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Avd. 670

Protokoll fra styremøte.
Referent: Tina Storløkken.

Vår dato: 24.04.2019

Besøksadresse Postadresse Telefon Telefaks Enhetsregisteret
Fåberggt. 116. Postboks 966 61 05 44 90 61 25 05 27 971 112 964
2615 Lillehammer. 2604 Lillehammer
E-postadresse
post670@fellesforbundet-avd-670.no www.fellesforbundet.no/avd670

Deltakere:

Jan Wiggo Hageløkken. Styreleder.
Magnus Alstadsæter Nestleder.
Tina Alexandra Storløkken. Sekretær.
Hans Gunnar Espeseth. Studieleder. Forfall.
Henrik S. Kolvik Ungdomsleder. (konstituert)
Geir Jakob Løkken. Styremedlem.
Mariann Rustad. Styremedlem.
Robin Lunde. Styremedlem.
Roar Solheim. Styremedlem.
Per Erik Lundberg. 1. vara. Forfall
Gordana Blazic. 2. vara. Ikke møtt
Anniken Warming 3. vara.
Anne Weggumsløkken. Observatør.

Sted: Eget møterom Lillehammer

Tid: Onsdag 24.04.2019, kl.10:00

Saksliste:

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 13/19 Godkjenning av saksliste.
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Det foreligger protokoll fra styremøte 14.03.19.
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 14/19 Rapport fra AU.
Det orienteres i møte.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Vedtak: tas til orientering
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Sak 15/19 Rapport fra ungdomsutvalget.
Det foreligger rapport fra Lærlingepatruljen 2018. Forøvrig orienteres
det i møtet.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Vedtak: Tas til orientering.

Sak 16/19 Oppfølging av handlingsplan 2019.
Det orienteres i møtet.
Forslag til vedtak: Tas til etterretning
Vedtak: Tas til etterretning

Sak 17/19 Utvikling i medlemstall.
Det orienteres i møtet.
Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 18/19 Forberedelser til årsmøte.
Det orienteres i møtet.
Forslag til vedtak: Regnskap og Beretning signeres.
Vedtak: Regnskap og beretning signeres.

Sak 19/19 Landsmøteforslag.
Det foreligger forslag til Fellesforbundets landsmøte.
Forslagsfrist for avdelingen er 3. mai
Forslag til vedtak: Vedlagte forslag sendes inn som avd. 670 sine forslag
til Fellesforbundets landsmøte 2019.
Vedtak: se vedlegg over forslag som skal sendes inn.
Fellesoverenskomsten for byggfag, særbestemmelser som henger igjen,
spesielt knyttet mur, mal og rør fjernes i sin helhet. Jobbe med dette
punktet og ta det opp til neste hovedlønnsoppgjøret.



Forslag til
Landsmøte 2019

Fra Fellesforbundet avdeling 670



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 1.

Forslag: A-Krim Senter
Det måopprettes A-krim sentre i alle fylker.

Begrunnelse:
For å trappe opp kampen mot kriminelle i arbeidslivet, må vi utnytte hele spekteret av ressurser som
Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skattemyndighetene rår over. Samarbeidet mellom enhetene har
gitt svært gode resultater i de fylkene som A-krim senter har blitt opprettet.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Fellesforbundet Avd. 670

Forslag 2.

Forslag: Arbeid mot seksuell diskriminering.
Fellesforbundet må påvirke LO til å bli med undersøkelse i flere bransjer med sikte på å kartlegge
seksuell diskriminering i arbeidslivet, og bidra til at temaet blir satt på dagsorden.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 3.

Forslag: Arbeiderbevegelsens Historie I Skolen
Arbeidebevegelsens historie og den Norske modellen må inn i pensum på ungdomsskolen.

Begrunnelse:
Det er viktig at ungdommen lærer om det organiserte arbeidslivet og om trepartssamarbeidet
allerede på ungdomsskolen for å tidlig kunne gi de en god forståelse om hvordan arbeidslivet og
samfunnet fungerer.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 4.

Forslag: Bedre studiefinansiering.
Fellesforbundet må kreve økning i studiefinansieringen.

