeide lenger på grunn av økt levealder. 

• pensjonistorganisasjonene må være en del av trepartssamarbeidet og gis plass 
i teknisk beregningsutvalg 

Begrunnelse: 
Begrunnelsen fremgår av forslaget 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3569 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I hovedsak dekket av nytt pensjonskapittel, forslag 3569. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3408 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Forbundsløst LO: 

Fagforbundets representanter i sekretariatet arbeider for at LO utreder fordeler og 
ulemper med et forbundsløst LO frem til neste LO-Kongress. 

Begrunnelse: 
Utfordringer knyttet til tariff-rett, oppfølging av medlemmer, informasjonsarbeid, 
skolering og drift tvinger frem en utredning av vår og LOs organisasjonsform. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget om et forbundsløst LO er tidligere godt gjennomarbeidet, og det har ikke 
fremkommet noen tydelige ønsker i organisasjonen om å nedlegge Fagforbundet og 
overlate alle fullmakter til LO. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3437 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Forbundsstyret bes i perioden utvikle rundskriv 03/20 slik at fagforeningsledere 
med utvidet ansvar, ut over egen fagforening kan søke om ytterligere organisatorisk 
frikjøp.:  

Det må kunne søkes om frikjøp for å kunne utføre vervet som leder av 
koordineringsleddet. 
Frikjøpet fastsettes i samsvar med størrelsen på koordineringsleddet og 
arbeidsmengden. 

Forbundsstyret bes også vurdere økte resurser og mer retningsgivende ansvar for 
oppfølging av koordineringsledd fra forbundsregionen.  

Begrunnelse: 
Arbeidet med koordineringsledde er svært viktig og tidkrevende. I Nordland har vi 
mange eksempel på hvor nødvendig koordineringsleddsstrukturen har vært for å 
holde Fagforbundet samlet og ikke minst stått samlet bak tillitsvalgte som har gått 
inn i tøffe kamper på vegne av medlemmene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregionen får overført midler til drift av koordineringsledd. Årlig avsettes 
det midler til organisatorisk frikjøp - spleiselaget som fagforeningene kan søke om.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3438 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
YKKO endrer navn til YKO, kirkelig ansatte fordeles på de yrkesseksjonene som er 
naturlig for deres yrkesgrupper 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forkortelsen YKKO/YKO bryter med retningslinjene til vedtektenes § 6.3. Medlem 
ansatt i den Norske kirke er allerede fordelt mellom yrkesseksjonene etter 
yrkestilhørighet og ikke sektor jf. § 6.3.1.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3440 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Dersom regionssekretær funksjonen skal videreføres, må funksjonen vedtektsfestes 
som et valgt verv og oppgavene må fremkomme i paragraf 13.  

Begrunnelse: 
I dokumentet mål, arbeidsformer og ressurser gis regionssekretær funksjonen en 
utfyllende beskrivelse av ansvar og arbeidsoppgaver. Nesten ingen av dagens 
allerede vedtekstfestede verv har en slik grundig beskrivelse. I så måte bør 
landsmøtet vurdere om funksjonen regionssekretær skal videreføres på 
forbundsregionsnivå. Velger landsmøtet å videreføre funksjonen, må denne 
vedtekstfestes i paragraf 13, og gjelde alle forbundsregioner.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3448 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Frisørenes fagforening består som landsdekkende fagforening 

Begrunnelse: 
Frisørenes fagforening tek ivare medlemmene som har særinteresser i faget på en 
god måte,  og vi ser det som viktig at denne fagforeningen består. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det foreligger ikke forslag om å nedlegge frisørenes fagforening. Det er heller ikke 
foreslått å overføre fullmakt til å opprette eller nedlegge fagforeninger til 
Landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3449 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Fagforbundets organisasjonsområde.   

Når Fagforbundet utvider organisasjons områder medfører det arbeid for 
Fagforeningen. Samtidig så vi ikke kan si oss fornøyd med organisasjonsgraden i de 
organisasjonsområdene hvor vi allerede er inne. Fagforeningen som drives på fritid må 
prioritere oppgavene. Så spørsmålet blir om tiden skal brukes på nye områder eller 
om insatsen skal brukes på å opprettholde og helst øke tariffmakt innenfor de 
områdene vi har. 

  

Begrunnelse: 
Dette er en viktig problemstilling bvi meiner forbundet bør sjå på i perioden 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundets samfunnsoppdrag er å bidra til et organisert arbeidsliv. Forslaget 
innebærer at Fagforbundet ikke kan rette seg inn mot uorganisert virksomhet. Det 
vil i så fall redusere forbundets innflytelse.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3486 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Frikjøpsprosenten økes til en norm på 100% for de ungdomstillitsvalgte og 
yrkesseksjonsledere i forbundsregionene 

Begrunnelse: 
Vil skape forutsigbarhet for tillitsvalgtsarbeidet. Det vil gjøre tillitsvalgte mer 
tilgjengelig og styrke arbeidshverdagen for dent tillitsvalgte.  
Dette vil også gi forutsigbarhet for arbeidsgiver.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til utredning av endret fordelingsnøkkel av frikjøpsressurser i 
forbundsregionene. 
 
 
 

  



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

 

 

55 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3487 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Godgjøringer i Fagforbundet bestemmes av forbundsstyret, det kan ikke gjøres 
endringer for en gruppe tillitsvalgte. Alle grupper tillitsvalgte skal likebehandlers 
ved endring i godtgjørelse. 

Begrunnelse: 
I arbeidslivet er det ikke lov å diskrimineres ut ifra alder, kjønn, etnisitet eller 
utdanning. Det er viktig med et prinsippvedtak som sikrer at dette ikke kan skje i 
Fagforbundet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet kan ikke detaljregulere innretningen på godtgjøringer som fastsettes av 
forbundsstyret. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3525 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Uføre under 30 år skal tilhøre Fagforbundet Ung. 

Begrunnelse: 
Medlemmer under 30 år, uansett om de er uføre eller i arbeid, vil tas bedre vare på 
sammen med andre medlemmer i samme aldersgruppe. For at disse medlemmene i 
det hele tatt skal få et godt tilbud fra Fagforbundet, trenger de å tenkes på og omgås 
unge som er på samme sted i livet.  
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3536 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Opprettelse av prosjekt "Fagforbundet Student" 

Forslag til ny modell for Fagforbundets studentarbeid. Forslaget er tenkt å være et 
landsmøtevedtatt “prosjekt” under utredning i en 4 års periode fra Landsmøtet 2021 
til Landsmøtet 2025. Det skal settes ned en gruppe, bestående av representanter fra 
alle fire yrkesseksjoner, sentralt ungdomsutvalg og studentleder. Denne gruppen skal 
ha kontinuerlige evaluerings- og drøftingsmøter og ferdigstille en rapport med 
eventuelle forslag til permanente endringer på landsmøte 2025.  

Studentmedlemmer; er studentmedlememr uavhengig av alder. 

Sentralt nivå: 

• I avdeling Fag, Yrke og Ungdom. 
• Frikjøsprosent til studentkontaktene fordeles til regionene gjennom 

arbeidsgruppen nedsatt på landsmøte; ut ifra behovene i regionene, antall 
studentmedlemmer, antall studiesteder og geografiske avstander. Dette gjør 
også at det kan testes ut ulike varianter av prosjektet. 

• Studentutvalget sentralt består av alle studentkontaktene, studentutvalget er 
rådgivende til organisasjonen. 

  

Studentleder: 

• Tiltre forbundsstyret i saker som handler om studentarbeid, f.eks uttalelser, 
medlemsrekruttering og økonomi som omhandler studentarbeidet. 

• Fast plass i landsstyret med en varaplass, dette skal være en av 
studentkontaktene. 

• Ansvaret for koordinering av alt studentarbeid på avdeling Fag, yrke og 
ungdom. 

• Ansvar for at Yrkesseksjonene og Ung inkluderes når det er snakk om tilbud til 
studenter. Ansvar for å rådgi Ung og yrkesseksjonene angående studentenes 
behov o.l. 

  

• Kriterier for å kunne velges som studentleder  
o Være under 35 år 
o Ha høgskole/ universitetsutdanning innen Fagforbundets 

organisasjonsområde (må kunne være yrkesaktivt medlem) 
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Regionalt nivå:  

• Studentmedlemmer flyttes til regionen, og det er studentkontakt med 
studentforum som har ansvaret for disse medlemmene, dvs. følge dem opp og 
fordele ut til studentforeningene for å bli ivaretatt på studiested. 
Studentkontakt bør også informere Fagforeningene om når de har studenter i 
praksis, dermed kan fagforeningene vite om de bør følge opp 
studentmedlemmene mens de er i praksis. 

• Studentkontakt leder studentforum og har overordnet ansvar for budsjett og 
handlingsplan i regionen. 

• Regionalt studentutvalg består av studentledere fra studentforeningene på 
studiestedene. 

Studentkontakt: 

• Velges på regionmøte, frikjøsprosent fordeles fra sentralt.  
o Viktig at de velges politisk, dette handler om å kunne ta avgjørelser om 

egen struktur, eget ansvarsområde o.l. 
• Studentkontaktene skal ha hovedansvaret for koordinering av all 

studentaktivitet.  
o Skal koordinere både med yrkesseksjonene- og med ungdomsutvalget 

i regionen. 
• Følge opp studentmedlemmene direkte og bistå med oppdatering av 

medlemsregisteret. 
• Utarbeider egne handlingsplaner og har eget budsjett.  
o Handlingsplanene skal være en koordinert plan for studentarbeid i 

hele regionen, alt fra stand, oppsøkende virksomhet til praksispatrulje. 
Det er studentforumet i regionen som lager handlingsplanen, som 
forankres i regionstyret. 

o Økonomi: Studentkontaktene har et eget budsjett gjennom 
fordelingsnøkkel fra sentralt, og øvrige midler fra region.  

