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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5127 

Fra: 230 Roar Øverås, Forbundsregion Trøndelag 

 

Tariffpolitikk - Linje 101 

Forslag 

Ønsker å fremme et endringsforslag til opprinnelig forslag # 2892,. Sett inn etter  innretning i linje 

101.  Arbeide for å få på plass tillitsvalgte i alle avtaleområder for å sikre muligheten til å forhandle. 

 

Begrunnelse 

Trenger ikke å bli tilgodesett med muligheter for forhandling uten tillitsvalgte på plass. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Tiltres på linje 101 med følgende tekst: Dette gjøres best med å ha tillitsvalgte på alle områder 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5062 

Fra: 71 Lasse Kristiansen, Forbundsregion Oslo 

 

Tariffpolitikk - Linje 102 

Forslag 

Setningen «Dette krever likevel en rettferdig fordeling mellom sektorer og yrkesgrupper, for å 

hindre at enkelte områder systematisk får lavere lønnsvekst enn andre» endres til «Dette krever 

likevel en rettferdig fordeling mellom sektorer og yrkesgrupper. Det igangsettes et arbeid for å se 

på hvordan frontfagmodellen bedre kan ivareta gruppe av lavtlønnede som systematisk har fått 

lavere lønnsvekst enn andre gjennom flere år.». 

 

Begrunnelse 

Flere av våre medlemmer opplever lønnsnedgang  og betydelig etterslep. Dette gjelder også 

innenfor flere av våre tariffområder hvor kommersielle velferdsprofitører søker for å minske de 

ansattes lønns- og arbeidsvilkår.. Når denne type tariffavtaler i all hovedsak består av lavtlønnede 

medlemmer,  vil også potten det forhandles om begrense muligheten til nødvendige og riktige løft 

for de som har minst. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Diskusjon og drøftinger om lønnsdannelse foregår i flere råd og utvalg gjennom hele året, spesielt 

opp imot tariffoppgjørene. Frontfaget er hele tiden et av mange elementer i disse drøftingene. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5027 

Fra: 412 Ole Roger Berg, Landsstyret 

 

Tariffpolitikk - Linje 106 

Forslag 

Forslag #2297 opprettholdes med en endret tekst:  bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse 

må styrkes for å sikre  arbeidstakerne et bedre vern, slik at de bedre ivaretar blant annet pensjon 

og AFP 

 

Begrunnelse 

Samme formulering som ble vedtatt på LO kongressen 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forslaget tiltres med følgende formulering og settes inn på linje 126: Bestemmelsene i 

arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse må styrkes for å sikre arbeidstakernes bedre vern, 

slik at de bedre ivaretar blant annet AFP og pensjon. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5029 

Fra: 267 Berit sandnes Wikstøl, Forbundsregion Troms 

 

Tariffpolitikk - Linje 107 

Forslag 

Fagforbundet jobber for å opprettholde og forbedre medlemmenes pensjonsrettigheter. All inntekt 

skal være pensjonsgivende. Ordningene må være kjønns- og aldersnøytrale. Og inneholde 

likelydende bestemmelser i alle tariffavtaler. 

 

Begrunnelse 

Tydeliggjør teksten. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

"All inntekt skal være pensjonsgivende" inn på linje 183. Likelydende bestemmelser på alle 

tariffområder vil ikke være mulig, blant annet fordi offentlige tjenestepensjonskasser ikke åpner 

for pensjon i privat sektor. Landsstyrets innstilling til handlingsprogram linje 189-191 er dekkende 

og ivaretar den mulighet vi i dag har til å få gode pensjonsordninger på alle tariffområder. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5089 

Fra: 242 Joachim Andreas Bjørndal, Forbundsregion Nordland 

 

Tariffpolitikk - Linje 111 

Forslag 

#3587 Setningen endres til: Fagforbundet vil styrke og videreutvikle dette samarbeidet på alle 

nivåer i vårt organisasjonsområde. 

 

Begrunnelse 

Det er viktig at vi ikke begrenser trepartssamarbeid til kun offentlig sektor. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Følgende tekst settes inn på linje 134: "Fagforbundet vil jobbe for at det på alle våre områder 

etableres et godt og systematisk partsarbeid." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5129 

Fra: 70 Tove Rundtom, Forbundsregion Oslo 

 

Tariffpolitikk - Linje 118 

Forslag 

5.2 4.avsnitt ….Fagforbundet vil jobbe for retten til ANSETTELSE, til arbeidskamp blandet annet 

streik….. 

 

Begrunnelse 

Tilstandene innenfor varebilbransjen i Norge er en stor utfordring. Det er viktig å sikre ansettelse 

for de som kjører varebil i Norge. Ansettelse er inngangsbilletten for å få tariffavtale og anstendige 

arbeidsforhold. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Fast ansettelse er et viktig prinsipp for Fagforbundet og det står i prinsipprogrammet linje 69-70. 

