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Bevare og utvikle velferdsordningene 
 
Gjennom faglig og politisk kamp i flere generasjoner er den norske velferdsstaten bygd opp. 
Fagbevegelsen har hatt en sentral rolle i denne utviklingen. Dette har gjort Norge til et av de beste 
landene å leve i og det samfunn i verden hvor forskjellene er minst. Likevel opplever vi at offentlige 
tjenester kan være vanskelig tilgjengelige, at omsorg svikte r at velferdstjenester ikke når fram til alle, 
og at noen lever i uverdig fattigdom.  
 
Landsmøtet i NTL mener at Folketrygden fortsatt må være en av bærebjelkene i det norske 
velferdssystemet, ikke individuelle opptjeningsordninger. Utviklingen i retning av økt bruk av 
behovsprøvde løsninger og svekking av ordningene må stanses. Alle skal ha lik rett til grunnleggende 
velferdstjenester. Velferd er et spørsmål om verdivalg og prioriteringer.  
 
Forvaltning framfor forretning 
I statlig forvaltning gjøres det forsøk på å styre velferdsforvaltningen etter markedsbaserte prinsipper, 
med utvikling av bestiller- utførerroller, overdreven bruk av kvantitativ mål- resultatstyring, 
individuelle målkrav, resultatavtaler og så videre. Dette fører til økt ressursbruk, økt kontrollbehov, 
ineffektiv drift og dårligere tjenester overfor borgerne. Tjenesteutsetting, privatisering og 
behovsprøving vil føre til ytterligere byråkratisering og at midler overføres fra velferd til 
administrasjon og kontroll. 
 
Landsmøtet mener at forvaltning og fordeling av våre felles ressurser må baseres på politiske 
beslutninger. Bare på denne måte kan vi ivareta behov for offentlig innsyn, forutsigbarhet, 
rettssikkerhet, likebehandling og kontroll.   
 
Inkluderende samfunn 
NTL vil bidra til å utvikle et inkluderende samfunn. Den offentlige debatten rundt sykelønn og 
forhandlingene rundt ny IA avtale viser at det er viktig at vi står sammen i kampen for å bevare 
sykelønnen og hindre brutalisering og utstøting. 
NTL vil kjempe for at stønader og velferdsordninger skal finansieres som overslagsbevilgninger på 
stønadsbudsjettene slik at alle med rettigheter kan vurderes likt uavhengig av økonomiske rammer. 
Rammebudsjettering av rettighetsbaserte ytelser er en selvmotsigelse, det skaper urettferdighet overfor 
brukerne og bidrar til å undergrave tillitten til forvaltningen.   
 
Pensjon 
Grunnloven slår fast at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft. NTL krever derfor at opparbeidete 
rettigheter i våre tjenestepensjonsordninger ikke tas fra oss.  Samtidig må det gjøres justeringer i 
tjenestepensjonsordningene slik at de som har under 35 % stilling også blir omfattet av ordningen. 
Samordningsloven utformes slik at samordningsfordelene i dagens ordning videreføres. 
 
Den offentlige tjenestepensjon med minimum 66 % av bruttolønn og 30 års opptjeningstid er fortsatt 
under press. Regjeringa har annonsert at de ønsker påslagsmodellen som ble avvist i tariffoppgjøret i 
2009. NTL vil fortsatt prioritere kampen for å forsvare dagens offentlige tjenestepensjon. NTL vil 
reise en bred debatt om grunnlaget for pensjonsreformen, og arbeide for et framtidig pensjonssystem 
som er mer sosialt rettferdig enn den nye folketrygden. 
 
Uførepensjon er ment som en ordning som skal ivareta dem som faller utenfor det ordinære 
arbeidslivet og skal bidra til sosial utjevning samt hindre fattigdom. NTL vil videreføre 
hovedelementene i dagens ordning, men samtidig gjøre det enklere å kombinere uførepensjon og 
arbeid. Vilkårene for ytelsene må ikke strammes inn. 



De behovsprøvde barnetilleggene må videreføres Uførepensjon må skjermes mot levealdersjustering, 
da de som mottar uførepensjon ikke har de samme muligheter for å kompensere for 
levealdersjusteringene. 
 
Landsmøtet i NTL mener: 

• Fellesskapsløsninger og det sosiale sikkerhetsnettet må være så finmasket at det fanger opp 
alle personer som ikke kan ta del i inntektsbringende arbeid.  

• Avtalen om et inkluderende arbeidsliv må videreutvikles og etterleves. NAV må gis ressurser 
og virkemidler til å nå avtalens mål. 

• Organiseringen av samfunnets velferdstjenester må ta utgangspunkt i brukernes ulike behov 
og ikke i økonomiske lønnsomhetsbetraktninger. 

• Den spesielle AFP i offentlig sektor må tilrettelegges for bedre mulighet til å kombinere 
pensjon og arbeid, uten at ordningen svekkes. 

• Uførepensjon skal skattlegges som pensjon, det behovsprøvde barnetillegget skal beholdes og 
alderspensjonen for uføre skal skjermes helt for levealderjusteringer 
 

Landsmøtet i NTL krever: 
• Universell tilgang til velferdstilbud uavhengig av bosted, inntekt og sosial status! 
• Pensjonsfondet må forvaltes slik at det kommer framtidige generasjoner til gode 
• Folketrygdens rolle som instrument for solidarisk omfordeling må bevares 
• Utvikling og fordeling av velferdsordningene skal være underlagt demokratisk styring 
• Ansatte skal ikke fratas opparbeide rettighetene i tjenestepensjonsordningene  
• Videreføring av dagens ordning med uførepensjon 

 
 


