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Forslag nummer: 138533 

Forslagsstiller: Morten Ørsnes, delegat 10, NTL Skatt 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: Boligpolitikk Linje:  

Forslagstekst: 

Unge i etableringsfasen har stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, for å 

lette dette bør stat og kommune legge bedre til rette for lån i husbanken og at slike tiltak 

treffer bedre de som har behov for dette. I tillegg kan det rabatterte tomter tilbys under 

enkle vilkår til unge i etableringsfasen i nærheten av sentrale kollektive knutepunkter. 

Begrunnelse: 

Selvforklarende 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138534 

Forslagsstiller: Morten Ørsnes, delegat 10, NTL Skatt 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: Boligpolitikk Linje:  

Forslagstekst: 

Det er i dag veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet uten foreldre som bidrar eller 

dersom du ikke har startet å spare fra tidlig alder. BSU er et godt incitament for å få unge 

til å spare til bolig, og det bør videreføres og utvides. Dagens maksgrense er ikke 

representativ i forhold til hva det koster å komme seg inn på boligmarkedet. Både årlig 

sparing og totalt sparebeløp bør økes årlig med prisøkningen i samfunnet. 

Begrunnelse: 
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300 000 i maks BSU gir mulighet til en bolig på 2 000 000, noe som ikke er i nærheten av 

hva en bolig i Norge koster. Flere og flere steder koster boliger opp mot 100 000 per 

kvadratmeter. Med mer informasjon om og bedre tilrettelegging for å kunne flytte 

(fremførbart underskudd) fradrag fra studietiden til en starter i arbeid gjør at også 

studenter i større grad kan dra nytte av skattefordelen det er å spare i BSU. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138536 

Forslagsstiller: Morten Ørsnes, delegat 10, NTL Skatt 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: Arbeidsliv Linje:  

Forslagstekst: 

NTL Ung vil jobbe for at livsfasepolitikk ikke bare skal gjelde for å få seniorer til å stå 

lenger i arbeid, men også legge til rette for at småbarnsforeldre kan ha full stilling. Et steg 

på veien vil være å øke antall dager en forelder kan være hjemme med sykt barn til 10 

per barn, og 15 dersom det er en eneforsørger. 

Begrunnelse: 

Barn er aldri syke på samme tid og i de første årene i barnehagen er det forferdelig mye 

forskjellige barn bare skal igjennom av barnesykdommer. 10 dager er ingenting for oss 

med to barn. Så om man ikke har besteforeldre som har gått av med pensjon eller annen 

mulighet til å hjelpe seg må man gjerne ta fri uten eller med lønn for de dagene som er 

ekstra i året. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138537 

Forslagsstiller: Morten Ørsnes, delegat 10, NTL Skatt 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: Boligpolitikk Linje:  

Forslagstekst: 

Linje 309 tas ut 

Begrunnelse: 
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Dette er gjeldende praksis i dag – dersom du ikke bor i en bolig 12 av de siste 24 

månedene blir det skatt på eventuell gevinst. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138538 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 14 

Forslagstekst: 

Stryke "for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser", sette inn "derfor for 

omfordeling, for solidaritet og for en fornybar fremtid." 

Begrunnelse: 

omfordeling og fornybarhet er viktig for NTL og fagbevegelsen og bør komme tidlig i 

visjonen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138539 

Forslagsstiller: 26 Mari Helén Varøy, Mari Helén Varøy 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 4 Linje: 136 

Forslagstekst: 

Tillitsreform bør i større grad erstatte markedsstyringen i offentlig sektor, økonomisk 

autonomi, færre og mer involverte ledere og ikke minst opprenskning i 

rapporteringssrutiner. 

Begrunnelse: 

Det er viktig å få inn tillitsreformen som et alternativ til MRS. Det er allerede innført 

forsøksordninger i Oslo kommune. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138540 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 23 

Forslagstekst: 

Legge til i siste setning: "og vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle 

innbyggere." 