Det er ikke nødvendig å ta inn i handlingsprogrammet. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5052 

Fra: 275 Sølvi Weronica Gullhav, Forbundsregion Finnmark 

 

Tariffpolitikk - Linje 122 

Forslag 

#1659 ARBEIDE FOR AT 6 TIMERS DAGEN INNFØRES 

 

Begrunnelse 

6 timers dagen, arbeidstidsreduksjon, flere deltidsansatte i hele stillinger, nye heltid blir for 

eksempel 80% arbeid - 100% lønn, de unge skal i hovedsak stå lenger i arbeidslivet og da er dette 

et viktig verktøy for å se om våre medlemmer får en lettere arbeids hverdag og har mere overskudd 

til familie og fritid. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forslaget er ivaretatt i forslag til handlingsprogram linje 158-159. Fagforbundet vil arbeide for en 

reform som inneholder en arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon, for eksempel 

sekstimersdag. Forslaget utelukker andre former for arbeidstidsreduksjon. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5053 

Fra: 91 Ingvild Sønsteli Aasen, Forbundsregion Innlandet 

 

Pensjon - Linje 167 

Forslag 

Legge til setning etter setningen på linje 167, så hele setningen blir slik: Fagforbundet vil at 

folketrygden skal sikre et minste pensjonsnivå minst på anerkjente fattigdomsnivå, og at 

pensjonsalderen fortsatt skal være 67 år. 

 

Begrunnelse 

Økt pensjonsalder vil også bety økt alder for når du kan ta ut minstepensjon. Dette kan ikke 

Fagforbundet støtte. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Den nye folketrygden har virkning fullt ut fra årskullene fra og med 1963. Den reformerte 

folketrygden innebærer at 67 år ikke lenger vil ha samme betydning som tidligere. Alle yrkesaktive 
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vil tjene opp til en pensjon ut over garantipensjonen, og vil dermed ha en opptjening som i 

overskuelig framtid både gir anledning til fratreden ved 67 år og tidligere. Størrelsen på pensjonen 

vil selvsagt være påvirket av avgangstidspunktet, men selve 67 år har ikke vesentlig betydning.  De 

eneste som  bare får minsteytelsen (garantipensjon) og som blir berørt av første utbetingede 

uttakstidspunkt, er de som ikke har hatt noen form for arbeidsinntekt eller omsorgsopptjening.  De 

fleste av våre medlemmer vil videre ha en opptjening av AFP og tjenestepensjon som i lang tid vil gi 

en opptjening som gir mulighet til å ta ut pensjon ved og før 67 år. En endring av 67 år som fast 

alder, har også fordeler knyttet til at uføre beholder uførepensjon lenger og retten AAP, dag- og 

sykepenger beholdes lenger enn i dag.  Pensjonsutvalget foreslår også at det pensjonssystemet 

skal evalueres hvert 10. år, og dette innebærer en sikring dersom utviklingen ikke blir som ønsket.  

Dersom det blir foreslått en økning av den nedre aldersgrensene i pensjonssystemet i tråd med det 

som foreslås av pensjonsutvalget, er det imidlertid svært viktig at ordninger for sliterne og de som 

ikke kan kompensere ved å jobbe lenger. Dette er i tråd med LOs innspill i høringen til 

pensjonsutvalgets rapport.   Redaksjonskomiteen foreslår å forsterke dette med en ny setning i 

linje 181. "Dette må være på plass før nye aldersgrenser vedtas". 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5097 

Fra: 87 Ann Helen Engh Vangen, Forbundsregion Innlandet 

 

Pensjon - Linje 175 

Forslag 

Opprinnelig forslag #200 Nytt kulepunkt under linje 175  Arbeide for at all inntekt blir 

pensjonsgivende, fra første krone og for alle variable tillegg. 

 

Begrunnelse 

Heltid utviklingen har stagnert. Mange av våre medlemmer, spesielt innen helse, jobber ufrivillig 

deltid og sper på inntekten med ekstravakter. Ubekvemme tillegg på ekstravakt er i dag ikke 

pensjonsgivende. Fagforbundet må jobbe for pensjon på all inntekt. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

delvis ivaretatt av forslag #5029 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5082 

Fra: 256 Liv Karin Jensen, Forbundsregion Nordland 
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Likestilling - Linje 199 

Forslag 

Forslagsnummer #3032  Forslaget reises på nytt med ny tekst. Ny tekst:  Fra linje 199.  linje 212-214 

flyttes opp og teksten blir da:  Det er fortsatt store utfordringer i likestillingsarbeidet. Det er mange 

former for diskriminering i Norge. Forskjeller i arbeids- og samfunnsliv gir ulik fordeling av inntekt, 

karriere og makt for funksjonshemmede, mellom kjønnene, innvandrere, LHBTIQ-befolkningen og 

etniske minoriteter. Fagforbundet tar aktivt standpunkt mot all form for diskriminering. Likestilling 

er en forutsetning for å oppnå like rettigheter og plikter i samfunnet, arbeidslivet og hjemmet. 

 

Begrunnelse 

Likestilling er et stort og viktig arbeidsfelt for Fagforbundet. Det er viktig at alle sider ved 

likestillingsarbeidet tydeliggjøres i Fagforbundets handlingsprogram. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Landsstyrets innstilling støttes. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5092 

Fra: 58 Bjørn Wølstad-Knudsen, Forbundsregion Oslo 

 

Likestilling - Linje 202 

Forslag 

Opprettholder forslag 2702 Prinsipp og handlingsprogram revideres for å ta hensyn til alle kjønn og 

kjønnsuttrykk  Vi ber derfor om at forslaget oversendelse arbeidsutvalget slik at det kan jobbes 

med i perioden. 