 Budsjettet skal dekke aktiviteter i studentforumet og 
aktiviteter ut mot studentforeningene. 

 Studentutvalget bevilger midler til oppnevnte 
studentforeninger til aktivitet på studiested. 

 Det er viktig at handlingsplanen sees i sammenheng med øvrig 
aktivitet i regionen, dette skal koordineres med 
yrkesseksjonene og ungdom. 

  

Studentforeninger – lokalt nivå: 

Koordineres gjennom studentkontakten i regionen. 

• Dannes av studentene selv. 
• Alle ledere av studentforeningene sitter i studentutvalget i regionen. 
• Studentforeningen får midler gjennom studentutvalget og studentarbeidet i 

regionen. 
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• Studentforeningen skal invitere med og engasjere yrkesseksjonslederne og 
styrene for å delta på aktiviteter der fag møter fag.  

o Dette kan handle om å være med inn å snakke om fag på studiestedet 
o Det kan være å ta studentene med på arbeidsplassbesøk o.l i 

fagforeningene. 
• Koordinere mer aktivitet mot studenter i praksis, denne aktiviteten må 

koordineres med fagforeningene. 
• Aktiviteter som skjer utenfor studiestedet skal koordineres med lokal 

fagforening om aktiviteten skal skje lokalt (på arbeidsplass o.l.), eller i 
regionen om det gjelder aktiviteter som skjer på tvers av fagforeninger. 

  

  

Begrunnelse: 
Etter jobbing med FAFO rapport om utredning av studentarbeidet, egne analyser i 
forbindelse med rapporten og kontinuerlig evaluering av det pågående 
studentprosjektet 2018-2021 er det dannet et godt grunnlag for å se på en ny modell 
for Fagforbundets studentarbeid. Målet er å skape en helhetlig profil for studentene. 
Det må jobbes bedre internt i organisasjonen og binde avdelingen Fag, yrke og 
ungdom tettere sammen for å ivareta målgruppen. Fagforbundet må i større grad 
lykkes med å rekruttere og å beholde studentene i overgangen til yrkeslivet. 
Organisasjonsstrukturen til Fagforbundet er krevende når det kommer til å gi alle 
utdanningsgruppene et tilbud. Det er nødvendig å skape et sømløst system, der fag 
møter fag, ung møter ung og student møter student.  
 
Etter samtaler, tilbakemeldinger og evaluering av pågående studentprosjekt 
kommer det frem at studentprosjektet har vært vellykket og skapt stor entusiasme i 
alle regioner med prosjekt. Prosjektet har også skapt mer entusiasme i 
organisasjonen generelt for å rekruttere og ivareta studenter. Erfaringer fra 
prosjektet hvor det har vært utfordringer har også skapt større grunnlag for å se på 
en ny modell for en bedre studentorganisering.  
 
Rekruttering av studenter er krevende og oppleves i store deler av organisasjonen 
som «ekstra arbeid» uten egnede ressurser. I motsetning til elever som enda ikke 
har valgt hvilken retning de skal ta, eller lærlinger som tilhører en arbeidsplass, er 
studentene mer rotløse og forvirrende for store deler av organisasjonen. Mange 
tillitsvalgte vet ikke hvordan de skal møte studentene, noe som medfører at spesielt 
fagforeningene velger å ikke fokusere på denne gruppa. I tillegg er studentene kun 
innom arbeidsplasser i praksis i korte perioder, dersom studiet har praksis, noe som 
gjør det utfordrende for tillitsvalgte på arbeidsplassene å ta direkte kontakt.  
 
Målet er at studentene selv skal kunne gi målgruppa et mer spesifikt tilbud og ha 
hovedansvaret for rekrutteringen. Fagforbundet Ung eller yrkesseksjonene skal ikke 
slutte å jobbe med studentarbeid. Den foreslåtte modellen vil frigi tid i 
organisasjonen til å arbeide mer målrettet med å: kartlegge behov, gi fagrettede 
tilbud til studentene og ikke minst ivareta alle de andre gruppene; elever, lærlinger 
og unge yrkesaktive. For at Fagforbundet skal opprettholde tariffmakt i framtida er 
det helt nødvendig å beholde studentene som er ferdig utdannet. Per i dag 
forsvinner ca. 3/4 ut av Fagforbundet etter endt studietid. Dette vil ha en helt 
sentral plass i arbeidet som blir gjort i prosjektet «Fagforbundet student».  
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Med foreslått organisasjonsform vil det gjøre det lettere for oss i Fagforbundet å 
plukke opp hva studentene ønsker som ferdig utdannede yrkesaktive medlemmer. 
Her er samarbeid med yrkesseksjonene spesielt viktig! Per i dag er over 23% av alle 
studentmedlemmer i Fagforbundet over 30 år. I tillegg er det mye mørketall da 
mange velger å stå som yrkesaktive. Studentene over 30 år strekker seg over et stort 
spenn av medlemmer fra 31 år til over 50 år. Det er også viktig å gi denne gruppen 
studentmedlemmer fagspesifikke målretta tilbud. De vil ikke nødvendigvis kjenner 
seg igjen i tilbudene fra Fagforbundet Ung og kanskje ikke identifiserer seg med 
ferdig utdannede yrkesaktører. Dette betyr ikke at studentmedlemmer ikke skal 
kunne delta på tilbud fra Fagforbundet Ung eller yrkesseksjonene, men at tilbudet til 
den rene studenten må styrkes slik at de kjenner seg igjen.   
 
Det er tenkt endringer i tre nivåer i Fagforbundet, fra sentralt til region og til det 
lokale studentmiljøet.  
 
Denne organisasjonsformen er tenkt å være et landsmøtevedtatt “prosjekt” under 
utredning i en 4 års periode fra Landsmøtet 2021 til Landsmøtet 2025. Det skal 
settes ned en gruppe, bestående av representanter fra alle fire yrkesseksjoner, 
sentralt ungdomsutvalg og studentleder. Denne gruppen skal ha kontinuerlige 
evaluerings- og drøftingsmøter og ferdigstille en rapport med eventuelle forslag til 
permanente endringer på landsmøte 2025.   
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid et prosjekt vedrørende studentorganiseringen som varer ut 
2024.Det er viktig å avvente resultatene når endt prosjekt skal evalueres.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3538 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
100 % stilling - 100 % lønn 

Fagforbundets satsing på heltid er en av vår tids viktigste saker. For likestilling, for 
selvstendighet og for rekruttering til stillinger som er kritiske for samfunnet. Vi er 
kommet langt i kampen om heltid, men et område vil ligge som en hemsko og gjøre til 
vi aldri lykkes på dette området. Det er timer som arbeides men der 
betalingsbestemmelser gir redusert betaling. Fagforbundet må fremover i satsingen 
på heltid, fange opp og løfte denne problemstillingen. Vi kan ikke være kjent med at 
kampen om heltid ikke gir hel lønn.  

Begrunnelse: 
Ansatte som har vakt på vaktrom eller hvilende natt er på arbeid i 100 %, men pga 
betalingsbestemmelsen som gir dem 1/3, 1/5 eller 1/7 vil de aldri få 100% lønn 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er et tariffkrav som må tas opp på tariffkonferanser. Heltid er også godt 
ivaretatt i prinsipp- og handlingsprogrammet.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3450 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

Fagforbundet Vestland foreslår at landsmøte gir forbundsstyret og landsstyret 
fullmakt til å utrede muligheten av en ny fordeling av medlemskontingenten i 
perioden. En fordeling som gir øking av overføringer til fagforeningene. 

  

Begrunnelse: 
Noen av fagforeningene i Forbundsregion Vestland har sendt inn konkrete forslag 
om økning av fagforeningen andelen av medlemskontingent. Forbundsreginonen 
Vestland ønsker med dette å ta forslagene og signalene fra fagforeningene på alvor 
og ved å få en utredning av denne saken. En slik utredning kan skape en større 
forståelse av nivåenes rolle arbeidsområde og ansvar i organisasjonen. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3451 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

Fagforbundet Vestland foreslår at Landsmøtet gir forbundsstyret og landsstyret 
oppdrag med å utrede konsekvensene av å fastsette medlemskontingenten lavere enn 
den er i dag 1,45%. 

Vi foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på og kommer med forslag til 
løsning på  følgende utfordringer: 

*  at direktebetalende medlemmer betaler mer enn 1,45% i dag. -  

* om muligheten for differensiering i medlemskontingent. - 

* Gratis medlemskap for studenter som et virkemiddel i konkurranse med 
profesjonsforbunda. - 

  

  

  

Begrunnelse: 
Noen av fagforeningene i Forbundsregion Vestland har sendt inn forslag om endring 
i Vedtekter § 8 -8.1 
Felles for forslagene er at det foreslås lavere medlemskontingent enn dagens 1,45%  
En ønsker med dette å ta forslagene og signalene fra fagforeningene på alvor og få 
utredet mulighetene og ikke minst få kartlagt konsekvenser av et slikt forslag. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #268 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Øke kapasiteten på kompetansesentrene. 

