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Det nye prinsipp- og handlingsprogrammet vil være det viktigste styringsdokumentet for NTL fra 2015 til 
2019. I prinsipp- og handlingsprogrammet presenterer NTL sin visjon for samfunnet og stiller krav både til 
myndighetene og våre arbeidsgivere. Vi har politiske krav til hvordan samfunnet skal utvikle seg. Samtidig 
stiller vi krav om hvordan arbeidshverdagen til våre medlemmer skal bli. Programmet for inneværende  
periode, samt mer info om debatten finner du på www.ntl.no/php

Ta opp debatten om prinsipp- og handlingsprogrammet på medlemsarrangementer denne høsten. Sett av tid 
til debatt på kurs og konferanser. Hva med å arrangere et frokostmøte eller lunsjmøte?

Si din mening på NTLs facebooksider, på post@ntl.no, eller skriv ned og gi innspillet ditt til din tillitsvalgte. 
Medlemsdebatten danner grunnlaget for den ordinære behandlingen i NTLs organisasjon. Forslag til nytt 
prinsipp- og handlingsprogram sendes ut i februar 2014, og alle organisasjonsledd kan da komme med 
konkrete forslag til endringer.

Nedenfor står noen eksempler på temaer som har vært viktige for NTL de siste årene. Kanskje et av disse 
temaene er din hovedsak? Men det er mange andre temaer som også er viktige. Hva skal NTL mene om alle 
de ulike sakene, og hva skal vi gjøre for å gå gjennomslag? Gi oss tilbakemelding på hva du er opptatt av!

Alle som deltar er med i trekningen av en iPad!

HVA ER PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAMMET?

GI TILBAKEMELDING OG VINN EN IPAD!

Målstyring 

Styrings- og måleprinsipper fra privat næringsliv har 

blitt innført i offentlig sektor i stor skala de seneste 

årene. Hva mener du om målstyring som verktøy?

Arbeidstid 

Arbeidslivet er i endring, og arbeidsgiverorganisasjoner 

snakker nå om det grenseløse arbeidslivet hvor man bør 

kunne jobbe til alle døgnets tider. Hva skal NTL gjøre 

med dette?

Europa og EØS 
NTL har krevd at regjeringen må bruke reservasjons- 

retten mot EU-direktiv som begrenser faglige rettig- 

heter og velferdsordninger og kampen mot sosial 

dumping. Hva mener du NTL bør mene om Norges  

forhold til EU og EØS-avtalen?

NTLs visjon 

Hva bør NTLs overordnede målsetting være? I hvilken 

retning ønsker vi at samfunnet skal utvikle seg? 

Lønn 
NTLs medlemmer kommer fra alle sjikt i forvaltningen. 

Hvilken lønnspolitikk mener du vi bør føre, og hvordan 

kan vi sikre lik behandling av medlemmene uavhengig 

av utdanningslengde eller stilling?



Pensjon 

Trygghet for alderdommen er viktig. Hvilke prinsipper 

mener du NTL skal følge for fremtidens pensjons- 

ordninger?

Utdanning og forskning 
NTL er opptatt av at overordnet styring og finansiering av 

utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig 

ansvar. Hvordan mener du sektoren bør organiseres og  

finansieres?

Miljø 
Hensynet til miljøet og kravet til rettferdig fordeling 

må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. 

Hvordan kan NTL være en drivkraft for dette?

Likestilling 

Lønns- og arbeidsmessig likebehandling mellom kjønnene 

er dessverre fortsatt ingen realitet. Hvordan mener du 

NTL skal jobbe for økt likestilling?

Medbestemmelse Tillitsvalgte opplever et økende press på den reelle 
medbestemmelsen ute i etatene. Hva mener du NTL bør 
gjøre for å sikre fortsatt medbestemmelse i offentlig 
sektor?

...eller kanskje noe helt annet? 

velferdsstaten

mangfold

 likeverd

arbeidsmiljøloven

særaldersgrenser

 kultur

 virksomhetsutvikling

 forvaltningspolitikk

 solidaritet



HVA MENER DU SKAL VÆRE NTLS VIKTIGSTE SAKER? 

SI DIN MENING!
- på denne lappen
- på post@ntl.no   
- på NTLs facebooksider

FRIST: 15. NOV. 2013 

Les mer: www.ntl.no/php

NTL skal vedta nytt prinsipp- og handlingsprogram på landsmøtet i november 2014. 
Landsmøtedebatten er allerede i gang! 

Hvordan vil du ha det på jobben? Hva er det viktigste NTL kan gjøre for å sikre en god arbeidsplass? 
Hvilke krav skal vi stille til lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer? Hvilke politiske saker skal 
NTL kjempe for de neste fire årene?

Du kan levere svaret ditt til din tillitsvalgte eller send den inn til Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo

Vinn en iPad
Alle som deltar i debatten er 

med i trekningen av en iPad!