 

Begrunnelse 

Fagforbundet er Norges største forbund med over 300.000 medlemmer. Det betyr at vi har 

medlemmer med av alle kjønn- og kjønnsuttrykk i medlemsmassen. Det er derfor viktig at vi tar 

dette innover oss i forbundets offisielle politikk og utrykk. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forbundsstyret bes se på dette i perioden. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget oversendes forbundsstyret 
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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5067 

Fra: 79 Siri Rønning Bråten, Forbundsregion Innlandet 

 

Livslang læring - Linje 283 

Forslag 

Opprinnelig forslag #149   Landsstyrets innstilling: Alle ansatte skal ha rett til relevant 

kompetanseutvikling og økonomisk uttelling . Gode rammevilkår , stipend og låne ordninger og 

dekning av utgifter til livsopphold er en en viktig forutsetning for at alle kan benytte seg av aktuelle 

studietilbud.   Endringsforslag  Nytt kulepunkt under linje 283  • arbeide for at arbeidsgiver gir 

permisjon med lønn under relevant utdanning 

 

Begrunnelse 

Alle ansatte må få permisjon med lønn når det tas utdanning som er relevant og nedfelt i 

virksomhetens kompetanseplan. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Anses ivaretatt på linje 258 - 259 og 287 i landsstyrets innstilling. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5086 

Fra: 228 Linn Flataune, Forbundsregion Trøndelag 

 

Livslang læring - Linje 295 

Forslag 

Forslag 3204 Nytt kulepunkt - lærlingen/studenten skal ha tilnærmet samme turnus som veileder. 

 

Begrunnelse 

Selve opprinnelsen for lærlingordningen er at du skal gå sammen og lære av din veileder. Da er det 

en forutsetning at det skjer. Vi ser i altfor mange tilfeller at dette ikke skjer. Lærlingen og veileder 

møtes sjeldent i arbeidssituasjon, dette er uheldig for lærlingens opplæring. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Anses ivaretatt ved å innarbeide "jobber sammen med" på linje 293-294: "Arbeide for at alle 

virksomheter som tar inn lærlinger må gi en garanti for at instruktør/veileder i størst mulig grad 

jobber sammen med lærlingen og har tid nok og kompetanse etc....." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 
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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5120 

Fra: 177 Eirik Nepstad, Forbundsregion Vestland 

 

Livslang læring - Linje 317 

Forslag 

Opprettholder forslag #2951 med følgende formulering: Nytt kulepunkt på linje 317: - Arbeide for å 

styrke og synliggjøre yrkesfaglæreren i skolen. 

 

Begrunnelse 

Yrkesfaglæreren blir ofte byttet ut med lærere uten fagbrev i bunn, for eksempel sykepleiere eller 

andre. Yrkesfaglærerutdanningen er skreddersydd til den videregående opplæringen i helse- og 

oppvekstfag, og det er en fullverdig lærerutdanning. Fagforbundet må løfte kunnskapen om 

yrkesfaglæreren i skolen. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5103 

Fra: 504 Aron Hagos, Ungdomsorganiseringen 

 

Livslang læring - Linje 319 

Forslag 

Fagforbundet vil jobbe for økt studiestøtte tilsvarende 2G folketrygden 

 

Begrunnelse 

Vi trenger en mer konkret velferdspolitikk for våre studentmedlemmer. Kravet om 2G folketrygden 

er allerede vedtatt i LO kongressen. Det er på tide at Fagforbundet også stiller oss bak dette kravet, 

ved å vedta det som en del av politikken vår. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter landsstyrets innstilling på linjene 319-320. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5066 

Fra: 77 Kee Chiz Kok, Forbundsregion Innlandet 

 

Livslang læring - Linje 334 

Forslag 

Opprinnelig forslag - #79 Viser til: Linje 334-335, landsstyrets innstilling til prinsipp -og 

handlingsprogrammet.  Opprinnelig forslag: «..som kommer til Norge, uansett alder.»  Endres til: 

Arbeide for gratis obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle minoritetsspråklige 

som kommer til Norge, uansett alder. 

 

Begrunnelse 

Dette mener vi er en viktig presisering og en forsterkning av teksten som allerede står, da det i dag 

er aldersbegrensning på 55 år for å få gratis norskopplæring. Dagens introduksjonsprogram gjelder 

i alderen 18-55 år og gir rett og plikt til norskopplæring. Forbundsstyrets begrunnelse for å avvise 

forslaget var at det ikke passer inn der det er foreslått. Her har det blitt en skrivefeil i linjenummer, 

da det skal være LINJE 225 ikke 125 slik det står i forslaget. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter landsstyrets innstilling. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5004 

Fra: 270 Sølvi Ludvigsen, Forbundsregion Troms 

 

Livslang læring - Annet 

Forslag 

#forslag 3245. linje 170 Fagforbundet Troms ønsker å opprettholde forslaget med en ny setning. Ny 

setning blir : Barna skal få god omsorg med tilpasset pedagogisk opplegg og god faglig 

kompetanse, hvor barnet står i sentrum. 