Begrunnelse:
Både elever på videregående skoler og studenter på universiteter må i dag spe på økonomien
sin med deltidsjobbing fordi at stipendene er for lave. Når så mange elever/studenter tvinges
til å jobbe ved siden av studiene utgjør dette for dem, et ufrivillig trykk på de faste ansattes
lønns og arbeidsvilkår. I mange tilfeller går jobbingen ut over studiene slik at den totale
studietiden blir lengre.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 5.

Forslag: Bedret tjenestepensjon med kollektiv forvaltning
Obligatorisk tjeneste pensjon (OTP) må tariffestes og forvaltes gjennom en kollektiv pensjonskasse
eid av partene i fellesskap.

Begrunnelse:
Ansatte i det private næringslivet har hatt krav på OTP siden 2006. OTP kommer i tillegg til
folketrygden og administreres av ulike finansinstitusjoner.

OTP må tariffestes. En tariffesting innebærer en forsterkning av loven, og en mulighet til å bedre
ordningen under lønnsforhandlinger. Dagens minsteinnskudd på to prosent for inntekten over en G
er for lav.

Offentlig sektor har et godt, billig og fleksibelt system som gjør det lett å skifte jobb uten
kompliserende regler for overføring eller opptjening av pensjon. Dette må kunne danne mønster for
alle tjenestepensjonsordninger både i forhold til form og innhold.

Vi ønsker derfor at det opprettes en kollektiv pensjonskasse i privat sektor, eid av partene i
fellesskap. Alle tjenestepensjonene må samordnes, uten at noen taper opptjente rettigheter, dermed
vil alle kunne ta tjenestepensjonene med seg uten problemer mellom arbeidsgivere, uavhengig av
sektorer. Kollektivt forvaltede ordninger er mye rimeligere og gir en sikker avkastning. En kollektiv
pensjonskasse vil forhindre at store deler av avkastningen av innbetalte pensjonsinnskudd forsvinner
som forvaltningshonorarer eller i dårlige aksjespekulasjoner i de private finansinstitusjonene.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 6.

Forslag: Faste Jobber, avskaffe unødig innleie
Fellesforbundet må jobbe for å styrke retten til hele, faste stillinger og avskaffe unødig innleie.

Begrunnelse:
Det vokser frem en stadig større gruppe med underbetalte, midlertidige ansatte, og arbeidernes
rettigheter blir stadig mer svekket. Faste ansettelser og hele stillinger gir en sikrere og mere stabil
fremtid for arbeidstakeren. Retten til hele, faste stillinger er også viktig for kampen for likestilling!



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 7.

Forslag: Skattefradrag Av Fagforeningskontingenten
Innføre fullt skattefradrag på fagforeningskontingenten.

Begrunnelse:
Organisasjonsgraden i Norge er synkende. Vi er helt avhengig av å en høy organisasjonsgrad for å ha
en sterk posisjon i arbeidslivet. For å beholde og styrke den påvirkningskraften vi trenger for å få
igjennom saker vi mener er viktige og for å forsvare tariffavtalene er det viktig med mange
medlemmer. At man får fullt fradrag på fagforeningskontingenten kan bidra til at flere melder seg inn
i forbundet. Det vil bety at forsikringene man får gjennom medlemskapet blir gratis som vil gjøre det
mer attraktivt å bli medlem.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 8.

Forslag: Gratis Måltid I Skolen
Alle elever burde få ett gratis måltid på skolen.

Begrunnelse:
Ett gratis måltid vil løfte humøret, gi bedre konsentrasjon, og vil øke lærevilje.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 9.

Forslag: Helsesøster I Skolen
Fellesforbundet må jobbe for at skolehelsetjenesten på ungdoms- og videregåendeskoler utvikles og
forbedres. Minste kravet må være at det er en helsesykepleier på hver enkelt skole, minimum to hele
dager i uken.

Begrunnelse:
Psykisk helse og ensomhet er blitt mer utpreget blant unge i dag. Sosialt press innen skole og sosial
status er med på at ungdom i dag sliter med depresjoner og føler seg utenfor. På bakgrunn av dette
bør det være et minstekrav til at det skal være en helsesykepleier på hver enkelt skole som kan svare
på elevenes spørsmål om fysiske, psykiske og sosiale forhold.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 10.

Forslag: Forslag til prinsipprogrammet.
Industrireising i Norge.