Begrunnelse: 

Vi kjemper for å styrke offentlig sektor nettopp for å bevare velferstilbudet. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138541 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 24 

Forslagstekst: 

Endre første setning til: "NTL Ung vil være en aktiv pådriver i arbeidet for fred, solidaritet 

og i kampen mot klimaendringene" 

Begrunnelse: 

Det er vanskelig å oppnå fred og solidaritet uten at klimaendringene bremses og 

klimakampen må ha en tydelig plass i visjonen. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 
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Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138542 

Forslagsstiller: 26 Mari Helén Varøy, Mari Helén Varøy 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 4 Linje: 127 

Forslagstekst: 

Velferdsstaten er fundamentet for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets 

innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et 

sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. 

Begrunnelse: 

Språklige endringer og legge til ordet demokratisk 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138543 

Forslagsstiller: Morten Ørsnes, delegat 10, NTL Skatt 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: Arbeidsliv Linje:  

Forslagstekst: 

Linje 359 tas ut. 

Begrunnelse: 

Det er i dag kun ca 15 % av D-numrene som er sjekket, og det finnes over 1,4 d-nummer 

i systemet. Dersom en klarer å tilegne seg et d-nummer er også muligheten til å åpne 

konto, starte firma, osv enkel. Det gjør at også muligheten for å svindle den norske stat 

større, dette er en stor utfordring for myndigheter. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138544 

Forslagsstiller: 26 Mari Helén Varøy, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 7 Linje: 248 

Forslagstekst: 

NTL Ung er for en videreutvikling av Y-vei ordninger slik at fagbrev kan kvalifisere for 

opptak til høyere utdanning. 

Begrunnelse: 

Y-veis ordningene som er innført har hatt stor suksess. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138545 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 27 

Forslagstekst: 

Etter "I 2017 er det valgår." legge til: "Valget betyr mye for samfunnsutviklingen i Norge. 

NTL Ung ønsker en regjering som vil redusere de økonomiske forskjellene, satse på en 

bærekraftig utvikling, styrke velferdsstaten, et organisert og inkluderende arbeidsliv og 

bevare og styrke tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven" 

Begrunnelse: 

Valgåret er viktig og NTL Ung bør i visjonen si noe om hva slags politikk vi ønsker skal 

føres etter valget. Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven er selve navet i NTL Ungs 

medlemmers arbeidsliv og bør ha en sentral plass i plattformen. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138546 

Forslagsstiller: 26 Mari Helén Varøy, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 7 Linje: 248 

Forslagstekst: 

Innføre y-vei på flere utdanninger. 

Begrunnelse: 

Kulepunkt 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138547 

Forslagsstiller: Sara Sundby, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 28 

Forslagstekst: 

Stryke "ansatte" erstatte med "ansettelser" 

Begrunnelse: 

Kampsaken er midlertidige ansettelser, ikke midlertidige ansatte. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 
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N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138548 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 31 

Forslagstekst: 

Legge til kulepunktet: -bekjempe høy arbeidsledighet blant unge 

Begrunnelse: 

Vedvarende høy og stigende arbeidsledighet blant unge er sentralt både for 

studentmedlemmer og unge arbeidstakere og må være et hovedfokus fremover. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138549 

Forslagsstiller: Sara Sundby 25, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 32 

Forslagstekst: 

Legge til kulepunkt: -bevare og styrke tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven 

Begrunnelse: 

Viktige saker i et valgår og sentralt for våre medlemmer. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 
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N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138551 

Forslagsstiller: Karoline Runestad, delegat nr. 44, Karoline Runestad 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 1 Linje: 28 

Forslagstekst: 

Endre kulepunktet til: kamp mot midlertidige stillinger Sekundært forslag: Endre 

kulepunktet til: faste stillinger 

Begrunnelse: 

Det oppleves som at punktet, før en leser hele programmet, at NTL Ung er for 

midlertidige stillinger. Dette strider mot det som ellers kommer fram i programmet og det 

hadde vært en fordel at det allerede i innledningen kommer tydelig fram at NTL Ung er 

mot midlertidige stillinger og at det vi jobber for er faste, hele stillinger. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138552 

Forslagsstiller: Axel Hjelme 24, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 12 Linje:  

Forslagstekst: 