 

Begrunnelse 

Forsterke viktigheten av å ha faglærte i barnehagene og skoler. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Inn på linje 262: ", god faglig kompetanse" 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 
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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5032 

Fra: 137 Ellen Svantesten, Forbundsregion Agder 

 

Livslang læring - Annet 

Forslag 

#2646. Linje 172 Fagforbundet Agder fremmer på nytt forslaget om  å arbeide for styrking av 

bemanningsnormen i barnehageloven med å lovfeste en minimumsbemanning på 25 % med 

barne- og ungdomsarbeidere. 

 

Begrunnelse 

Synliggjøre strykningen av en bemanningsnorm 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter landsstyrets innstilling.  Handlingsprogrammet skal så langt som mulig være yrkesnøytralt. 

. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5055 

Fra: 135 Unni Wold, Forbundsregion Agder 

 

Livslang læring - Annet 

Forslag 

#2859 Ny linje mellom linje 172 og 173 Fagforbundet Agder fremmer på nytt forslag om å styrke 

bemanningen av Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, skole, SFO, ungdomskole og 

videregående skole. . 

 

Begrunnelse 

Fagarbeideren er en viktig ressurs inn mot enkeltelever og små barnegrupper. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Ny setning foreslås inn på linje 273 før "Fagforbundet mener":  "Hele laget rundt barna og elevene i 

oppvekstsektoren må styrkes, blant annet med flere fagarbeidere" 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 
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Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5081 

Fra: 325 Jessica Rundin, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

 

Livslang læring - Annet 

Forslag 

Linje 175. Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst ønsker å opprettholde forslag #3531 

«Fagforbundet må jobbe for at barn med spesielle behov får vedtak, med ressurser, som følger 

med over til SFO/Aks» 

 

Begrunnelse 

Barn som har vedtak om ekstra ressurser i skoletiden, har ikke ekstra ressurser i tiden de er på sfo 

(skolefritidsordning)/ aks (aktivitetsskolen). Skal disse barna ha glede og utbytte av å være på 

sfo/aks må ressursene følge barnet hele dagen. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Ny setning inn på linje 271: "Barn og unge med særskilte behov må ha tilstrekkelige ressurser både 

på skolen og i SFO" 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5085 

Fra: 321 Ingvild Aasen, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

 

Livslang læring - Annet 

Forslag 

Linje 171 yrkeseksjon kirke, kultur og oppvekst ønsker å opprettholde forslag #3529 «Det er viktig 

med tidleg innsats slik at barna får èin god omsorg  med pedagogisk opplegg hvor barna står i 

fokus» 

 

Begrunnelse 

En presisering av eksisterende tekst. Begrepet « tidleg innsats « er innarbeidet i mange 

sammenhenger. Landsstyret sitt forslag kjem ikke så heilhetlig fram som i forslaget frå 

yrkesseksjonen derfor opprettholder vi vårt forslag. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter landsstyrets innstilling. Anses ivaretatt på linje 262-264 i landsstyrets innstilling. Viser også 

til #5004. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5087 

Fra: 331 Torbjørn Leistad, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

 

Arbeidsmiljø - Linje 375 

Forslag 

Opprettholder forslag #2091  Tillegg i linje 375 Arbeide for at verneombud og hovedverneombud 

gis bedre vilkår for å utføre sitt arbeid. Som hovedregel skal hovedverneombudet ha fastsatt 

frikjøp 

 

Begrunnelse 

Verneombudet får ofte ikke nødvendig tid til å utføre sitt verv, og det er veldig tilfeldig om 

hovedverneombudet får frikjøp. Vi må jobbe for å forsterke dette i lov og avtaleverket. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Følgende tekst settes inn på linje 375: "arbeide for at verneombud og hovedverneombud gis nok 

tid og bedre vilkår for å utføre sitt arbeid." Hovedverneombudet skal koordinere verneombudene. 

Det er stor forskjell på hvor mange verneombud et hovedverneombud har ansvar forfra 3 til flere 

hundre. Verneombud er en del av jobben din og ikke et fritidsverv. Som loven sier skal det legges til 

rette slik at verneombudet kan gjøre denne jobben. Det er også stor forskjell fra bransje til bransje 

på hvor mye tid som det er nødvendig å ha for å gjøre denne jobben. Å fastsette i lovs form frikjøp 

vil kunne bli en norm som mange steder ikke vil være nok. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5010 

Fra: 101 Maria Aksberg, Forbundsregion Innlandet 

 

Velferd og offentlig sektor - Linje 392 

Forslag 

Linje 392 – 396. (Henvisning til forslag #3568)  Fagforbundet mener at hvordan sykehusene skal eies 

og driftes bør utredes, med mål om endring av finansieringssystem, styrking av de ansattes 

representasjon og økt folkevalgt styring. Forvaltningsstyring må erstatte styringssystemer basert 

på markedstenkning, gjennom avvikling av helseforetaksmodellen. En utvikling som styrker den 

regionale og lokalpolitiske innflytelsen vil gi økt demokratisk legitimitet, og øke forvaltnings- og 

samfunnskompetansen i styrene. 
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Begrunnelse 