Begrunnelse: 
Det vokser på seg med saker lokalt hele tiden og vi trenger en økt kapasitet på 
supporten fra kompetansesentrene. Vi ser også at det er en økning av saker fra 
medlemmer som tilhører privat sektor med ulike tariffavtaler, og ofte uten og som 
fagforeningene trenger bistand til.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er en del av den årlige budsjettbehandlingen og behandles ikke av 
Landsmøtet. Viser forøvrig til at det har vært en styrking av kompetansesenterne i 
inneværende landsmøteperiode, med økt bemanning og "en dør inn". 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #281 
Fra: FAGFORBUNDET STANGE 

Forslag: 
Øke kapasiteten på kompetansesenteret. 

  

Begrunnelse: 
Det vokser på seg med saker lokalt hele tiden og vi trenger en økt kapasitet på 
supporten fra kompetansesenteret. Vi ser også at det er en økning av saker fra 
medlemmer som tilhører privat sektor med ulike tariffavtaler, og ofte uten og som 
fagforeningene trenger hjelp til 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er en del av den årlige budsjettbehandlingen og behandles ikke av 
Landsmøtet. Viser forøvrig til at det har vært en styrking av kompetansesenterne i 
inneværende landsmøteperiode, med økt bemanning og "en dør inn". 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #282 
Fra: Fagforbundet Hamar 

Forslag: 
Øke kapasiteten på kompetansesentrene 

Begrunnelse: 
Juridisk kompetanse blir bare viktigere og viktigere.  Det er derfor veldig viktig med 
nok folk, stillinger på kompetansesentrene. Dette gjelder i stor grad for kommune, 
men skal vi ha noe å tilby privatmedlemmer, som ofte har komplekse saker,  må 
kompetansesentrene få økte ressurser. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er en del av den årlige budsjettbehandlingen og behandles ikke av 
Landsmøtet. Viser forøvrig til at det har vært en styrking av kompetansesenterne i 
inneværende landsmøteperiode, med økt bemanning og "en dør inn". 
 
 
 

  



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

 

 

67 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2705 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Utsendinger fra Fagforbundet  

Medlemmene kan selv velge å få utsendinger på papir eller e-post (Fagbladet, OSS og 
annet som sendes i posten). Eller at det lages som en nettavis – innlogging 
via medlemsiden 

Begrunnelse: 
Dette vil spare trykkeutgifter, porto og miljø.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Følges opp administrativt. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3022 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Utsendinger fra fagforbundet 

Fagforbundet bør utvikle enkle løsninger der medlemmene kan velge å få utsendinger 
som Fagbladet og Oss Tillitsvalgte på papir eller digitalt. 

Begrunnelse: 
Forslaget vil være et godt miljøtiltak så vel som økonomisk lønnsomt i form av 
sparte kostnader til trykkeutgifter og porto. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Følges opp administrativt. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #283 
Fra: Fagforbundet Hamar 

Forslag: 
Informasjonsmateriale 

Begrunnelse: 
Posten må oppgradere sitt utvalg mht materiale.  Det har over lang tid manglet 
brosjyrer.  Skal vi konkurrere med profesjonsforbundene om  vernepleiere, 
renholdere, sosionomer, barnevernpedagoger, så må vi vise at vi bryr oss om 
akkurat dem. Da må vi ha yrkesbrosjyrer å vise frem 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #284 
Fra: FAGFORBUNDET STANGE 

Forslag: 
Informasjonsmatriale 

Begrunnelse: 
Posten må oppgradere sitt utvalg mht materiale.  Det har over lang tid manglet 
brosjyrer.  Skal vi konkurrere med profesjonsforbundene om  vernepleiere, 
renholdere, sosionomer, barnevernspedagoger, så må vi vise at vi bryr oss om 
akkurat dem. Da må vi ha yrkesbrosjyrer å vise frem. 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2890 
Fra: FAGFORBUNDET ØRLAND 

Forslag: 
Oppgavestyrt bemanningsplanlegging - rett kompetanse på rett plass til rett tid 
 
Det kan være utfordrende å ivareta egenarten til alle yrkesgruppene på en 
arbeidsplass,  samtidig kan det også ha sine klare faglige og økonomiske fordeler å 
gjøre nettopp det.  
 
Ansatte som ufører de samme arbeidsoppgavene i fellesskap gir selvfølgelig 
arbeidsgiver en fleksibilitet i arbeidsplanleggingen. Et eksempel kan være ansatte i 
et brannkorps, hvor man ikke skiller de ansatte på fagbrevene man hadde før man 
fikk sin internopplæring. Et annet eksempel er ansatte i helse, hvor de fleste 
utdanningsløp, uavhengig av lengde, også kan gi pasientene grunnleggende 
helsehjelp. Mange yrkesgrupper er rustet til utføre de samme oppgavene, men det 
kan også ha en merkostnad.  

Undersøkelser viser at mange sykepleiere i dag bruker nesten 60% av arbeidstiden sin 
på andre oppgaver. Kun 40% av arbeidstiden går med til å utføre rene 
sykepleieroppgaver, mens resten går med til fagarbeideroppgaver som matlaging, 
renhold og vaktmestertjenester. En konsekvens av dette er at man har færre 
fagarbeidere på jobb enn det som behovet tilsier. For kommuner som sliter med å 
rekruttere sykepleiere gir dette også svært dårlig ressursutnyttelse da en sykepleier 
ligger vesentlig høyere i lønn enn en fagarbeider med tilsvarende ansiennitet. Mange 
av oppgavene blir derfor løst dyrere enn nødvendig av ansatte man i utgangspunktet 
har for lite av. 
 
Sykepleiere som utfører sykepleieroppgaver på heltid vil heve den samlede kvaliteten 
på helsetjenestene, bidra til heltid blant andre yrkesgrupper og redusere de 
lønnsmessige kostnadene for oppgavene som utføres, men da må man først bemanne 
riktig ut fra oppgaven. Denne jobben må prioriteres i tillitsvalgtes drøftinger med 
arbeidsgiver. 
 
Gjennom oppgavestyrt bemanningsplanlegging får man flere fagarbeidere i arbeid, 
man utnytter sykepleierressursene bedre og gir et riktig bilde av kompetansebehovet 
til den enkelte arbeidsgiver.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 



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

 

 

72 

Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3023 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet Oslo ber landsmøte utarbeide en uttalelse vedrørende konsekvensen 
av EØS-avtalen, hvordan sikre den norske arbeidslivsmodellen og hvordan Norge 
aktivt bør bruke reservasjonsretten. 

Begrunnelse: 
EØS-avtalen har siden 1994 gitt mange negative virkninger for det norske 
samfunnet og har gjort at Norge har mistet noe av råderetten over mange 
samfunnskritiske tjenester. Direktiver og rammeverk som for eksempel 
Jernbanepakke 4, Postdirektivet og Acer har inngripende virkninger på det norske 
samfunnet og er en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen.  
 
Det er store utfordringer med EØS-avtalen. Samtidig gir avtalen et handlingsrom, 
som i for liten grad brukes av stortingsflertallet. EØS-avtalen sikrer Norge 
reservasjonsrett hvis norske interesser og verdier trues av nye EU-regler. For å sikre 
norske lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi politikere som tør å utfordre avtalen og 
flere av dens forordninger framfor å gjemme seg bak den.  
 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3024 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Uttalelse - Arbeidsliv i utvikling 

Fagforbundet ber landsmøte lage en uttalelse vedr arbeidsliv i utvikling. Uttalelsen må 
belyse både åpne kontorlandskap, hjemmekontor og annet arbeid som utføres 
utenfor arbeidsplassen, hvordan dette påvirker arbeidsmiljø, skillet arbeidstid og 
fritid, hvordan dette skal reguleres og hvordan det skal avtales på arbeidsplassen. 

  

Begrunnelse: 
Arbeidslivet er i utvikling, eget kontor viker for åpne løsninger, clean desk og 
fleksible arbeidsstasjoner.  
 
Koronapandemien har resultert i en annerledes arbeidshverdag i store deler av 
landet. Digitale plattformer og økt bruk av hjemmekontor er en realitet for mange av 
våre medlemmer. Flere virksomheter har varslet at det i fremtiden vil være økte 
muligheter for å jobbe hjemmefra, også etter at pandemien vi nå befinner oss i er 
over. Mange av våre medlemmer har benyttet seg av hjemmekontor store deler av 
2020. Vi kjenner ikke resultatet av hjemmekontor når det gjelder de helse- og 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, og det må være retningslinjer for om det skal 
være en mulighet eller pålegg fra arbeidsgiver.  
 
Fagforbundet må utarbeide en politikk på området og vi ber landsmøtet komme 
med en uttalelse. 
 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3027 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Uttalelse – Arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon. En 
arbeidstidsreduksjon vil være vår neste velferdsreform, en familiereform og en 
miljøreform! 

Fagforbundet Oslo ber landsmøtet komme med en uttalelse som oppfordrer til 
pilotprosjekter og tilegnelse av oppdatert kunnskap på effekten av en 
arbeidstidsreduksjon. 

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 deltidsarbeidene og tjener langt mindre i snitt enn menn. En 
arbeidstidsreduksjon 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: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3028 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Uttalelse – Solidaritet med Palestina 

Fagforbundet Oslo ber landsmøtet utarbeide en uttalelse med krav til norske 
myndigheter om å innføre tiltak mot Israel for å få slutt på okkupasjonen av 
Vestbredden og blokaden av Gaza. 

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: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3409 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse: 

Avvikling av helseforetakene - Gjeninnfør sykehusene under folkevalgt styring. 