For Norge er oljealderen langt fra over, selv om betydningen av oljesektoren vil synke de neste
tiårene, og overgangen fra fossile til fornybare energier etter hvert vil tvinge seg fram. I
petroleumslovens § 1-2 om Ressursforvaltningen heter det at «Petroleumsressursene skal forvaltes i
et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal
ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og
å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til
distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.» En moderne norsk industripolitikk vil sikre fortsatt
verdiskaping, sysselsetting og velferd. Dette vil også være god miljøpolitikk.

Vi må fortsette utviklingen av industriklynger, delingskultur, og brobygging mellom forskning,
innovasjon og produksjon, ved bl.a. videre etablering av katapultsentere. Forskningsaktiviteten må
regionaliseres, og den vareproduserende industrien må videreutvikles.

Vi må ha et skattesystem som stimulerer til økte investeringer i fastlandsindustrien. Og vi må lære av
hvordan vi med aktiv statlig styring tok de nødvendige samfunnsmessige grep om oljeproduksjonen i
Norge, i hele verdikjeden.

Vi må ha et skatteregime som stimulerer til industriutvikling, i stedet for eiendomsspekulasjon. Og
det trengs en annen innretning på virkemiddelapparatet, som bedre stimulerer til knoppskyting av
eksisterende industri, og som sikrer risikokapital til pilotering og nyetablering av større
industrianlegg. For å sikre tilgangen til kapital bør Norge vurdere å vende blikket til land som
Singapore, som kombinerer statlige investeringer i utlandet med investeringer innenlands.

Vi trenger også en utvikling av infrastrukturen, basert på industrielle behov, og fornybar energi inn i
transportsektoren. Det trengs fortsatt tilgang til ren, fornybar og rimelig kraft, ett av våre største
konkurransefortrinn, i tillegg til de øvrige naturgitte fortrinn vi har, eksempelvis i bioøkonomien.
OECD hevder at nettopp bioøkonomi vil bli et bærende element for Europas økonomi innen 40 år, og
dette er et område der Norge virkelig kan posisjonere seg.

Prinsipper og retningslinjer som Fellesforbundet legger til grunn:

 Norge bør gjenopprette eget industridepartement.
 Staten må ha som mål å øke fastlandsindustriens andel av BNP til over 10 % igjen, og på sikt

15 %.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 11.

Forslag: Innføre Heldagsskolen
Vi må jobbe for å fjerne alle lekser på barne-, ungdom-, og videregåendeskole, og gi elevene
«leksehjelp» innenfor skoletiden.

Begrunnelse:
Etter en lang skoledag vil enda mer skolearbeid etter skoletid føre til en negativ innstilling blant
elevene til skolen. Elevene klarer ikke å prestere like bra etter en lang skoledag. Foreldre har
forskjellig forutsenting for å bistå med leksehjelp. Dette påvirker elevenes prestasjoner i skolen, og
videre utvikling gjennom hele livet.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 12.

Forslag: Innmelding via nettside
Det opprettes automatisk svartjeneste via SMS eller e-post ved innmelding i Fellesforbundet via
nettsidene.

Begrunnelse:
Flere har opplevd at de sender en søknad via nettsiden til Fellesforbundet, for så å måtte vente en
periode på flere uker før det kommer svar i posten. Dette hadde vært betryggende for folk på att de
har gjort det riktig, og gitt en liten trygghet med tanke på at man faktisk deler personlig informasjon
som personnummer.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 13.

Forslag: Kjønnsbaserte Garderobeløsninger I Arbeidslivet
Legge mer fokus på brakkeforhold, at det tilrettelegger for begge kjønn.

Begrunnelse:
For og ikke seksualisere arbeidsplassen, så mener vi at med det skiftene arbeidslivet i dag. Burde det
legges mer fokus på at både kvinner og menn skal kunne skifte usjenert.
blir det sånn at kun byggeplasser med kvinner i arbeidstokken trenger brakker til kvinner. Vil det
kunne i verste tilfelle bli sånn at firmaer med kvinner i arbeidsstokken nektet jobbene for det vil bli
dyrere for prosjektet. Derfor burde det bli en standard på hva brakker på store prosjekter, burde
inneholde. Deriblant, plasseringen av gutte- og jente garderobene. Det burde ikke være nødvendig
og måte gå igjennom hele garderoben for å komme inn i spisesalen. Dette er viktig i forhold til at
menn liker og skifte i fred, like mye som kvinner vil skifte i fred



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 14.