Vi bør tenke oss godt om før vi sier noe om hvem som skal eie og drifte sykehusene, uansett om det 

er staten eller fylkeskommunen. Målet bør være at vi skal bort fra markedstenkning i sykehusene, 

at vi må endre finansieringssystemet, styrke de ansattes representasjon og få en reell folkevalgt 

styring av sykehusene. Da bør det i første omgang utredes hva som er best løsning for å nå disse 

målene, før vi fastsetter i vårt handlingsprogram hvem som skal gjøre det. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Landsstyrets innstilling støttes. Teksten om sykehus i handlingsprogrammet bygger på en vedtatt 

politikk over mange år. Landsstyret gjorde i desember 2019 vedtak i en sak om styring av 

sykehusene. Teksten i det foreslåtte handlingsprogrammet bygger på vedtaket i denne saken. Vi er 

enige i intensjonen om å bli kvitt markedstenkningen, men å spesifikt låse oss til å avvikle 

helseforetaksmodellen vil sette oss på sidelinjen i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalgets 

arbeid. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5080 

Fra: 251 Sissel Haakonsen Osnes, Forbundsregion Nordland 

 

Velferd og offentlig sektor - Linje 421 

Forslag 

Forslag#2904 Forsterke teksten. Ny tekst blir da: Arbeide for regelverk, kontrollsystemer og 

myndighet som sikrer at offentlige midler ikke ender opp hos private aktører, skatteparadis, 

skatteparadiser eller hos andre stater. 

 

Begrunnelse 

Dette punktet må strammes enda mer. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Linje 422 legger til "eller hos andre stater". 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5049 

Fra: 188 Sara Bell, Forbundsregion Vestland 

 

Velferd og offentlig sektor - Linje 430 
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Forslag 

Erstatt linje 430-431 med: Arbeide for å sikre en statlig, forpliktende minstenorm av sosialhjelpen 

som sikrer at alle kan leve på et akseptabelt forbruksnivå i tråd med referansebudsjettet. 

 

Begrunnelse 

1 av 12 norske familier opplever nå matfattigdom. I praksis betyr det at 1 av 12 familier står  over 

måltider, ber NAV om økonomisk hjelp eller får mat fra matstasjoner. Fordi pengene  ikke strekker 

til, regninger, lån og husleie ikke blir betalt.  Å sørge for forsvarlige levekår må være den 

grunnleggende sosiale kontrakten i en velferdsstat. I dag er sosialhjelpen på et nivå som ikke er til 

å leve av eller med. Folk som  rammes av akutt økonomisk nød må selge boligen sin for å få hjelp 

av storsamfunnet.   Bergen kommune har økt sosialhjelpssatsene med referansebudsjettet som 

mål, det har ikke ført til flere sosialhjelpsmottakere, men færre, og dem som får ytelsen melder at 

styrket økonomi har stor betydning for hverdagen. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forslaget anses ivaretatt med følgende tekst på linje 430: "Dagens sosialhjelpssatser er ikke til å 

leve av eller med. Skal sosialhjelpen sikres på et tilstrekkelig og forutsigbart nivå må satsene økes." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5061 

Fra: 313 Marianne Bratsveen, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

 

Velferd og offentlig sektor - Linje 435 

Forslag 

Forslag #3535 Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst ønsker å opprettholde forslaget med endring. 

Ny tekst blir: Gravferd er et offentlig ansvar. Behovsprøvd gravferdsstønad fra det offentlige må 

være i henhold til de faktiske kostnadene til enhver tid. Støtte avdøde får til gravferd fra 

fagforeningens stønadskasse skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget til gravferdsstønad. 

Kistebegravelse og kremasjon må likestilles som gravferdsform. 

 

Begrunnelse 

Gravferd er et offentlig ansvar i Norge. Kostnadene som følger med gravferd som ikke dekkes av 

offentlig tjeneste som; kiste, delvis transport og bruk av begravelsesbyrå må dekkes av avdødes 

midler. Man kan søke om behovsprøvd gravferdsstønad fra det offentlige. Behovsprøvd 

gravferdsstønad dekker ikke  de faktiske kostnadene ved en verdig begravelse, dette må reguleres i 

takt med prisstigning på tjenestene. I dag blir formue, forsikringsutbetalinger, og også 

gravferdsstøtte avdøde har fra fagforeningen tatt med i beregningsgrunnlaget. Dette er en urimelig 

praksis som slår ut på de som har minst, de som har rett på gravferdsstønad. Gravferdsstøtte fra 

fagforeningen er en medlemsfordel til medlemmene, ikke til staten. I dag dekkes alle kostnadene 

ved kistebegravelse av kommunen avdøde bodde i, mens kremasjonsavgiften må i de fleste 
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kommuner dekkes av avdødes midler eller familien. Dette er diskriminering av gravferdsform. 