Migrasjon og integrering NTL Ung arbeider for et inkluderende samfunn der mangfold er 

grobunn for personlig og samfunnsmessig utvikling. NTL Ung mener at vi som samfunn 

har en plikt til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov og til å arbeide internasjonalt 

for å styrke rettighetene til mennesker på flukt. NTL Ung vil aktivt bekjempe rasisme, 

diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet. I en verden som står overfor de største 

flyktningkrisene på årtier har Norge som et velstående land et særlig ansvar for å ta i mot 

og hjelpe mennesker i nød. NTL Ung vil ha en solidarisk asyl- og flyktningpolitikk der 

menneskeverdet veier tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. For å sikre en god 
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integrering er det essensielt at flyktninger blir tatt godt i mot, og kommer raskt i arbeid. 

Mottaksopphold må ikke være lenger enn strengt nødvendig, og bør i størst mulig grad 

fylles med meningsfullt innhold. Norskopplæringen må styrkes, og asylsøkere bør gis 

anledning til å jobbe. Folk som har fått sine søknader innvilget må raskt bosettes og 

komme inn i introduksjonsprogram, få godkjent utdanning og realkompetanse, komme ut i 

et normalt arbeidsforhold og bli skattebetalere. En politikk for arbeid til alle og mindre 

klasseforskjeller er derfor det viktigste bidraget til bedre inkludering.   Inkludering handler 

om at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet. Inkludering er en toveis prosess. Både storsamfunnet og minoritetene må 

tilpasse seg. Innvandrerbefolkningen i Norge har generelt lavere utdanning, lavere inntekt 

og rammes oftere av arbeidsledighet enn befolkningen som helhet. Trygge rammer og 

sikre framtidsutsikter er avgjørende for en god integrering. Flyktninger må sikres gode 

muligheter for familiegjennforening. Krav til botid for å søke om statsborgerskap bør 

senkes, og det må innføres en foreldelsesfrist på tilbakekalling av statsborgerskap. NTL 

Ung vil: - aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet - føre en 

human og åpen asyl- og flyktnigpolitikk - kreve arbeidstillatelse for asylsøkere - Innføre en 

foreldelsesfrist på tilbakekalling av statsborgerskap 

Begrunnelse: 

Ønsker å dele opp kapittel om likestilling, migrasjon og mangfold i to: Ett for likestilling og 

diskriminering (se innsendt forslag av Malin Lenita Vik) og et for migrasjon og integrering. 

Dette vil både gi en ryddigere og mer sammenhengende tekst, samt understreker 

viktigheten av de to feltene. Innsendt forslag er mer utfyllende og konkret enn opprinnelig 

forslag, og tar i større grad opp aktuelle politiske standpunkter. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138554 

Forslagsstiller: malin lenita vik, rep nr. 27, malin lenita vik, UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel:  Linje:  

Forslagstekst: 

Likestilling, mangfold og inkludering Arbeidslivet preges fortsatt av ujevne maktforhold 

mellom kjønn og ulike samfunnsgrupper. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn og 

har mindre makt i samfunnet. Minoriteter opplever også oftere utestengelse og 

diskriminering i arbeidslivet. NTL Ung vil jobbe for et mangfoldig arbeidsliv der alle er 

inkludert, behandles som likeverdige og har like muligheter. Likestilling handler om frihet, 

rettferdighet og demokrati. Verdsettingsdiskrimineringen av de kvinnedominerte yrkene 

fører til at kvinnelønna er lavere enn menns. Kvinner med kort utdanning, er også 

overrepresenterte når det gjelder ufrivillig deltid, deltidsstilling over lang tid og midlertidige 

ansettelser. Mange kvinner lever derfor med lav lønn, lavere pensjon, færre rettigheter og 

større grad av usikkerhet på arbeidsmarkedet enn menn. Dette går ut over kvinners frihet 

og økonomiske selvstendighet. NTL ung mener derfor at likelønn og kampen mot ufrivillig 

deltid må prioriteres. Norge har ett svært kjønnsdelt arbeidsmarked, der kvinner og menn 

jobber i ulike sektorer og har ulik plass i stillingshierarkiet. Unge kvinner søker seg oftere 

til yrker som før var mannsdominerte, men menn søker seg ikke i like stor grad til de 

kvinnedominerte yrkene. For å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet ønsker NTL 

ung at det skal iverksettes tiltak for å få flere menn i helse-, omsorgs- og 

undervisningsyrkene, og at andelen kvinnelige ledere økes. NTL Ung mener at det er 

umulig uten en jevnere arbeidsdeling mellom foreldre. For å styrkes fedres rett til å være 

sammen med sine barn og fedres plass i hjemmet, ønsker NTL ung fedrekvote på 

minimum 14 uker og at menn skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. NTL 