Verdigrunnlaget i det norske helsevesen forsvant nærmest over natta med 
helseforetaksmodellen.  
Fokuset på fag, god omsorg og pleie ble erstattet av en næringslivstenkning og språk 
som hører best hjemme i forelesningssalene på Handelshøgskolen. I dag snakker 
helseledere helst om å produsere, om å levere, inntjening, lønnsomhet, 
kostnadseffektivitet, fritt behandlingsvalg og internfakturering. De faglige verdiene tas 
nesten bare frem i festtaler. 

Vi må ta tilbake grunnverdiene i helsevesenet, omsorgen, pleien og fokuset på faget, 
og det å gi best mulig behandling til pasientene.   
Gi oss sykehusene tilbake under folkevalgt styring. Tilbake til pasientene, til 
fagfolkene, lokale folkevalgte, og faglig ledelse på alle sykehus. 

Fagforbundet krever at innbyggere skal sikres forsvarlig, moderne og trygg 
sykehusbehandling når sykdom rammer. Det gjelder både ved behov for akutt hjelp, 
og det gjelder ved annen sykdom. Pasienter må møtes med respekt og skal kunne 
forvente faglig forsvarlig utredning og behandling, med kvalitet i alle ledd. Pasienter 
ved norske sykehus skal oppleve et helsevesen som samarbeider til pasientens beste, 
uten unødvendig ventetid.  
Fagforbundet vil ha et solidarisk, offentlig finansiert helsevesen, som er innrettet på å 
gi likeverdige tjenester til alle, uavhengig av alder, inntekt, personlige ressurser, sosial 
status, eller bosted. 

Skal vi sikre at befolkningen gis gode og forutsigbare rammer, for å bli ivaretatt når 
behovet er der, må vi se på alle ledd i den akuttmedisinske kjeden. Helt fra det å bli 
hentet og brakt til behandling må man unngå urettferdig, geografisk fordeling av 
tilbudet. 
De prehospitale tjenestene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Disse må 
driftes og eies av det offentlige. Dette for å sikre fordeling av ressurser i forhold til 
behov og trygghet, og ikke bare knyttes til kjøregrunnlag og responstid.  

Fagforbundet Vestfold og Telemark  
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Begrunnelse: 
Se begrunnelse over. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3410 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse:  

Digitalisering - Ny teknologi - En nødvendighet i fremtiden - på godt og vondt 
Med digitalisering ser vi at en del arbeidsplasser reduseres. Ny kompetanse må på 
plass. Det må utvikles nye utdanninger slik at vi kan følge med i den rivende 
utviklingen som vi ser innen digitalisering. 
Vi må se til at alle arbeidstakere får den opplæring og utvikling som trengs for å stå i 
det arbeidet de har, slik at de kan klare å mestre fremtidige arbeidsoppgaver. 
Ansatte trenger kompetanseplaner på arbeidsplassen sin for å utvikle seg, og kunne 
fortsette i det arbeidet de står i. Livslang læring, er nøkkelordet. 
Vi må ha et bredt utdanningstilbud for å møte de digitale utfordringene som kommer, 
og vi må få på plass flere studieplasser. Dette gjelder både i den videregående skole, 
Fagskolene og høyskolen. 
Vi må bruke den nye teknologien som vi har fått, men naturligvis på nye måter. Da vil 
vi ha bruk for den arbeidskraften som vi har per i dag, i tillegg til at vi utvikler nye 
arbeidsplasser. 
Politikerne må legge til rette og bevilge midler for at vi skal kunne utføre nye 
arbeidsoppgaver, og unngå arbeidsledighet. Vi kan ikke risikere at vi går mot 
borgerlønn. 
Digitalisering i Coronatiden har ført til at ny teknologi er tatt i bruk. Dette er noe som 
antagelig ville tatt 10 år å sette i gang med om ikke vi hadde hatt denne teknologien 
liggende, da pandemien satte inn. 
Digitalisering av samfunnet har vi sett over lang tid, og arbeidsoppgaver har blitt 
endret i takt med utviklingen av samfunnet. Digitalisering fører også til omstillinger og 
nedbemanninger slik vi ser det i Posten Norge AS. Årsaken er enkle digitale løsninger 
som erstatter det fysiske brevet og dermed fører til eskalerende volumnedgang og 
endring av brevdistribusjon. 
Utenlandske firmaer har begynt å komme på banen og ønsker blant annet å overta 
flere av HR-oppgavene i de norske kommunene. Det vil si risiko for at våre 
personopplysninger kan komme på avveie, og bli lagret i utenlandske “digitale arkiv”. 
Dette må vi forby. Vi må se til at vi oppbevarer våre digitale arkiv i Norge. All lagring av 
data må skje på en slik måte at personvern og annen sensitiv informasjon ivaretas. 
Vi er alle opptatt av grønn energi og klimavennlige løsninger.  
Digitalisering av arbeidet vårt - Er det klimavennlig? 
Et eksempel som vi kjenner, og har vært synlig for oss alle over flere år er seilskip som 
har blitt til motoriserte frakteskip. I perioden som vi lever i nå ser vi at motoriserte skip 
med maskinister har blitt endret til elektriske ferjer og frakteskip. Maskinistene måtte 
dermed få utviklet sin utdanning til å bli en digital «maskinist».  
Sånn utvikler verden seg fremover.  
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Covid -19 er ikke den siste pandemien som verden står ovenfor, så her må det handles. 
Når det er sagt så må digitale verktøy bli rimeligere slik at de med minst inntekt har 
råd til å kjøpe seg digitale verktøy, samt få lært seg hvordan de kan bruke den nye 
teknologien slik at vi alle kan henge med i fremtiden! 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3411 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse: 

Europapolitikken skal ikke svekke Norge som suveren nasjon 

 
Vi trenger kunnskap om alternativene til EØS. Fagforbundet sto allerede i 2012 
sammen med 16 andre organisasjoner for en utredning av alternativer, «Alternativ-
utredningen», men det ligger atskillig mer tyngde i å få en offentlig utredning, vedtatt 
av Stortinget. 
Denne debatten er krevende. Det kreves kunnskap for å delta, og påstand står ofte 
mot påstand. Må vi ha avtalen for å få solgt varene våre? Er EØS et hinder for vårt 
nasjonale demokrati? Undergraver EØS faglige rettigheter? Ifølge meningsmålinger 
har EØS avtalen tilsynelatende stor oppslutning blant befolkningen, i motsetning til et 
EU- medlemskap. 

 
EUs kontrollorgan ESA har ved flere anledninger forsøkt å ta styring på offentlig sektor 
i Norge. Blant annet ved å prøve å innføre like konkurranseregler mellom offentlig og 
privat sektor. Dette vil gi fatale følger for velferdstjenestene, og arbeidstakere vil 
svekkes i lønn, avtaler og avtaleforhold. 
Etter Brexit er det dessuten et annet EU vi snakker om. Storbritannia er en av Norges 
aller viktigste handelspartnere, og omfanget av norsk handel innen EUs indre marked 
reduseres betydelig. Dette trenger vi også kunnskap om. 

 
I de senere år har vi sett en rekke eksempler på at norsk lov og norske ordninger 
tilsidesettes av EU-lovgivning, og av EUs-organer. Avvikling av Statens Medisinaldepot 
var en direkte konsekvens av EØS-avtalen. Norske krisetiltak i forhold til korona-
pandemien måtte sendes til EØS-avtalens tilsynsorgan ESA for godkjenning. En skulle 
tro at vi som suveren nasjon kunne bestemme slikt på egen hånd, men slik er det altså 
ikke.  

 
Vi har også fått EUs prosedyreforordning, og EUs meldepliktdirektiv. Her vil EU ha rett 
til å gå direkte på norske kommuner som de mener bryter med regler for offentlig 
støtte, og evt. bøtelegge, eller gi tvangsmulkt til disse. Meldepliktdirektivet ønsker at 
alle forslag i norske folkevalgte organer som bryter med EUs tjenestedirektiv skal 
meldes inn til EU 3 mnd. i forveien, og EU kan forlange at vedtak stanses eller endres. 
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Dette gjelder saker som angår arealplaner, innleie av arbeidskraft, krav til garantier og 
annet. 

 
EØS griper sterkt inn i norsk suverenitet. Er det verdt prisen, og finnes det alternativer 
til EØS som kan sikre handel med EU uten å måtte oppgi så mye suverenitet som vi 
gjør i dag? Det spørsmålet trenger et svar. Svaret kan vi få gjennom en offentlig 
utredning av alternativer til EØS. Etter 26 år med EØS-avtalen kan det bli aktuelt å 
konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den 
opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. Norge kan si opp hele avtalen, 
oppsigelsestiden er ett år. 

 
Det året kan vi bruke på å forhandle frem en reell frihandelsavtale, som er i 
overenstemmelse med nasjonal lovgiving og ILO–konvensjoner. 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3412 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Utallelse: 

Fagforbundet forventer en tannhelsereform 

 
Fagforbundet utfordrer AP, SV og SP til å gå sammen med Rødt, for å få fortgang på en 
tannhelsereform. Den skal starte med å gi gratis tannlege til unge voksne, og på sikt 
skal den gjelde for alle aldersgrupper. 