Kistebegravelse og kremasjon må likestilles. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Endre avsnittet om gravferd til følgende: linje 435: "Gravferd er et offentlig ansvar. Kistebegravelse 

og kremasjon må likestilles som gravferdsform. Satsene for gravferdsstønad må bli tilstrekkelig til 

å dekke faktiske kostnader." Resten av forslag 5061 er for detaljert for det overordnede 

handlingsprogrammet. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5079 

Fra: 245 Ann-Helen Salamonsen, Forbundsregion Nordland 

 

Velferd og offentlig sektor - Linje 447 

Forslag 

#3566  linje 447. Alle har rett til et verdig sted å bo med akseptabel, forsvarlig og trygg bostandard. 

 

Begrunnelse 

. Med denne endringen mener vi å ha styrket forslaget med å være tydelig at alle menneskers 

boligstandard er viktig for fagforbundet. Verdighet i boligstandard vil gi individet mulighet til å 

utvikle seg. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5102 

Fra: 237 Mats Monsen, Forbundsregion Trøndelag 

 

Næringspolitikk og sysselsetting - Linje 511 

Forslag 

Fagforbundet vil arbeide for at deler av Statens pensjonsfond utland må brukes til å investere i 

industri og infrastruktur, for å sikre høyteknologisk industriutvikling i Norge. 

 

Begrunnelse 
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Nytt avsnitt. Vi må satse mer på utvikling av klimaløsninger i Norge for å bidra til den globale 

klimakrisen. Dette vil være et tiltak som gir store muligheter for ny teknologi utvikling. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Det blir alt gjort store investeringar gjennom avkastning frå oljefondet. I 2023 er det foreslått å 

bruke 316,8 mrd. kroner, der ein betydeleg del går til infrastruktur. Om Fagforbundet ynskjer å 

bruke meir pengar til investeringar frå dei pengane som i dag blir fordelt frå pensjonsfondet, så vil 

det gå ut over andre delar av budsjettet.  Auka bruk av oljefondet, utover handlingsregelen, vil føre 

til ei auka inflasjon, noko som vil være negativt for Fagforbundets medlemmer gjennom økte 

renteutgifter og låge reallønn. Auka bruk av oljefondet vil også auka kostnadsnivå i Noreg 

samanlikna med utlandet, og det vil føre til ei nedbygging av konkurranseutsett sektor som 

konkurrerer på verdsmarknaden og som ikkje kan møta dei auke kostnader gjennom å auka 

prisane. Det vil svekke både gjennomføringa av det grøne skiftet med norske industribedrifter og 

den industrien me skal leve av etter oljealderen er over.  Investering i eigarskap vil føre til auka 

verdisetting av eigenkapitalen og som igjen kan føre til økte investeringar og dermed større press 

på norsk økonomi. Enda kraftigare bruk av oljepengar til bygging av infrastruktur vil ha en enda 

sterkare effekt på kostnadsnivået.  Samtidig som at bruk av oljepengar over venta avkastning vil 

føre til at oljefondet fell i verdi, både nominelt og relativt til resten av økonomien. Det vil svekke 

framtidig finansiering av offentleg sektor.   Som dagens handlingsregel tilseier bør bruken av 

oljepengar sjåast i samanheng med konjunkturane.   Samtidig bør Fagforbundet støtte opp om en 

aktiv statleg industripolitikk, der man bruker mange ulike tiltak for å styrke konkurranseevna og 

lønsemd i allereie eksisterande og ny norsk industri. Men det er viktig at man ikkje legg opp til en 

politikk som vil svekke konkurranseevna gjennom et altfor høgt kostnadsnivå. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5118 

Fra: 208 Eli Karin Kvalsund, Forbundsregion Møre og Romsdal 

 

Klima og miljø - Linje 522 

Forslag 

Nytt kulepunkt: Arbeide for èin rein fornybar energi, som ikkje øydelegg natur, miljø og 

livsgrunnlaget for lokalsamfunnet. 

 

Begrunnelse 

Fagbevegelsen har ei sentral rollen i arbeidet for èin grøn omstilling som sikrar èin rettferdig 

fordeling av byrdene. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Det er vanskeleg å unngå ei viss påverknad på natur og mijlø, uansett kor rein energiteknologien i 

utgangspunktet er. Vasskraft, som må seiast å være svært rein fornybar energi, fører til natur og 

miljø-inngrep der det blir utbygd, men er eit betre alternativ enn fosile energikjelder. Det same vil 
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kunne gjelde for andre «reine» produksjonsmetodar. At forslaget ikkje står som eige kulepunkt, 

gjer det ikkje umogleg for Fagforbundet å kunne ta stilling i kvar enkelt tilfelle. Nokre utbyggingar 

kan være fornuftige sjølv med nokre negative konsekvensar, medan andre gongar vil ein meine at 

på tross av å være rein energi, så fører utbygginga til for store konsekvensar for natur, miljø og 

anna. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5094 

Fra: 213 Elisabeth Kirkholm, Forbundsregion Møre og Romsdal 

 

Klima og miljø - Linje 530 

Forslag 

Fagforbundet Møre og Romsdal ynskjer at landsmøtet støtter ei endring i linje 530 til «en storstilt 

satsing på alternative reine energikilde……» 

 