Ung mener også at det burde være en bedre balanse mellom arbeid og fritid, for begge 

kjønn. Derfor ønsker NTL ung sekstimersdag med full lønnskompensasjon. Personer 

med minoritetsbakgrunn opplever oftere diskriminering i ansettelsesprosesser og i 

arbeidslivet generelt. NTL Ung vil derfor iverksette konkrete tiltak for å motvirke dette. 

NTL Ung støtter positiv diskriminering (§ positiv særbehandling i diskrimineringsloven) 

der søkere med minoritetsbakgrunn kalles inn til intervju når de er kvalifiserte, og velges 

der de har lik eller tilsvarende kompetanse som beste søker med norsk etnisk bakgrunn. 

Arbeidsstyrken og tillitsvalgtapparatet bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og staten 

må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. Formelle og uformelle hindringer må 

identifiseres og fjernes. Det er viktig at NTL og LO går i front for godt inkluderingsarbeid i 

egen organisasjon. NTL Ung vil kjempe for: - lik lønn for likt arbeid - minimum 40 prosent 

kvinnerepresentasjon i styrer og organer - lovfestet rett til hele stillinger - Fedrekvote på 

14 uker. - Selvstendig opptjeningsrett for begge foreldre - positiv særbehandling av 

personer med minoritetsbakgrunn i ansettelsesprosesser - Innføring av sekstimersdag 

Begrunnelse: 

Sender inn forslag til kapittel om likestilling, mangfold og inkludering. Det opprinnelige 

kapittelet var uoversiktlig, overfladisk, kort og sammenblandet. Vi i NTL Ung sender inn 

forslag til nytt kapittel på flyktninger og integrering og dette vedlagte kapittelet på 
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likestilling, inkludering og mangfold. Vi ønsker at disse kapitlene skal erstatte forlaget i 

politisk plattform som heter "likestilling, migrasjon og mangfold". 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138555 

Forslagsstiller: Sissel Eidhammer, 50, NTL Handikapforbundet 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 176 Linje: 218 

Forslagstekst: 

Legge til: universelt utformede etter 4000. Kulepunktet vil da lyde: Jobbe for at det blir 

bygget 4000 universelt utformede studentboliger årlig. 

Begrunnelse: 

Over 90 % av eksisterende boliger er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138557 

Forslagsstiller: Sissel Eidhammer, 50, NTL Handikapforbundet 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 227 Linje: 254 

Forslagstekst: 

Legge til kulepunkt: At det settes tidsfrister for når alle grunnskolene skal være universelt 

utformet, slik at alle som ønsker kan gå på sin nærskole. 

Begrunnelse: 

Trapper uten ramper, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrierer 

som gjør at funksjonshemmede ikke kan bruke skolen. En landsomfattende kartlegging 

av 784 skoler som NHF utførte i samarbeid med forskningsbyrået IRIS i 2013 fant at: • 78 

% av skolene hadde vesentlige mangler • Av de resterende 22 % var det bare 3 skoler 

som tilfredsstilte alle tilgjengelighetskrav. De øvrige hadde mindre alvorlige mangler 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138558 

Forslagsstiller: Sissel Eidhammer, 50, NTL Handikapforbundet 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 320 Linje: 358 

Forslagstekst: 

Legge til kulepunkt etter setning linje 358. At statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt 

rekrutterer funksjonshemmede. 