 
Tannhelsetilbudet er et stort hull i velferdsstaten, og dette hullet må vi fylle. Det gir 
ingen mening å forskjellsbehandle tennene og resten av kroppen. Det skal ikke være 
en forskjell på om du brekker en arm eller en tann. Vi har råd til å gjøre noe med dette i 
Norge. Derfor vil vi ha offentlig, skattefinansiert tannhelse til alle.  
Vi lever i et samfunn hvor forskjellene stadig øker, samtidig som det gis skattelettelser 
til de rikeste. Det er ingen som betviler at dårlig tannhelse kan være vondt og farlig. 
Allikevel viser det seg at 33% av befolkningen har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege 
av økonomiske årsaker.  

 
Blant dem som oppgir en årsinntekt under 300.000 svarer nesten halvparten at de 
enten har utsatt, eller unnlatt å gå til tannlegen. Dette ifølge en spørreundersøkelse 
som Opinion utførte for FriFagbevegelse og Dagsavisen høsten 2018.  

 
Noen mener at krisetider ikke er tiden for å utvide velferden. Vi mener motsatt. 
Spesielt i en tid med høy arbeidsledighet hvor mange har dårlig råd er det viktig å 
utvide velferden og la fellesskapet ta de store regningene. Vi vil ha et offentlig 
finansiert og drevet helsevesen som er innrettet på å gi likeverdige tjenester til alle, 
uavhengig av alder, inntekt, personlige ressurser, sosial status, eller bosted. 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3413 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse: 

Heltid 
Arbeidstakernes rett til heltidsstilling er forankret i Arbeidsmiljøloven og 
tariffavtalene. Lovtekster er dessverre ikke så mye verdt, dersom vi aksepterer at folk 
må vente på ledige stillinger som blir frigjort gjennom naturlig avgang. Retten til heltid 
kan bare virkeliggjøres dersom arbeidsgiverne tar ansvar og bestemmer at man vil 
problemet til livs.  

 
I offentlig sektor er det helt avgjørende at politisk ledelse og administrasjon er positiv 
og involvert. Det finnes ulike tiltak og løsninger for å få slutt på uønsket deltid, og disse 
vil kreve omstilling og velvilje hos både ansatte, fagforeninger, arbeidsgivere og 
politikere. 

 
Den viktigste forutsetningen er likevel at det må settes av nødvendige økonomiske 
ressurser. Problemet med uønsket deltid i helsesektoren henger sammen med at 
arbeidsgiverne opererer med en lavest mulig bemanning. Der det er behov for 
bemanning 24 timer i døgnet blir det dermed «umulig» å få turnusen til å gå opp, uten 
å dele stillingene i de underligste stillingsbrøker. Skal man lykkes med å få flere hele 
stillinger, er det derfor en forutsetning at bemanningen økes.  

 
Resultatene til mange heltidsprosjekter rundt om i landet viser samme tendens: 
Sykefraværet går ned, de ansatte opplever hverdagen som langt mer positiv og 
utgifter til vikarer er kraftig redusert. Den aller viktigste effekten er at kvaliteten på 
tjenestene er bedre, og ikke minst har brukerne av de aktuelle tjenestene fått det mye 
bedre.  
Fornøyde brukere og bedre arbeidsmiljø er store gevinster. 

 
I tillegg vil det bli lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere når arbeidsgiver kan 
tilby hele, faste stillinger. Dette bidrar også til at de som allerede jobber i offentlig 
sektor, blir værende. 

 
Kvinnedominerte yrker er de som er hardest rammet av ufrivillig deltid.  
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Ansatte innenfor helsesektoren stiller ofte i en dårligere økonomisk posisjon enn det 
som skal forventes i et morderne samfunn. 

 
Dette må vi få en slutt på. 

 
Heltid skal være en rettighet for alle! 

 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3415 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse: 

 
Kompetanseplaner og behov for helsefagarbeideren fremover 

Kommunene har i takt med nye reformer og samfunnsutvikling endret seg. Dette har 
medført endringer i arbeidsoppgaver for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.  

Tjenesteyting er vedtaksbasert og økonomisk styrt. Når pasienter er ferdig behandlet 
på sykehuset er det kommunene som skal overta pasientens videre behov og 
oppfølging.  

Helsefagarbeideren er utdannet til å pleie, observere og lage gode tiltak også for de 
sykeste pasientene. I tillegg har vi nå flere fagarbeidere med spesialkompetanse. Disse 
innehar mer kompetanse innen sitt spesialfelt, enn en høgskoleutdannet med vanlig 
grunnutdanning.  
Dessverre ser vi altfor ofte at helsefagarbeiderstillinger omgjøres til høgskolestillinger 
ved nyansettelser. 

Våre tillitsvalgte har utfordringer med å få gjennomslag for sine argumenter mot 
omgjøring av stillinger.  
Som oftest er det høgskoleutdannede som sitter i ledende administrative stillinger. Vi 
opplever at de «spiller på» en tanke om at pasientene ikke vil bli ivaretatt godt nok av 
fagarbeidere.  
Tiden er inne for å sette fokus på rett kompetanse på rett plass, slik at vi ikke ender 
opp som på sykehusene, der vi gjennom flere år har mistet fagarbeiderstillingene.  

Fagforbundet skal jobbe aktivt på alle nivåer for at kommunene skal få på plass en 
behovsbasert kompetanseplan!  
Denne må være lik i alle kommuner. En bemanningsnorm der fagarbeideren skal 
utgjøre en viss prosentandel av bemanningsnormen.  
Slik det utvikler seg nå, utgjør andelen av høgskoleutdannede i enkelte kommuner fra 
50% og oppover. Er det slik at rene sykepleieoppgaver utgjør en så stor prosentandel 
av oppgavene som utføres? 

Utdanningsinstitusjonene som jobber med læreplaner for helsefagarbeidere må i 
større grad involveres, slik at det oppnås en felles forståelse for hvilken kompetanse 
fagarbeideren faktisk innehar. Dersom denne utviklingen fortsetter, må det diskuteres 
på et nasjonalt nivå hvorvidt samfunnet har bruk for fagarbeidere i pleie- og 
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omsorgstjenestene fremover.  
Vi ser at helsefagarbeidere i noen kommuner blir satt til arbeidsoppgaver utenfor sitt 
arbeidsfelt. Helsefagarbeideren skal arbeide med pleie, og la renholderen ta seg av 
praktisk bistand innenfor sitt yrkesfelt. 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3417 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelse: 

STANS SENTRALISERINGEN, BEVAR DISTRIKTENE 

Vi lever i et fredelig og vakkert land, der naturressursene er rike og fordelt over hele 
landet. 
Dessverre blir ressursene hentet uten å gi nevneverdige arbeidsplasser i distriktene 
der de hentes. 

Kommunene må få beholde mer av verdiene som skapes lokalt, og antallet statlige 
arbeidsplasser i distriktene må økes. 

Prisen for sentraliseringen er det distriktene som betaler for, med store avstander til 
tjenester som blant annet kommuneadministrasjon, post og bank. 
Sentralisering har ført til at lensmannskontorer, lokalsykehus, 
kommuneadministrasjoner og NAV, skattekontorer og domstoler er fjernet fra 
distriktene. Dette fører igjen til at viktig lokal kunnskap og kompetanse forsvinner, og 
tryggheten for innbyggerne forringes.   

De som bor i distriktene får lenger pendleravstander, økte kostnader og større 
utfordringer med å organisere familiens fritidsaktiviteter og sosiale liv. 

I takt med at arbeidsplasser flyttes, påvirkes også andre deler av næringslivet med 
nedleggelse av f.eks. nærbutikken som mulig konsekvens, mer arbeidsledighet og i 
verste fall fraflytting. 

Regjeringens iver etter å sentralisere er en effektiv måte å rasere lokalsamfunn og 
legge distriktene øde på. Vi må passe oss så vi ikke ender opp med svenske tilstander, 
hvor det nesten ikke bor mennesker i den nordlige delen av Sverige. 

Hvis vi fortsatt skal ha spredt bosetting i hele landet må det legges til rette for å drive 
næring i distriktene. Landbruk er en viktig næring som skaper store verdier i 
distriktene og bidrar til at folk kan bo og leve der. 

Fagforbundet er imot sentralisering av Norge! 
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Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3419 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Uttalelser: 

Sykelønnsordningen og arbeidsavklaringspenger 

 
Fagforbundet oppfordrer Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet til å frede 
sykelønnsordningen. Vi går ikke med på forslag fra partiene på høyresiden om å 
innføre en karensdag som de har i for eksempel Sverige. Her har arbeidstakere ikke 
betalt for første sykedag. Dette har medført at særlig personer med små stillinger ofte 
går på jobb selv om de er syke, fordi de ikke har råd til å miste en dagslønn.  

 
Vi vet at mange innenfor helse jobber i deltidsstillinger. Dersom vi overfører den 
svenske undersøkelsen til norske forhold ville det bety at mange syke går på jobb og 
bringer smitte inn på sykehjem og sykehusene. Vi ser hvor skremmende dette er nå når 
vi står midt i en pandemi.  

 
Etter stortingsvalget i 2021 oppfordrer vi dem til å reversere endringene i 
arbeidsavklaringspengene som regjeringen innførte i statsbudsjettet 2020.  
Her ble spesielt unge under 25 år hardt rammet, da den maksimale ytelsen ble 
redusert fra kr 198 000,- til kr. 130 000,-. Denne gruppen mennesker er ofte svært syke 
og trenger all støtte de kan få. De trenger ikke tilleggsbekymringer, som for eksempel 
at de på grunn av dårligere økonomi må flytte eller bli kastet ut av boligen sin. 