Forslag: Kjønnsnøytralt Arbeidslivsspråk
Fellesforbundet må jobbe for kjønnsnøytrale ord blir brukt på arbeidsplassene, i brosjyrer og
lovtekst.

Begrunnelse:
Om vi skal rekruttere fra hele befolkningen, må vi starte tidlig. Vi må da også jobbe med måten vi
fremstiller fagene og rollene i arbeidslivet. Vi må med tale og væremåte vise at det ikke er kjønn som
bestemmer hvem som kan bli hva. Etter å ha snakket med barn i barnehagen, sier barna oftere når
de får høre ord som politimann, formann, og fagmann mener de at det er kun menn som kan bli
dette. Men brukes ord som politikonstabel og arbeidsplassleder osv. svarer begge kjønn at de alle
kan bli det.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 15.

Forslag: Kollektiv Søksmålsrett
Fellesforbundet bør jobbe for å gjeninnføre tariffestet kollektiv søksmålsrett.

Begrunnelse:
Tariffestet kollektiv søksmålsrett er ett viktig verktøy i kampen mot sosial
dumping, for lik arbeidstid og for å sikre att også innleide følger de HMS-krav som er gjeldende for
bedriften. Ved å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett kan man igjen styrke fagforeningenes
gjennomslagskraft.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 16.

Forslag: Korte Velferdspermisjoner.
Korte velferdspermisjoner i tariffavtalene må også omfatte følgend:
Fri for å følge barn til tannlege eller lege.
Svangerskapskontroll og ultralyd. Det må åpnes for at også far får delta på disse kontrollene.

Begrunnelse:
Mange bedrifter gir ikke fri, eller sier at du må bruke av kvoten på 10 dager for «sykt barn»
etter AML. Virker unødvendig å være borte en hel dag, når kanskje 2 timer hadde holdt i
massevis. De fleste bedrifter vil heller ikke dele opp de 10 dagene i timer, slik at det går en
hel dag for noe som som oftest tar kort tid.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Fellesforbundet Avd. 670

Forslag 17.

Forslag: Kvinnenettverk i mannsdominerte bransjer.
Fellesforbundet må jobbe for å opprette nettverk og rollemodeller for kvinner som jobber i
mannsdominerte bransjer.

Begrunnelse:
Eksempel på slike nettverk er «Ingeborgnettverket»



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 18.

Forslag: Lavtlønnstillegg
Lavtlønnstillegg skal gis etter hver bedrifts gjennomsnittlige lønn og ikke etter gjennomsnittet
på overenskomsten.

Begrunnelse:
Lavtlønnstillegg slik det er i dag slår helt feil ut for mange grupper. I for eksempel
Byggeindustrien er det bedrifter som går på minstesatsen i overenskomsten(ca 181,- kr/t) og
ikke får lavtlønnstillegg fordi snittet på overenskomsten er for høyt. Videre er det for
eksempel innenfor AMB bedrifter der de ansatte tjener rundt 225,-kr/t og de får
lavtlønnstillegg. Dette oppleves som blodig urettferdig og er med på å undergrave hele
ordningen med å løfte de som tjener minst.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 19.

Forslag: Lærlinger
Fellesforbundet må jobbe for å endre lovverket, slik at en lærling har rett til forlenget læretid fram til
ny svenneprøve/fagprøve innen seks måneder om lærlinger har strøket på førstegangs
svenneprøve/fagprøve.

Begrunnelse:
I forskriften til Opplæringsloven og i Fellesoverenskomsten framgår det at det kan avtales en frivillig
forlengelse av læretiden dersom lærlingen stryker ved førstegangs-fagprøve. En slik forlengelse er
noe de fleste lærebedrifter tilbyr, men det hender fortsatt at lærlinger ikke får en mulighet til
forlenget lærlingtid og muligheten til å ta fagprøven på nytt. De kan melde seg opp til ny prøve selv,
men sjansen for å bestå er naturlig nok liten dersom de ikke får være i arbeid i tiden mellom prøvene.
Lov- og avtaleverk må endres slik at det ved ikke-bestått fagprøve må kontrakten lærlingen har med
bedriften forlenges, dersom lærlingen ønsker det.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 20.

Forslag: Medlemmenes rett til juridisk bistand i Vedtektene Kapittel 1 §2.2.2
Nytt strekpunkt: - at medlemmet har vært medlem i minst 8 uker, regelen kan fravikes hvis
det er formålstjenelig, vurderes av avdeling - forbundet.