Begrunnelse: 

85000 funksjonshemmede ønsker å jobbe, tiltak trengs. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138560 

Forslagsstiller: Cecilia Novas 39, Axel Hjelme 24, Sara Sundby 25, Mari Helen Varøy 26, 

Malin Vik 27, Jorunn Mjøs 28, Torun Hegre, Ida Marie Bruun Jacobsen 30, Christina Strige 

32, Delegater fra UH-sektoren 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 2 Linje:  

Forslagstekst: 

Foreslår en helhetlig endring av kapittelet "Arbeidslivet": Et trygt arbeidsliv Retten til 

arbeid er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for den enkeltes velferd, 

frihet og mulighet til faglig utfoldelse. Det er bekymringsfullt at ungdomsledigheten i 

Norge er omtrent dobbelt så høy som den generelle arbeidsledigheten, og at den lenge 

har vært økende. I tillegg er unge overrepresentert blant midlertidig ansatte, og mange 

unge har derfor både dårligere dekning i folketrygden og svakere rettigheter på jobb 

sammenliknet med fast ansatte. Regjeringas angrep på arbeidsmiljøloven åpner for økt 

bruk av midlertidige stillinger og er ikke med på å minke arbeidsledigheten. Midlertidighet 

svekker arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet og hindrer mulighetene for trygge og 

stabile arbeidsplasser. NTL Ung vil kjempe for en sterk arbeidsmiljølov og en sterk 

tjenestemannslov som begrenser midlertidige ansettelser. For å motvirke en fortrenging 

av ordinære arbeidsplasser må også den utstrakte bruken av konsulenttjenester og 

innleid arbeidskraft i statlige virksomheter reduseres. En sterk arbeidsmiljølov og 

tjenestemannslov må inneholde arbeidstidsbestemmelser som sikrer og beskytter 

arbeidstakernes helse og sosiale liv. En kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å 

kombinere arbeid og familieliv, og bidra til at flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid. 

Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot den 

økende arbeidsledigheten. NTL vil derfor kjempe for sekstimersdagen med full 

lønnskompensasjon. Lønnsforskjellene i Norge øker, både i privat og offentlig sektor. 

Snaut halvparten av de under 25 befinner seg i gruppa med de lavest lønnede. NTL Ung 

mener at lønnspolitikk er fordelingspolitikk og at mesteparten av lønnsmidlene skal 

fordeles sentralt gjennom kollektive forhandlinger. Dette er en rettferdig lønnsfastsettelse 

og en solidarisk fordeling av lønnsmidler mellom ulike grupper. NTL Ung er motstandere 

av et individualisert arbeidsliv og tilhengere av en lønnspolitikk der prinsippet om lik lønn 

for likt arbeid står sterkt, og der de ansatte lønnes etter arbeidsoppgavene de gjør. NTL 

Ung er for en solidarisk lønnspolitikk som løfter i bunnen, og samtidig sikrer alle grupper 

en jevn lønnsutvikling over et livsløp. Frykten for ikke å få jobb etter endte studier har ført 

til at svært mange unge i Europa velger å ta seg ulønnede, eller lavtlønnede, internships 

og praktikantstillinger. Dette begynner også å gjøre seg gjeldende i Norge, som 

erstatning for lønnede stillinger. Også staten benytter seg av slike stillinger, noe som 

sender et svært dårlig signal til resten av arbeidslivet. NTL Ung mener at internships og 

praktikantstillinger må tas inn i tariffavtaler, slik at man har rettigheter også i denne typen 

arbeid. For å ivareta norsk arbeidsliv bør Norge fortsatt stå utenfor EU. Regjeringa må 

bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv som innskrenker nasjonale virkemidler mot 

sosial dumping og som svekker faglige rettigheter og velferdsordninger. ILO-

konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran 

EU/EØS-regler og -direktiver. NTL Ung vil: • ha større satsing mot ungdomsledighet • at 

flest mulig i arbeid skal være fast ansatte • kjempe for en sterk arbeidsmiljølov og 

tjenestemannslov • argumentere for et enhetlig og rettferdig lønnssystem • redusere 
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normalarbeidsdagen til seks timer • kjempe for at Interns/traineer og praktikanter får 

tariffestede rettigheter og arbeidsvilkår • kjempe mot alle former for sosial dumping • forby 

nullkontrakter 

Begrunnelse: 