 
Det er ikke et slikt samfunn Fagforbundet ønsker. Vi må ta vare på alle, særlig de 
som  allerede sliter med å bli friske og delta aktivt i det norske arbeidsmarkedet. 

Begrunnelse: 
Viktig at vi utdyper politikken vår på dette området, gjennom en uttalelse.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3441 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Kunnskapsløftet 2020. 

  

Fagforbundet skal følge opp “kunnskapsløftet 2020” og sørge for å gi klar beskjed hvis 
det viser seg at denne ikke fungerer etter intensjonen. 

Vi er fortsatt bekymret for at fremtidige generasjoner kommer ut av skoleløpet uten å 
ha kunnskap om privatøkonomi (lån, rente, budsjett osv). 

  

Vi frykter fortsatt at det allmennfaglige og skriftlige fokuset er for stort innenfor 
yrkesfaglig studieretning og mener skolene må gjøre mer for å også få “de svake” 
gjennom utdanningsløpet. Framtidens samfunn trenger kompetente arbeidstakere 
med både yrkesfaglig og høyere utdanning. Fagforbundet skal følge “kunnskapsløftet 
2020” tett de nærmeste årene og sørge for å få gjennomslag for eventuelle endringer 
som måtte vise seg nødvendig. 

  

Vi mener det er en selvfølge for en ny skolereform at flere enn tidligere skal 
gjennomføre sitt utdanningsløp. Derfor mener vi også at en suksessfaktor for å få til 
dette er fleksible skoleløp som gir folk tid til å fullføre uansett forutsetning. 

  

  

Voksenopplæringen må styrkes for å gjøre det enkelt og fleksibelt for den enkelte og ta 
fagene/utdanningen som trenges for å komme ut i arbeid. 

  

Fagforbundet skal sørge for at utdanning og skoler ikke sentraliseres 
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Fagforbundet støtter LOs arbeid i forbindelse med modernisering av videregående 
opplæring: 

  

I det lange løp; Har vi den beste måten å drive videregående skole? 

  

Videregående opplæring er ikke identisk med videregående skole. Den gode 
videregående skolen i Nordland skal bli enda bedre og vil hver dag skape historie med 
utgangspunkt i våre verdier om å være åpen og nysgjerrig i holdning, og modig og 
ansvarlig i handling. Et desentralisert skolesystem gir elevene større mulighet til kontakt 
med sin region og sitt hjemmemiljø. 

  

Den gode videregående skolen har derfor en nøkkelrolle som samfunnsutvikler i 
Nordland. Skolen vil bidra til å dyrke frem nødvendig fagkompetanse av høy kvalitet og 
samtidig legge et godt grunnlag for livslang læring som er helt avgjørende for den 
enkeltes livskvalitet og deltakelse i et stadig mer digitalisert samfunn. 

  

Vårt overordnete mål er: Nordland skal være foregangsregion for framtidig 
videregående opplæring som både imøtekommer næringslivets behov og vår geografi. 

  

·         Vårt mål er også at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god 
faglig kvalitet nær der de bor. For mange unge er det tøft å skulle flytte hjemmefra og bli 
borteboer i en så ung alder. Derfor er det vesentlig at fylkeskommunen etterstreber å ha 
et tilbud i nærheten av elevene så langt det lar seg gjøre.  

·         Vi mener den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående 
opplæringen 

·         Fylkesrådet har jobbet aktivt for å øke gjennomføre i videregående skole. Dette har 
lykkes og frafallet er vesentlig redusert de siste årene, men vi er ikke fornøyd. Et tiltak vil 
være å gjøre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole lettere. 

·         Morgendagens arbeidsliv er avhengig av at flere velger å ta høyere utdanning. Det 
er viktig for utviklingen av arbeidslivet og verdiskapingen i Nordland at vi har en god 
balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag. En sentral del av 
Nordlandsmodellen er det å tilpasse videregående opplæring til arbeids- og 
næringslivets behov. Vi vil videreutvikle Nordlandsmodellen de neste fire årene» 
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Vi er klar over et dramatisk synkende elevtall i Nordland. Vi er ikke enige i at den eneste 
løsningen er å redusere tilbudene ved de videregående skolene. 

  

I praksis fører dagens skolepolitikk til sentralisering og privatisering. Hvorfor blir det slik? 

I prinsippet og i de fleste tilfellene driver vi videregående skole i dag på akkurat samme 
måte som vi gjorde på 60-tallet. Den fysiske skolebygningen er rammen for 
organisatorisk struktur, alle lærere på skolen tilhører denne organisatoriske enheten, 
alle lærere på skolen har samme rektor, en lærer underviser vanligvis bare på «sin 
skole». Alle elever samles i et klasserom sammen med sin lærer for å undervises og 
timeplan er stort sett lik fra uke til uke. Penger budsjetteres til hver skoleenhet, men 
hvilket tilbud skolen gir sine elever «detaljeres og dikteres» av fylkestinget høsten før. 

  

Når man driver skolen slik vil sentralisering av tilbudet og stordriftsfordeler være den 
mest 

innlysende måten å spare penger på uten å gå på akkord med kvaliteten. Men, med det 
oppfyller vi ikke våre egne mål satt for utdanning i Nordland! Må skolen drives slik? 

  

Har man tenkt desentralisert, samlingsorientert og med timeplaner som gir større 
fleksibilitet og muligheter gjennom hele skoleåret og utdanningsløpet. 
Spesialisthelsetjenesten satser på DMS hvor brukere får kortere reise til senteret og hvor 
målet er at 80% av polikliniske tjenester skal utføres. Kanskje vi kan la oss inspirere av 
disse? 

  

Hvorfor må alle lærere på samme fysiske sted høre til samme organisasjonsenhet? Kan 
man lage ansvar og kollegium på tvers av lokasjoner som samarbeider om at flest mulig 
får et mangfoldig tilbud i VG-1 nært der de bor? Kan man be kostnadskrevende linjer, 
som også er produksjonsenheter, samarbeide med nærmiljøet, fokusere mer på 
produktutvikling, salg og inntjening for å dekke noen av egne utgifter? Dette vil også 
sikre fokus på entreprenørskap slik man ønsker i målsetninger. Kan man samarbeide på 
en annen måte med næringsliv slik at deres bidrag til videregående blir større? 

  

Vi mener en godt utdannet ungdom og befolkning i alle deler av Nordland og vårt 
ganske land er den viktigste ressursen for bosetting og næringsutvikling. Vi bør arbeide 
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for et bredt spekter av næringsvirksomhet og offentlig virksomhet i alle deler av fylket, 
og da skylder vi å gi vår ungdom utdanning og framtidstro. 

Med bakgrunn i dette ber LO i Nordland om følgende: 

  

  

1) Fylkeskommunen utreder et pilotprosjekt basert på desentralisert, samlingsorientert 

opplæring og med timeplaner som gir større fleksibilitet og muligheter gjennom hele 
skoleåret og utdanningsløpet. Med partene i arbeidslivet. 

  

2) Tilretteleggelse for Nettbasert/digital opplæring i deler av yrkesrettet fag. 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag til uttalelser blir vurdert nærmere landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #591 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig på lydfil og 
tegnspråk.  

Begrunnelse: 
For å gjøre våre viktigste og styrende dokumenter tilgjengelig for alle, er det 
nødvendig at prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig for alle 
på lyd og tegnspråk. Vi som Norges største fagforbund og en viktig aktør i 
arbeidslivet, bør sitte i førersetet når det gjelder inkluderende arbeidsliv.   
 
Vi vil på denne måten tilrettelegge for døve, blinde, svaksynte. De med lese og 
skrivevansker vil også få lettere tilgang til våre viktige dokumenter.  
 
Vi mener også at dette vil ha en god verve-effekt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er allerede muligheter for å høre prinsipp- og handlingsprogrammet og 
vedtektene opplest på nettleser og annen programvare. Prinsipp- og 
handlingsprogrammet og vedtektene på tegnspråk anses overflødig, da disse er 
tilgjengelig i skriftlig form.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #629 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig på lydfil og 
tegnspråk. 

Begrunnelse: 
For å gjøre våre viktigste og styrende dokumenter tilgjengelig for alle, er det 
nødvendig at prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig for alle 
på lyd og tegnspråk. Vi som Norges største fagforbund og en viktig aktør i 
arbeidslivet, bør sitte i førersetet når det gjelder inkluderende arbeidsliv.   
 
Vi vil på denne måten tilrettelegge for at døve, blinde, svaksynte. De med lese og 
skrivevansker vil også få lettere tilgang til våre viktige dokumenter.  
 
Vi mener også at dette vil ha en god verve-effekt. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er allerede muligheter for å høre prinsipp- og handlingsprogrammet og 
vedtektene opplest på nettleser og annen programvare. Prinsipp- og 
handlingsprogrammet og vedtektene på tegnspråk anses overflødig, da disse er 
tilgjengelig i skriftlig form.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #666 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig på lydfil og 
tegnspråk.  

 

 

Begrunnelse: 
For å gjøre våre viktigste og styrende dokumenter tilgjengelig for alle, er det 
nødvendig at prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelig for alle 
på lyd og tegnspråk. Vi som Norges største fagforbund og en viktig aktør i 
arbeidslivet, bør sitte i førersetet når det gjelder inkluderende arbeidsliv.  
 
 
 
 
Vi vil på denne måten tilrettelegge for døve, blinde, svaksynte. De med lese og 
skrivevansker vil også få lettere tilgang til våre viktige dokumenter. 
 