Begrunnelse:
Vi ser at mange velger å melde seg inn kun for å få hjelp til et bestemt problem og melder seg
ut så fort problemet er løst. For å kunne bruke tiden på å hjelpe våre trofaste medlemmer
bedre, mener vi derfor at en 8 ukers karantene før man får hjelp slik at reglene blir lik som
ved streikstøtte.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 21.

Forslag: Privatisering av Forsvaret
Nei til privatisering av det norske forsvaret.

Begrunnelse:
Vi ser en stadig økende bortsetting av arbeidet fra forsvarets verksteder til private aktører.
Renholdstjenester er allerede privatisert. Nå planlegges privatisering av deler av IT systemene i
forsvare. Dette er en del av den langsiktige planen til den sittende regjeringen, som ønsker å
privatisere mest mulig av offentlig virksomhet. Over tid vil miste sårbar kompetanse som igjen fører
til svekkelse av forsvarsevnen.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 22.

Forslag: Norskopplæring for fremmedspråklige.
Det må innføres økonomiske innsentiver for arbeidsgivere for å sørge for at utenlandske
arbeidstakere i mye større grad avlegger norskprøve på så høyt nivå at de kvalifiserer for
Fag/svennebrev.

Begrunnelse:
Dette vil styrke integreringen av og minske sosiale forkjeller mellom norsktalende og
freemmedspråklige i arbeidslivet.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 23.

Forslag: Offentlig eierskap av infrastruktur
Det offentlige må ha eierskap og full styring med all viktig infrastruktur.

Begrunnelse:
Vi mener det er viktig at det offentlige har kontroll og eierskap på viktige
samfunnsfunksjoner, ikke private profittjegere.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 24.

Forslag: Opplæring av egne ansatte og tillitsvalgte.
Fellesforbundets ansatte i avdelingene og tillitsvalgte må få bedre opplæring i rekruttering.

Begrunnelse:
Å rekruttere nye medlemmer kan ofte være en tidkrevende og noen ganger en vanskelig jobb.
Fellesforbundet må tilby kurs til ansatte i avdeling og tillitsvalgte, slik at de enklere kan lære
hva de skal si og gjøre for å rekruttere nye medlemmer.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 25.

Forslag: Outsource Egern Arbeidskraft
Fellesforbundet må jobbe for å gjøre det vanskeligere for bedrifter å «outsource» deler av
arbeidskraften.

Begrunnelse:
Det blir mer og mer vanlig å «outsource» deler av arbeidskraften. Dette gjelder særlig i
hotell- og restaurantbransjen, der for eksempel romrenhold blir «outsourcet» til andre
bedrifter som for eksempel ISS. Dette fører til at arbeidsstokken blir splittet og arbeiderne innen
renhold får helt andre arbeid- og lønnsvilkår enn resten av de ansatte.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 26.

Forslag: Pensjon Fra Første Krone
Vi må kjempe for offentlig tjenestepensjon (OTP) fra første krone, og ved små stillingsbrøker. Det må
også opprettes et offentlig kontroll-utvalg av OTP-innbetalinger. I tillegg må pensjonssystemet
forenkles og formuleres på en lett forståelig måte.

Begrunnelse:
Det er pensjonen vi skal leve av etter et langt arbeidsliv. Det er mange som aldri kommer seg over
grensa for OTP og får en betydelig dårligere pensjon enn de som tjener mer og som er på et
lønnsnivå over grensa. Det bidrar til at mange må jobbe langt flere år før de har råd til å gå av med
pensjon. Disse forskjellene vil bare fortsette å øke og bidrar til et større forskjells-Norge. I dag er det
ingen kontroll av OTP-innbetalinger og arbeidstakere kan risikere at arbeidsgivere ikke betaler inn
OTP i henhold til utbetalt lønn. I tillegg er pensjon et innviklet men svært viktig tema. Derfor er det
helt avgjørende for arbeidstakere at pensjonssystemene blir forenkla slik at man forstår
pensjonssystemet.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 27.