I grove trekk: - Avsnitt som naturlig hører sammen tematisk står nå sammen - Det 

endrede kapittelet er mer spissa mot ledighet, midlertidighet, arbeidsmiljøloven og 

tjenestemannsloven -Deler av avsnittet om EU/EØS (henta fra kapittelet om global 

rettferdighet) er satt inn fordi vi mener det naturlig hører til her. -Endra overskriften til "Et 

trygt arbeidsliv" i stedet for "Arbeidslivet" fordi flere kapitler handler om "arbeidslivet", og 

for å understreke viktigheten av det som trygger arbeidstakerne (fast jobb, en sterk 

arbeidsmiljølov etc.) -Omformuleringer, språklige endringer 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138562 

Forslagsstiller: Sissel Eidhammer, 50, NTL Handikapforbundet 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 320 Linje: 362 

Forslagstekst: 

Etter linje 362 legge til kulepunkt: I sin virksomhet sikre universelt utformede lokaler og 

sikre god tilgjengelighet når kurs, møter og konferanser arrangeres. 

Begrunnelse: 

Inkluderende organisasjon i praksis. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 
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N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138563 

Forslagsstiller: Ingrid Hødnebø, delegat nr. 19, Ingrid Hødnebø 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 10 Linje: 331 

Forslagstekst: 

Tilleggsforslag etter linje 331: NTL ung vil: - Arbeide for et likestilt arbeidsmarked, med 

like muligheter for kvinner og menn - Kreve lik lønn for likeverdig arbeid - Arbeide for at 

det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter - Arbeide for at det 

sikres større tillegg for kvinnedominerte yrkesgrupper som tjener mindre enn 

sammenlignbare mannsdominerte grupper, blant annet ved at det settes av midler til en 

likelønnspott. 

Begrunnelse: 

Dette er et hovedområde i den politiske kampen vi fører i NTL og må derfor tydeliggjøres. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138564 

Forslagsstiller: Ingrid Hødnebø, delegat nr. 19, Ingrid Hødnebø 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 10 Linje: 332 

Forslagstekst: 

Tilleggsforslag før linje 332, ny tittel: Inkludering og mangfold 

Begrunnelse: 

Likestilling, inkludering og mangfold er ulike problemkomplekser som bør behandles hver 

for seg. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138565 

Forslagsstiller: 24, Axel Hjelme, 25, Sara Sundby, 26, Mari Helén Varøy, 27. Malin L. Vik, 28. 

Jorun Mjøs, 29. Cecilia Nova, Torun Hegre, 30. Ida M. Bruun Jacobsen, 32 Christina Stigre., 

NTL UH-sektoren 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 8 Linje: 272 

Forslagstekst: 

NTL Ung mener mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren er viktig og bør bevares. 

Dette trues nå med de strukturelle endringene som er gjennomført i sektroren regjeringen 

har satt i gang i sektoren. Kravene som stilles til omorganiseringen av sektoren er i 

realiteten krav som stilles til arbeidstakerne. Demokratiet ved universiteter og høgskoler 

er satt under press. Dette undergraver den frie forskningen og den akademiske friheten. 

Denne utviklinga må stanses og reverseres. Avgjørelsene på alle nivåer ved universiteter 

og høgskoler skal tas i formelle organer der ansatte og studenter er representert. 

Begrunnelse: 

Oppdatere teksten som står bla om fusjoner er foreslåtte tekst utdatert. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138566 

Forslagsstiller: 24, Axel Hjelme, 25, Sara Sundby, 26, Mari Helén Varøy, 27. Malin L. Vik, 

28Jorun Mjøs, 39 Cecilia Nova, 29 Torun Hegre, 30. Ida M. Bruun Jacobsen, 32 Christina 

Stigre., NTL UH-sektoren 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 8 Linje: 284 

Forslagstekst: 

Opprettelsen av nytt høyere utdanningsdirektorat vil medføre et uønsket byråkratisk lag 

mellom deprartement og institusjonene. 
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Begrunnelse: 

KD har foreslått å lage ett nytt super direktorat i UH sektoren 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138567 

Forslagsstiller: Petter Aasheim, NTL NAV 

Forslagstype: N/A 

Kapittel:  Linje: 43 

Forslagstekst: 

NTL Ung mener at lønn handler om fordeling og at alle lønnsmidlene skal fordeles 

sentralt. 