Begrunnelse 

Vi kan ikkje byte ut vasskraft som kan aukast, med vindturbinar som slett ikkje er reine og har 

skremande store inngrep i naturen. Vi meiner det bør satsast på meir utbygging og modernisering 

av eksisterande vasskraftverk framfor vindkraftverk. Vi ser på vindkraftverk som ei mindre rein 

kjelde, dersom ein ser på energigevinsten oppimot samla levetid på kraftverka og inngrepa i 

naturen og økosystemet. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forslaget tiltres ikkje. Det å legge til "rene" endrer ikkje meiningsinnholdet.   Ut ifrå begrunnelsen 

til forslagsgiver så ønsker forslagsstiller å stoppe utbygging av vindkraft. Sjølv om det er 

problematiske sider ved fleire av dei vindkraftutbyggingane som har blitt gjort etter gamalt 

konsesjonssystem, og der t.d. klimautsleppa frå etablering i myrområde har vore høge, er dette 

konsesjonssystemet no endra og det er langt strengare krav til eventuelle prosjekt. Det vil heller 

ikkje være mogleg å søke om konsesjon utan støtte frå vertskommune. Det vil seie at kommunen 

vil ha ei stor hand på rattet lenge før det blir gitt tilsluttning til eit gitt prosjekt. Det vil, sjølv med 

støtte frå vertskommune, være strengare krav knytta til søknad med tanke på miljø bassert på 

oppdatert kunnskapsgrunnlag utarbeida av NVE og Miljødirektoratet. Dette medan nytt lovarbeit 

som skal regulere vindkraftutbygging er under utvikling. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5133 

Fra: 239 Vegard Tillerflaten, Forbundsregion Trøndelag 
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Klima og miljø - Linje 556 

Forslag 

#5038 og #5059 må sees i sammenheng. 

 

Begrunnelse 

Sier seg selv. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Både forslag 5038 og 5059 er ivaretatt 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5038 

Fra: 273 Iselin Skattør, Forbundsregion Finnmark 

 

Klima og miljø - Linje 560 

Forslag 

#2492  slik at det tilpasses befolkningens behov og reisemønster 

 

Begrunnelse 

Folkes behov og reisemønster må ligge som grunnmur i kollektivtransporten. Dette er et viktig 

miljøtiltak, men det handler også om samfunnssikkerhet, bosetting og demografi. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Forslaget er ivaretatt med følgende formulering:  Ett av de beste miljøtiltakene for å styrke 

kollektivtrafikken, er å heve kvaliteten og bygge ut tilbudet etter befolkningens behov og 

reisemønster. Staten må sette inn nødvendige midler både til investeringer og drift, slik at det blir 

attraktivt å reise kollektivt, uavhengig av hvor folk bor. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5059 

Fra: 268 Reinaldo Montalvao, Forbundsregion Troms 

 

Klima og miljø - Linje 563 

Forslag 

Forslag #3229 Nytt kulepunkt: Arbeider for at Nord-Norgebanen må bygges så snart som mulig. 
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Den må gå hele veien gjennom Troms og Finnmark. 

 

Begrunnelse 

Dette jernbaneprosjekter er veldig viktig for klima og miljø i Norge 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Settes inn i kapittel Næringsliv og sysselsetting, linje 510: Arbeide for god infrastruktur som 

stimulerer til verdiskaping og bosetting i distrikta, herunder Nord-Norgebanen. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5018 

Fra: 279 Astrid Hasselberg, Forbundsregion Finnmark 

 

Klima og miljø - Annet 

Forslag 

#1662 Arbeide for at jernbaneforbindelsen mellom Kirkenes og Rovaniemi realiseres som en del av 

den nordlige sjøruten mellom Europa og Asia. 

 

Begrunnelse 

Dette jernbaneprosjektet er det mest geopolitiske inressante samferdselsprosjektet i Norge. Dette 

vil revolusjonere godstransporten  mellom Asia og Europa. Dette er meget viktig i henhold til 

samferdsel i nord. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Lappland regionråd har også sagt nei til ei bane, som i stor grad vil gå på Finnsk land. Dette gjer 

prosjektet umogleg å gjennomføre.    Det er stor motstand frå samerådet, og samiske interesser på 

både norsk og finnsk side, da holdninga er at dei foreslåtte trasseane vil skade den tradisjonelle 

reindrifta. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5132 

Fra: 234 Line Johnsen, Forbundsregion Trøndelag 

 

Kulturelt mangfold - Linje 571 

Forslag 

#3251 det må legges til rette for at alle barn og unge kan være aktive på ulike kultur-og 
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fritidsarenaer og at disse tilbudene blir lovpålagte. 

 

Begrunnelse 

Viktig å få dette lovpålagt slik at det følger med en forskrift som sikrer innholdet i tilbudet i de ulike 

kultur og fritidsklubber og at fagforbundet bidrar til kompetanseplaner lik de som er i bibliotekene. 

Ved budsjettbehandling blir kultur/ fritidstilbud som ikke er lovpålagt ikke prioritert. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

På linje 572: ", at disse tilbudene blir lovpålagte og at de ansatte får tilbud om 

kompetanseutvikling." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.2 Handlingsprogram 

Forslagsnr: #5117 

Fra: 233 Ann Helen Kvingedal, Forbundsregion Trøndelag 

 

Kulturelt mangfold - Linje 582 

Forslag 

Endrings forslag: #272 Arbeide for at den samiske urbefolkningen og de nasjonale minoritetenes 

kultur, språk og egenart styrkes, I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og 

romanifolket/tatere.  Samt at det gis relevant kunnskap til de som driver flerkulturell opplæring. 