Forslag:
Private tilbydere av helse og velferdstjenester må stoppes

Begrunnelse:
De siste årene har markedet for private helse og velferdstilbud økt kraftig. Ikke minst ser man det i
slik som barnevernstjenesten. Dette er en utvikling som må stoppes, og aller helst reversers. Ideelle
organisasjoner kan benyttes som et supplement til offentlige tjenester.
Felles helse og velferdstjenester må drives og finansieres av det offentlige.
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Fellesforbundet Avd. 670

Forslag 28.

Forslag: Rette opp uretferdighet mellom grupper.
Fellesforbundet må jobbe for å rette opp den uretferdighet som oppstår ved at noen grupper får
kronetillegg ved sentrale lønnsoppgjør , mens andre grtupper får prosenttillegg.

Begrunnelse:
Høytlønnede får som regel prosenttillegg regnet ut fra det kronetillegget våre grupper forhandler seg
fram til. Dette fører til at forskjellene øker for hvert lønnsoppgjør.
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Forslag 29.

Forslag: Seriøst Arbeidsliv
Når stat, fylker og kommuner inngår innkjøpsavtaler eller anbud må det stilles krav til
tillbydere. Innføring av en modell lik Telemark modellen med god oppfølging i etterkant av
inngåelse.

Begrunnelse:
Dette for å forhindre useriøse aktører og arbeidskriminalitet, og sikre gode
lønns og arbeidsforhold til arbeidstakerne.
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Forslag 30.

Forslag: Avskaff Foretaksmodellen.
Foretaksmodellen for sykehusene må avskaffes og erstattes med folkevalgt styring

Begrunnelse:
I gjennom mange år med foretaksmodell har administrasjon og antall direktører økt kraftig, på
bekostning av behandling av pasienter. Sykehusene har slik fjernet seg mer og mer fra den
befolkningen de skal tjene. Med folkevalgt styring og styrka demokratisk forankring kan dette bedres.
Finansieringen av sykehusene må følge opp dette ved å også ta hensyn til geografisk område
sykehusene skal betjene og ikke bare antall innbyggere.
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Forslag 31.

Forslag: Avskaff New Public Management
New public management som styringssystem for offentlige tjenester må avskaffes og erstattes av
tillitsreform.

Begrunnelse:
Offentlig sektor i Norge har stor oppslutning i befolkingen. Velferdsstaten utfordres av
kommersialisering og privat profitt. Igjennom NPM styring har offentlig sektor innført systemer som
ligner på privatorganisering og med kontrollregimer.
Tellekanter og målstyring som NPM bygger på passer ikke for å yte tjenester til innbyggerne.
Dette systemet må avskaffes og erstattes av en bredt anlagt tillitsreform i hele offentlig sektor. En
reform som gir de ansatte tillit og myndighet.
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Forslag 32.

Forslag: Sosial Dumping
Kampen mot sosial dumping må fortsatt være en av de høyest prioriterte oppgavene i
fremtiden for alle grupper i Fellesforbundet.

Begrunnelse:
Det er viktig å holde fokuset mot sosial dumping oppe, og ha virkemidler i kampen mot dette
ondet.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 33.

Forslag: Statlig Eierskap
Vi vil ha minimum 50% statlig eierskap i viktige strategiske selskaper som er av nasjonal
interesse.

Begrunnelse:
Vi mener det er viktig å bevare nasjonal kontroll på viktige selskaper for Norge og
fellesskapet.
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Forslag 34.

Forslag: Statlig Risikolån
Det er behov for et stort statlig fond som kan gi kapitallån til bedrifter som trenger
risikokapital for fremtidige investeringer.

Begrunnelse:
Det kan være slik at større bedrifter som går godt kan trenge risikolån for å kunne
utvikle/forske på ny teknologi. Det kreves ofte mye penger i slike sammenhenger, og her
trenger alle å få en mulighet til støtte, store som små.
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Forslag 35.

Forslag:
Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet må styrkes

Begrunnelse:
Samfunnsøkonomisk vil det være av stor verdi og få bukt med arbeidslivskriminalitet, store verdier
undras beskatning igjennom ulike former for arbeidslivskriminalitet. Mye av denne kriminaliteten
brukes for hvitvasking av økonomiske midler tjent på annen kriminell virksomhet. Mange som
rammes av arbeidslivskriminalitet utsettes for umenneskelig behandling. Mange utenlandske
arbeidstakere blir sendt til Norge og jobber under svært dårlige forhold, både på arbeidsplass og i
bosituasjon.
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Forslag 36.

Forslag: Sykepenger
Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i hele sykepengeperioden.