Begrunnelse: 

Ønsker ikke lokale lønnsforhandlinger. Skaper bare større forskjeller 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138568 

Forslagsstiller: Petter Aasheim, NTL NAV 

Forslagstype: N/A 

Kapittel:  Linje: 75 

Forslagstekst: 

NTL Ung mener at vi må stå fast ved dagens ordning med 66 prosent av sluttlønn ved full 

opptjening etter 30 år. Det skal være mulig å kunne gå av med AFP ved 62 år med 

samme nivå som i dag, eller bli ufør uten tap i livsvarig pensjon. 

Begrunnelse: 

Det ser ut som om staten ser for seg en pensjonsordning hvor det er mulig å gå av med 

tidligpensjon ved 62 år, men med mye laver utbetaling enn i dag 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138569 

Forslagsstiller: 26 Mari Helén Varøy, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 6 Linje: 202 

Forslagstekst: 

Det er fortsatt store sosiale, geografiske, etniske og kjønnsforskjeller i rekruttering til 

høyere utdanning. Disse må utjevnes. NTL Ung vil fortsette kanpen for lik rett til 

utdanning. Radikale tiltak for sosial utjevning ved opptak må iverksettes. Eksempler på 

dette kan være kvotering, økonomisk støtte, realkompetansevurderinger og overgang fra 

yrkesretta utdanninger, opptaksprøver og forberedende kurs. 

Begrunnelse: 

Vi må gjøre noe med opptak til høyere utdanning. Dette er også foreslått fra studentene, 

men dette går litt lenger. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138570 

Forslagsstiller: Mari Helén Varøy 26, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 7 Linje: 188 

Forslagstekst: 

Stryk linjene: . Ved å bygge statlig subsidierte studentboliger vil man få et godt 

virkemiddel for å senke dette beløpet. Erstatt disse med: Kostnadsnormen for 

studentboliger, som settes av Kunnskapsdepartementet heves betydelig og i fremtiden 

minimum følge utviklingen i byggekostnadsindeksen. 

Begrunnelse: 
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Selvforklarende 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138571 

Forslagsstiller: Mari Helén Varøy 26, NTL UiO 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 8 Linje: 201 

Forslagstekst: 

Slett linjene: , og se på mulighetene for å gi studentombud oppfølgingsansvar for 

studentenes helse, miljø og sikkerhet. ¨ Erstatt dette med: Instiutsjonene må legge til rette 

for tilstrekkelig opplæring i HSM av studenttillitsvalgte, øke fokuset på LAMU og styrke 

samarbeidet mellom AMU og LAMU. Sekundært ikke ha det med. 

Begrunnelse: 

Studentombudene må bli lovpålagt, men når det gjelder å gi studentombudene ansvar for 

studentenes HMS så er dette et ansvar som institusjonen må fortsette å ha, ved å 

overføre dette til studentombudene fratar man kanskje instiutsjoenen ansvar. Det er også 

viktig å styrke de studenttillitsvalgte ved institusjonene slik at de får mer opplæring i HMS. 

Få vernelinjen mer inn i studentene og styrke linjenen mellom AMU og LAMU. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138572 

Forslagsstiller: Petter Aasheim, NTL NAV 

Forslagstype: N/A 

Kapittel:  Linje: 31 

Forslagstekst: 

Lønn 

Begrunnelse: 
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Lønnspolitikken må inn i hovedpunktene som et fjerde hovedpunkt. Vi må kjempe for at 

det ikke er noen lokale forhandlinger. Dette er god NTL politikk. Lokale tillegg gir større 

forskjeller. To tariffavtaler i staten gjør dette nå enda mer aktuelt. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138574 

Forslagsstiller: Ingrid Hødnebø, delegat nr. 19, Ingrid Hødnebø 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 4 Linje: 149 

Forslagstekst: 

At de ansatte vises tillit når det gjelder måten de utfører arbeidet sitt på, ikke arbeide etter 

målstyringsprinsipper og New Public Management. 