 

Begrunnelse 

Følge de offisielle benevnelse på de nasjonale minoritetene. Se regjering.no og UDIR sin definisjon. 

Den/de som skal formidle bør ha dypere kunnskap og ha relevant opplæring 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Endring vedtas med følgende formulering: "Arbeide for at den samiske urbefolkningen og de 

nasjonale minoritetenes kultur, språk og egenart styrkes, I Norge er dette kvener/norskfinner, 

jøder, skogfinner, rom og romanifolket/tatere." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.1 Prinsipprogram 

Forslagsnr: #5009 

Fra: 336 Anders Kollmar-Dæhlin, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

 

Verdigrunnlag - Linje 36 

Forslag 
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#3044 Fagforbundet skal kjempe for å opprettholde de eksisterende særaldersgrensene og jobbe 

for å innlemme nye yrkesgrupper som gjennom sin stilling utsettes for uvanlig fysisk eller psykisk 

belastning, eller der det stilles spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. 

 

Begrunnelse 

Fagforbundets medlemmer må sikres en god balanse mellom arbeid og fritid slik at deres psykiske- 

og fysiske helse ivaretas gjennom hele arbeidslivet, spesielt viktig er det å sikre de yrkesgruppene 

som står i særskilt belastende stillinger et godt vern. Særaldersgrensene står under press. Det vil 

kunne ha store negative konsekvenser for flere av våre medlemsgrupper dersom innslagspunktet 

for disse endres eller at de for enkelte yrkesgrupper fjernes, for begrensede muligheter for 

individuell tilrettelegging vil kunne tvinge mange av våre medlemmer over på uføretrygd når de 

ikke lenger kan stå i stillingen. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Redaksjonskomiteen mener forslaget hører til i handlingsprogrammet. For å ivareta intensjonen i 

forslaget vil redaksjonskomiteen innstille på følgende tekst inn i prinsipprogrammet på linje 66:  

Fagforbundet mener at alle  må sikres en god og verdig pensjon, uavhengig av aldersgrenser.  

Fagforbundet legger til grunn at det  i framtida vil være viktig å sikre gode ordninger for 

særaldersgrenser . 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.1 Prinsipprogram 

Forslagsnr: #5130 

Fra: 257 Bente Westvoll Steinmo, Forbundsregion Nordland 

 

Offentlige tjenester med god kvalitet - Linje 82 

Forslag 

Bytte ut ordet offentlig tjeneste med velferdstjenester 

 

Begrunnelse 

Fagforbundet Nordland er ikke overbevist at dette er en god endring. Viktig at programmet slår fast 

at velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Landsstyret mente Vestfold og Telemark sitt forslag om begrepet "offentlige tjenester" var mer 

dekkende fordi det innebefatter velferdstjenester, samt tekniske tjenester og kollektiv transport. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
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Dagsordenpunkt 5.1 Prinsipprogram 

Forslagsnr: #5095 

Fra: 66 Stine Westrum, Forbundsregion Oslo 

 

Offentlige tjenester med god kvalitet - Annet 

Forslag 

Ny tilleggstekst: Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, 

finansieres og drives av det offentlige. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av 

offentlige tjenester er ikke løsninga på framtidas utfordringer.   Å ta ut profitt eller konsernbidrag 

fra private virksomheter som leverer tjenester på vegne av offentlige myndigheter, må forbys. 

 

Begrunnelse 

Å privatisere og splitte opp velferden er høyresidas løsning, og er det motsatte av å styrke 

tjenestene. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Sette inn på linje 84: "Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er 

ikke løsninga på framtidas utfordringer. Profitt på velferdstjenester må forbys."  

Redaksjonskomiteens mener for øvrig at intensjonen i forslaget er ivaretatt i landsstyrets 

innstilling i blant annet; prinsipprogram linje 79-86 og handlingsprogram 380-386, 402-408, 421-

422. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 5.1 Prinsipprogram 

Forslagsnr: #5096 

Fra: 105 Sigbjørn Tvitekkja, Forbundsregion Vestfold og Telemark 

 

Allianser - Linje 96 

Forslag 

Endre tekst til:  Forslagnr  #3378 Fagforbundet når sine målsettinger i samarbeid med andre. Derfor 

skal fagforbundet samarbeide med alle politiske partier som deler Fagforbundets verdier og 

ideologi. Fagligpolitisk samarbeid med hele venstresida skal styrkes. Nasjonale, fylkesvise og 

lokale avtaler skal forhandles frem. 

 

Begrunnelse 

Fagforbundet kan ikke nå alle sine politiske målsettinger alene. Et samarbeid på hele venstresida 

vil være en motvekt mot de borgerlige partiene som vil svekke velferdsstaten. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter landsstyrets innstilling. Det er viktig med det handlingsrommet som ligger i Allianser i 

prinsipprogrammet og avsnittet Allianser i handlingsprogrammet linje 584. 



 

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

Forslaget tiltres ikke 

 

 

 