Begrunnelse:
Dette vil sikre full lønn under sykdom og full opparbeidelse av feriepenger. For ledelsen og
de fleste funksjonærer er dette en selvfølge.
Det er på tide at dette òg blir et gode for oss timelønte.



Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Forslag 37.

Forslag: Tannhelse
Fremme «tennene er en del av kroppen» som en av hjertesakene frem mot neste stortingsvalg og
jobbe for å få tannhelse under egenandelsordningen.

Begrunnelse:
Denne saken er noe de fleste forbunda i LO er enige om, og det gir derfor sterkere «slagkraft» om
flere forbund fremmer «tennene er en del av kroppen» som en av hjertesakene sine. Det er en
tydelig og «enkel» sak som engasjerer mange og som kan gi oss den rødgrønne oppslutningen som vi
trenger. Det er også en veldig viktig helsefremmende sak som det er store sosiale forskjeller på nå.
Tannhelse er dyrt og i tillegg er det mange som drar til utlandet for å ordne tennene, noe som ikke
burde være nødvendig i Norge i dag. Det er veldig mange unge og lavtlønte som utsetter
tannlegebesøk fordi de synes det er for dyrt.
Blant personer med inntekt under 250.000 kroner har 14 prosent ikke vært hos tannlege på mer enn
to år. Blant personer med inntekt mellom 250.000 og 500.000 kroner er andelen på 7 prosent. Blant
personer med inntekt over 500.000 kroner er tilsvarende andel bare 5 prosent. Dette er en viktig
statistikk som må tas i betraktning (SSB sin kartleggingsrapport «Sosial ulikhet i bruk av
helsetjenester» fra 20. juni 2017).
Det er veldig synd at mange utsetter tannlegebesøket, ettersom tannhelsesjekker er forebyggende
og jo lengre du venter, jo verre og dyrere blir det. Dette burde være et velferdsgode som gjelder alle i
samfunnet uansett hvor man jobber, hva man jobber med, hvor mye man tjener eller hvor gammel
man er. Dette er en sak som burde engasjere alle uansett hvilket forbund man tilhører.
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Forslag 38.

Forslag: Trekkavtale
Vi foreslår at avdelingene selv kan tegne trekkavtale på vegne av medlemmer.

Begrunnelse:
Dette vil gjøre det raskere og lettere for avdelingene å få på plass en trekkavtale i bedrifter for
nye medlemmer, og er også et sikkert skritt til Tariffavtale.
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Forslag 39.

Forslag: Vannkraftressurser På Norske Hender
Vi må jobbe for at den norske vannkraften/strømmen tilhører den norske staten og ikke blir solgt ut
til private aktører til egen profitt.

Begrunnelse:
Det er bestemt at vi skal eksportere den norske energien til utlandet gjennom utenlandske
undervannskabler. Disse undervannskablene har regjeringen bestemt at private aktører kan drifte,
bygge og selge. Det vil da åpne opp for at store private aktører eier strømmen og selger den dyrere
tilbake til Norges befolkning. Samtidig vil den Norske staten eie mindre og mindre og miste
kontrollen over den Norske energien. I tillegg er vannkrafta som Norge utvinner i dag nok til å
forsyne Norges befolkning.
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Forslag 40.

Forslag: Veifinansiering
Nei til bompengefinansiering av alle veiprosjekt.

Begrunnelse:
Når staten bygger nye veier blir nå en langt større andel av kostnadene lempet over på
bruker, og i noen tilfeller faller dette svært uheldig ut. Dette rammer særlig de med lav lønn
og andre utsatte grupper. Veifinansiering bør tas over skatteseddelen.
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Forslag 41.

Forslag: Begrens privat eierskap i norsk vindkraft.
Privat eierskap i norsk vindkraft bør begrenses til 1/3, næringen bør betale grunnrenteskatt og
det bør innføres hjemfall for vindkraftanlegg.

Begrunnelse:
Statnett og Statkraft skal fortsatt være heleide, statlige selskaper og viktige verktøy også i
framtidas energiforsyning. Vind er en naturressurs på linje med vann, og erfaringene fra
vannkraft viser at offentlig eierskap og demokratisk kontroll fungerer godt. I dag er ikke
produksjon av vindkraft lengre avhengig av subsidier, og bør derfor behandles på linje med
vannkraft
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