Begrunnelse: 

Dette er fortsatt et stort problem i offentlig sektor 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138575 

Forslagsstiller: Nicholas Johansen, Nicholas Johansen 

Forslagstype: N/A 

Kapittel:  Linje:  

Forslagstekst: 

Til redaksjonskomiteen: Jeg mener at kapitlene bør være nummererte. Det virker ikke 

som det er tilfellet. Videre mener jeg at punktlistene må tydelig gjenspeile teksten i 

kapittelet. F.eks. i kap. 2 er et punkt "Forby nullkontrakter". Dette punktet er ikke tydelig 

forankret i teksten. Det er for øvrig ikke almennt kjent hva nullkontrakter er og derfor er 

det ekstra viktig. Jeg ønsker derfor at komiteen ser over og sikrer at alle punkter er tydelig 

forankret i teksten. 

Begrunnelse: 

Jeg mener endringene fører til bedre lesbarhet og forståelse. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138577 

Forslagsstiller: Torun Hegre 29, Mari Helen Varøy 26, Sara Sundby 25,, UH-sektoren 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 7 Linje: 252 

Forslagstekst: 

Stryke kulepunkt om profittforbud i bhg 

Begrunnelse: 

Dette er ivaretatt i kapittelet Velferdsstaten 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138578 

Forslagsstiller: 28 Jorunn Mjøs, Jorunn Mjøs (NTL Universitetet i Bergen) 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 0 Linje:  

Forslagstekst: 

Legge inn referanse til NTL sitt prinsipp- og handlingsprogram på første side i NTL Ung 

sin politiske plattform, og tekst med opplysning om relasjonen mellom dei to dokumenta. 

Ein bør også få med kva organ som har vedteke NTL Ung si politiske plattform (NTL Ung 

Konferansen 2017). 

Begrunnelse: 

Som det er blitt gjort greie for har ein teke ut mykje tekst frå tidlegare års politisk plattform 

med grunngjeving om at ein er underlagt NTL sin politikk. For lesarar av NTL Ung si 

politiske plattform vil det vere hjelpsomt om det er tydeleg opplyst om i NTL Ung sitt 

dokument. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138579 

Forslagsstiller: Ida Cathrine THomassen, NTNU 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 11 Linje:  

Forslagstekst: 

Nytt kulepunkt: Opprette varig petroleumsfrie områder i Barentshavet der det er et særlig 

sårbart miljø. 

Begrunnelse: 

Mangler!! Dårlig tid til å forklare! 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138580 

Forslagsstiller: Karoline Runestad, delegat nr 44, Karoline Runestad 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 10 Linje: 331 

Forslagstekst: 

Arbeidslivet må også være inkluderende for de med funksjonsnedsettelser og kronisk 

syke. Det er i dag alt for lite fokus på deres ressurser og arbeidskapasitet i stedet for 

deres funksjonsbegrensninger. Dette vil vi også når vi ser på fokus og håndhevelse av IA-

avtalens delmål 2. NTL Ung ønsker et inkluderende arbeidsliv for for denne gruppa og 

krever at inkluderingslovens paragrafer om dette tas på alvor og følges tett opp. 

Begrunnelse: 

Samme som overnevnte tekst. Det er Viktoria å ha fokus på likestilling og inkludering av 

også denne gruppen. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 
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Forslag nummer: 138581 

Forslagsstiller: Stian Juell Sandvik, 2, Stian Juell Sandvik 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 2 Linje: 60 

Forslagstekst: 

argumentere for et enhetlig og rettferdig lønnssystem 

Begrunnelse: 

Beholde argumentet om for et enhetlig og rettferdig lønnssystem ved omstruktering 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 

N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

Forslag nummer: 138582 

Forslagsstiller: Christina Strige 32, Christina Strige 

Forslagstype: N/A 

Kapittel: 12 Linje: 426 

Forslagstekst: 

Språkvask av setningen 

Begrunnelse: 

Norsk hvaforno? 

 

Redaksjonskomiteens innstilling: N/A, N/A 

Redaksjonskomiteens begrunnelse: 
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N/A 

 

Jeg vil stemme __________ forslaget 

 

 