 
 
 
Vi mener også at dette vil ha en god verve-effekt. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er allerede muligheter for å høre prinsipp- og handlingsprogrammet og 
vedtektene opplest på nettleser og annen programvare. Prinsipp- og 
handlingsprogrammet og vedtektene på tegnspråk anses overflødig, da disse er 
tilgjengelig i skriftlig form.  
 
 
 

  



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

 

 

100 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #817 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
Prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter gjøres tilgjengelige på lydfil og 
tegnspråk. 

Begrunnelse: 
Alle våre viktige dokumenter skal være tilgjengelige for alle .Fagforbundet er den 
største forbundet i Norge. 
Derfor skal vi tilrettelegge for døve, blinde og svaksynte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er allerede muligheter for å høre prinsipp- og handlingsprogrammet og 
vedtektene opplest på nettleser og annen programvare. Prinsipp- og 
handlingsprogrammet og vedtektene på tegnspråk anses overflødig, da disse er 
tilgjengelig i skriftlig form.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #923 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Foreta integrasjon mellom medlemsregisteret og KKR (kontakt- og 
reservasjonsregisteret) for å løse evig ressursbruk med å ajourholde kontaktinfo for 
medlemmer, samt ivareta personvern v/kommunikasjon med medlemmer. 

Begrunnelse: 
Det refereres til Digitaliseringsrundskrivet, pkt. 1.5 Bruk nasjonale 
felleskomponenter og fellesløsninger. Digitaliseringsrundskrivet er en 
sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor.  
Regelverk innen digitalisering for offentlig sektor er relevant for Fagforbundet som 
er landets største arbeidstakerorganisasjon og som representerer hovedsakelig 
offentlige virksomheter. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. I dette arbeidet vil organisasjonen bli involvert.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #3146 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Medlemsregisteret Fane2 
- Fagforbundet bør finne et mer brukervennlig medlemsregister 
- Det bør kartlegges hvor mye menneskelige og økonomiske ressurser det brukes på 
programmet i dag. 
- Det bør også kartlegges hvor mye penger som går tapt pga. forsinkelser i 
programmet. 

Begrunnelse: 
Fane2 er et lite brukervennlig program og det brukes utallige timer til opplæring av 
Fane2-ansvarlige. Det er også store utfordringer med å finne personer til dette 
ansvarsområdet.  
Forsinkelser i programmet, at giroer sendes ut 2 måneder på etterskudd, er dårlig 
medlemsivaretakelse.  
Programmet slik det er i dag gjør at vi taper mye penger og direktebetalende 
medlemmer ligger hele tiden på etterskudd med betaling.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. I dette arbeidet vil organisasjonen bli involvert.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #935 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1037 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1139 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1197 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1254 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1311 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1354 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1415 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.   
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1483 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1548 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1625 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1738 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1795 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1849 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1887 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #1952 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2060 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2076 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2201 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2263 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2335 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
"Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2416 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2473 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
 
 
 

  



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

 

 

126 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2558 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #2643 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes.  

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker 
Forslagsnr: #3422 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Fagbladet som medlemsblad utredes. 

Begrunnelse: 
Intensjonen med utredningen må være å finne den mest hensiktsmessige løsningen 
for Fagforbundet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemsundersøkelsene våre viser at Fagbladet blir svært mye lest blant våre 
medlemmer og at de er fornøyd med bladet. Ved siden av kontakten med 
tillitsvalgte, er Fagbladet den viktigste direkte kontakten medlemmene har med 
Fagforbundet. Fagbladet blir i dag styrt etter vær varsom- og redaktørplakatene, 
som bidrar til at bladet har et høyt journalistisk nivå. Dette gir også bladet større 
troverdighet enn medlemsblad som ikke styres etter redaktørplakaten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - Nytt kapittel - Linje 67 
Forslagsnr: #270 
Fra: Fagforbundet SI Hedmark 

Forslag: 
Løfte lønnsgruppe 2 og 3 for å gjøre forskjellen mindre opp til lønnsgruppe 4. 
Deretter prosenttillegg for alle lønnsgrupper. 

Begrunnelse: 
Fagarbeiderne ser nå at forskjellen mellom lønnsgruppe 2 og 3 opp til lønnsgruppe 
4 øker for hvert lønnsoppgjør. Forskjellen er nå veldig stor mens forskjellen ned til 
lønnsgruppe 1 er veldig liten. Det er viktig at dette utjevnes for fortsatt å stimulere 
til at folk tar fagbrev og øker sin kompetanse. Utdanning skal lønne seg også 
økonomisk. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Tariffkrav 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - Nytt kapittel - Linje 67 
Forslagsnr: #1490 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Fagforbundet skal jobbe med å etablere samarbeidsavtaler med flere partier som 
deler våre mål og visjoner. 

Begrunnelse: 
Viktig med flere allianser for å få gjennomslag for vår politikk 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
prinsipprogrammet linje 65-66 og handlingsprogrammet linje 430 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - Nytt kapittel - Linje 67 
Forslagsnr: #3344 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Fagbrev på jobb.  

Fagforbundet må arbeidede opp mot regjeringen slik at det settes av midler til til 
Fagbrev på jobb.   Det må øremerke midler til Fagbrev på jobb. 

Begrunnelse: 
Mange fylker har dessverre ikke kommet i gang, på grunn av det ikke er midler til å 
gjennomføre det.  
Det er mange tilsette uten formell kompetanse, og på mange arbeidsplasser kan det 
vere vanskelig å rekrutere nok fagkompetanse. Det er viktig at det vert satsa på alle 
gode tiltak som er med på å styrke fagkompetansen. Det har vist seg at mange 
ynskjer å nytte seg av dette tilbudet. Det er viktig for både tilsette og bedrifter.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
 linje 187 i handlingsprogrammet, kulepunkt to om arbeidsplassbaserte tilbud innen 
fagopplæring og fagskole. Forslagets intensjon og begrunnelse støttes, men for å 
unngå å gå i detalj om ulike ordninger i programmet, kan eksisterende formulering 
brukes.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - Nytt kapittel - Linje 67 
Forslagsnr: #3345 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Y-VEIEN  

Det må jobbes med flere prøveprosjekt når det gjelder å rekruttere sykepleiere. Det 
er mange helsefagarbeidere som kunne tenke seg og ta sykepleien på 
realkompetanse. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet må jobbe for at fagarbeidere kan ta høyskoleutdanning på 
realkompetanse. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende prinsipp 
og handlingsprogram, kapittel (linje) 
linje 209 i handlingsprogrammet om flere y-veitilbud.   
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #267 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Reduksjon av medlemskontingent i kommende årsmøteperiode. 

  

  

Begrunnelse: 
Fagforbundet må vurdere hvor stor innflytelse kontingent-nivå har på 
vervearbeidet. Ikke minst i lys av koronatider og et dårlig lønnsoppgjør. Tillitsvalgte 
på arbeidsplassene melder stadig oftere om frafall av medlemmer og har 
vanskeligheter med å verve nye. Dette mener vi er et viktig tiltak for å øke 
organisasjonsgraden i Norge. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
Utsettes 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #269 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Økt tilgang på relevant vervemateriell. 

Begrunnelse: 
Det bør være mer kategorisert vervemateriell som går på yrke. Eksempelvis - 
Fagforbundet skal ha et økt vervefokus på høgskoleutdannede, dette krever 
vervemateriell som er rettet mot denne gruppen.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Følges opp administrativt. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #922 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Bruk av kontaktdata fra medlemsregisteret for å kommunisere med medlemmer.  

Begrunnelse: 
Fagforeninger med tilhørende yrkesseksjoner har ulik praksis for bruk av 
kontaktdata v/kommunikasjon med medlemmer. Det etableres mailgrupper med 
arbeids e-poster til medlemmer som brukes i stor grad ved kommunikasjon med 
medlemmer noe som betyr svekket informasjonssikkerhet, og unødig ressursbruk 
for ajourholdsarbeid. Både medlemsregisteret og distribusjonsverktøy for 
tillitsvalgte (sende ut e-post/SMS) på nettsiden kan brukes som 
kommunikasjonskanal med medlemmer.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #925 
Fra: FAGFORBUNDET NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVD 473 

Forslag: 
Etablere løsning/arbeidsområde for fagforeninger til lagring og veksling av info 
(Teams). 

Begrunnelse: 
Informasjon som fagforeninger jobber med lagres på ulik måte-private 
datamaskiner, arbeidsdata med digitale flater tilhørende arbeidsgiver noe som betyr 
svekket informasjonssikkerhet. Styret veksler mye info på mail noe som gjør lagring 
av informasjon/arbeidsfiler uoversiktlig. Fagforeninger har behov for å ha et 
verktøy (Teams) som innfrir behov for å kunne løse arbeidsoppgaver i dagens 
samfunnet, med klient/lisence tilhørende Fagforbundet for å ivareta 
informasjonssikkerhet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #1851 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Fane2 - medlemsregisteret 

Landsmøtet ber forbundsstyret initiere et prosjekt som skal 

- Kartlegge samlet ressursbruk på Fane2 

- Utrede alternativer til dagens ansvars,- og oppgavefordeling i Fane2-arbeidet, 
herunder kostnadsfordeling.  

Det etableres en prosjektgruppe som fremmer innstilling ovenfor forbundsstyret. 

Begrunnelse: 
Et godt og effektivt medlemssystem hvor de som ønsker å melde seg inn blir meldt 
inn raskt, og de som ikke lengre skal stå som medlem blir tatt ut er viktig for 
Fagforbundet. Det brukes i dag store summer både lokalt og regionalt på arbeidet 
med Fane2.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi for Fagforbundet som ivaretar intensjonen 
til forslagsstiller. I dette arbeidet vil organisasjonen bli involvert.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #2372 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Uttalelse  

Pensjonistmedlemskap  

I Trondheim har vi registert flere utmeldelser fra pensjonistmedlemmer med 
begrunnelse om at kontingenten er for høy i forhold til inntekt. Når situasjonen 
oppstår nå har det selvsagt sammenheng med at leveomkostningene øker, mens 
pensjjonen i de siste 5 årene er avkortet. Naturlig nok så dreiser det seg vesntlig om 
medlemmer med lav inntekt. Antallet av medlemmer som får det vanskelig med å få 
endene til å møtes må påregnes å stoge hvis kostandene øker og inntekten forstatt går 
ned. Det hjelper ikke at medleskapet gir mye når økonimien ikke gir annet valg enn 
utmelding. Vi regner med at Fagforbundet ønsker å beholde sine 
pensjonistmedlemmer og ber der for oam at størrelsen på konitingenten for 
pensjoistmedlemmer (med lav inntekt) vurderes. Lavere konitingent vil selvsagt koste, 
men vi håper Fagforbundet finner en løsning på dette.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
Utsettes 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #2704 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Kontingent  

Forbundsstyret setter ned et utvalg som skal utrede muligheten for å senke 
kontingentsatsen og maksimumskontingenten til Fagforbundet. Utvalget skal i sitt 
arbeid blant annet hensynta kontingentsatsen og medlemsfordeler i konkurrerende 
fagforeninger, og muligheter for å effektivisere driften av Fagforbundet. Utvalget skal 
levere forslag til nye satser innen utgangen av 2022.   

Begrunnelse: 
Fagforbundet har en høy kontingent sammenlignet med konkurrerende 
fagforeninger. Dette skaper utfordringer med hensyn til å beholde og rekruttere 
medlemmer. Samtidig har Fagforbundet gode medlemsfordeler og det er nødvendig 
med høyere kontingent for å dekke dette. Muligheter for å effektivisere driften av 
Fagforbundet innebærer at behovet for høy kontingent delvis forsvinner.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
Utsettes 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #2960 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 239 VÅGSØY 

Forslag: 
Fagforbundet sentralt må aktivt jobbe inn mot ulike internett 
søkemotorer/startsider  for å være meir synlig på aktuelle arbeidsrelaterte saker 
som medlemmer og andre ønsker svar på. 

Begrunnelse: 
 
Fagforbundet må bli flinkere til å profilere seg på internett.  
Når vi som tillitsvalte er på farten og får spørsmål er google eit lett tilgjengelig 
verktøy. 
Når ein googlar tildømes turnusarbeid eller sykmeldt ferie kommer ofte delta og 
NSF opp. Andre ganger UDF. 
Vi ønsker at Fagforbundet skal være meir synlig på nett i dagligdagse 
problemstillingar i arbeidslivet.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ivaretatt av pågående arbeid sentralt. Informasjonsavdelingen 
driver allerede et omfattende arbeid knyttet til søkemotoroptimalisering, noe som 
skjer i samarbeid med et firma som har spisskompetanse på dette fagfeltet. Dette 
arbeidet gir gode og målbare resultater 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #3414 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Til diskusjon i Landsmøte. 

Hvordan oppnå tariffmakt og flere medlemmer? 

Den siste tiden har vi fått en del tilbakemeldinger på at kontingenten nå har blitt 
veldig høy, - mange utmeldinger begrunnes også med dette.  
Landsmøtet må drøfte §8 Medlemskontingent inngående slik at Fagforbundet 
fremdeles fremstår som en attraktiv kamporganisasjon sammenlignet med våre 
konkurrenter. 

Våre medlemmer representerer mange kvinner i lavtlønnsyrker.  
I valget mellom å organisere seg eller ha en litt romsligere økonomi kan valget tvinge 
seg frem. 
 
Med en regjering som de siste årene ikke har økt fradragsretten for kontingenten har 
dette blitt en betydelig utgift for flesteparten av våre medlemmer. 

Vi må derfor drøfte internt i egen organisasjon: 

•    Er tida moden for å ha frivillige forsikringsordninger slik andre organisasjoner har? 
•    Er tida moden for å sette ned prosentsatsen fra 1,45% av brutto lønn? 
•    Kan vi redusere makskontingenten så vi ikke oppleves dyrere enn forbund som 
organiserer i samme tariffområder? 
•    Er det andre muligheter for å endre utgifter og inntekter i egen organisasjon? 

Landsstyret bør i løpet av 6 måneder få fremlagt en sak med ulike modeller, for å møte 
disse utfordringene til drøfting. Landsstyret må så sende saken til høring lokalt og 
regionalt i organisasjonen før endelig vedtak. 

SAMMEN ER VI STERKE! 

Begrunnelse: 
Viktig å løfte denne diskusjonen i Landsmøtet.  
 
Landsstyret: 
Annet. 
Utsettes 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 6.1.1 
Forslagsnr: #3439 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Landsstyret/forbundsstyret bes utrede og forbedre overgangen for kontingent for 
medlemmer  som går fra arbeidsavklaring til ufør. Slik paragraf 9 er utformet vil det 
slå uheldig ut for de som har reservert seg mot å inneha kollektive 
forsikringsordninger.  

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Annet. 
Utsettes 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



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

 

 

144 

8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 10.2 
Forslagsnr: #285 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Konsekvent bruk av "alders- og uførepensjonistene" 

Begrunnelse: 
I Fagforbundet er det 4 yrkeseksjoner og 2 utvalg, Ungdonsutvalget og Alders- og 
uførepensjonistutvalget. Vi mener det er viktig å bruke hele begrepet fordi uføre ofte 
blir "uteglemt". 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I forslag til vedtektene er uføre foreslått inn i teksten. Det vil for øvrig ikke være 
hensiktsmessig å konsekvent benytte begrepet alders- og uførepensjonistene, det er 
avhengig av konteksten. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3573 
Fra: FAGFORBUNDET LØTEN 

Forslag: 
Fagforbundsbutikken: den er dyr, men synes den burde hatt kampanjer slik at 
enkelte uker kunne foreningene kjøpt billige kaffe kanner som er sponet av FF under 
kost pris. Feks 40 kr og da kunne vi ogs små foreningene kjøpt masse profilerings 
utstyr til arbeidsplasser og medlemmer. En annen uke kunne det vært kaffe kopper 
til 5 kr.Delta har slik i sin nettbutikk.    

Begrunnelse: 
Kjente saker for Fagforbundet 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår et arbeid med å se på nettbutikken. Dette må også ses i sammenheng med 
etisk handel og vedtaket om redusert klimafotavtrykk. Innholdet i nettbutikken og 
prisen anses ikke som en sak for Landsmøtet.  
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3574 
Fra: FAGFORBUNDET LØTEN 

Forslag: 
Særavtaler KSSFS 2201 punkt3.5 Denne skal sikkert ikke tas opp her men minner 
om det alikevel...Tar den også opp til tariff senere. Innen skole er det mulig å bruke 
denne bestemmelsen i særavtalen. Vi synes dette er en dårlig løsning for våre 
medlemmer da de blir trekt 11% i lønn. Da sitter de igjen med 89% lønn i full 
stilling. Her skulle det vært arbeidsgiver ansvar til å fylle timene så full lønn er 
regelen. Heltid:Lovfeste retten til heltid!  

Begrunnelse: 
Kjente saker for Fagforbundet 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette behandles på tariffkonferanser. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - § 11.3.4 
Forslagsnr: #77 
Fra: FAGFORBUNDET LØTEN 

Forslag: 
Organisatorisk frikjøp: 

Her synes vi at dagens fordelings nøkkel bør endres. De små foreningene med lite 
penger bør få mere og kanskje ikke måtte betale noe selv. Det er vanskelig å få folk til 
forskjellige verv og det er mye jobb som skal utføres. 

Kanskje leder og nest leder kunne vært frikjøpt med betaling fra sentralt? så kunne 
andre verv blitt frikjøpt også? 

Synes organisatorisk frikjøp er kjempe fin ordning men hadde ønsket en større pott på 
de små foreningene. 

 

Begrunnelse: 
Kjente saker for Fagforbundet 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fordelingen behandles ikke av Landsmøtet. 
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8. Diverse saker 
 
8.1 Diverse saker 

Dagsorden: 8. Diverse saker - 8.1 Diverse saker - 4. Politisk makt - Linje 262 
Forslagsnr: #358 
Fra: Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy 

Forslag: 
Innspill til Handlingsprogrammet - Likestilling. 

I kap. om Likestilling ber vi om at der blir lagt inn i teksten noe mer om de som blir 
utstøtt av arbeidslivet. 

Det er et stort problem og der blir satt for lite fokus på den gruppe medlemmer. Vi er 
alle kjent med at yngre uføre er et økende problem, men Fagforbundet må være en 
pådriver og stille krav om at de skal få en verdig behandling og at de skal få 
muligheten til å kunne være en del av arbeidslivet. 

Dette gjelder også inkludering og mangfold - medlemer med funksjonshemning. 

Er der mulighet for å få noe av dette med som et ekstra kulepkt etter linje 159. 

  

  

  

Begrunnelse: 
Dette er viktige problemstillinger som våre medlemmer er opptatt av. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen er ivaretatt i handlingsprogrammet og delvis ivaretatt av forslag 404. 
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