
Handlingsplan for NTL Ung 2015-16 1 

NTL Ungs handlingsplan er en konkretisering av hvordan NTL Ung skal arbeide for å oppnå 2 
gjennomslag for den vedtatte politikken. Handlingsplanen skal også gi uttrykk for en prioritering for 3 
NTL Ungs politiske og organisatoriske arbeid i gjeldende periode. NTL Ung er en solidarisk bevegelse 4 
og arbeidet skal fremme god etikk, helse og miljø. Som en nystartet enhet i NTL, er det naturlig at 5 
NTL Ung de første årene vil ha fokus på egen organisasjon og skolering. Men et NTL Ung uten politisk 6 
innhold og retning vil være et tomt prosjekt som ikke vil evne å engasjere og aktivere unge 7 
medlemmer og studentmedlemmer. 8 
 9 

Hovedtema I: - Kampen om arbeidslivet 10 
Den sittende regjering har kommet med flere angrep på arbeidstakeres rettigheter. Raseringen av 11 
arbeidsmiljøloven, nøytral merverdiavgift og søndagsåpne butikker er bare tre eksempler. Samtidig 12 
varsler regjeringen flere "moderniseringer" som i praksis er nye angrep på arbeidstakernes 13 
rettigheter. I november 2015 kommer det en innstilling med forslag til endringer i 14 
tjenestemannsloven, i desember 2015 kommer innstillingen fra Arbeidstidsutvalget og i februar 2016 15 
venter man en ny rapport fra produktivitetskommisjonen. 16 

NTL Ung skal: 17 

• synliggjøre konsekvensene av regjeringens angrep på arbeidstakernes rettigheter overfor 18 
medlemmene 19 

• argumentere for fellesskapsløsninger og en sterk offentlig sektor 20 
• bevisstgjøre studenter og unge arbeidstakere om regler og maktforhold i arbeidslivet, og 21 

hvordan disse er i endring 22 
• gjennomføre en kampanje som tar opp kampen om arbeidslivet 23 

 24 

Hovedtema II: - organisasjonsbygging og verving 25 
Et hovedmål for NTL Ung må være å bidra til at NTL er et attraktivt forbund for unge arbeidstakere og 26 
studenter. Gjennom å skape arenaer hvor disse gruppene kan delta på egne premisser og bidra til 27 
NTL Ungs og forbundets politikk og prioriteringer, kan dette oppnås. Organisasjonsbygging kan ikke 28 
utføres av styret i NTL Ung alene, dette må være et samarbeidsprosjekt med alle i forbundet. Det er 29 
den tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass som er de som møter medlemmene. NTL Ung må 30 
prioritere arbeid og aktiviteter som gjøre dette arbeidet lettere og mer overkommelig for de lokale 31 
tillitsvalgte.  32 

 33 



Samtidig har NTL Ung et stort ansvar for rekruttering av studentmedlemmer og utvikling av et bedre 34 
medlemstilbud til disse. Gjennom tett oppfølging av studentprosjektene, både de frikjøpte 35 
tillitsvalgte og de lokale organisasjonsleddene, er det mulig å få gode resultater også her. 36 

NTL Ung skal: 37 

• invitere til nettverkssamlinger for ungdomstillitsvalgte og aktive studentmedlemmer i alle 38 
landets fylker 39 

• utarbeide eget faglig og organisatorisk kortkurs for ungdomsmedlemmer og studenter 40 
• stille opp på lokale organisasjonsledds skoleringsvirksomhet og aktivitet 41 
• arrangere en nasjonal samling for ungdomstillitsvalgte i landsforeninger og foreninger 42 
• arrangere nasjonale samlinger for studenttillitsvalgte i studentprosjekter 43 
• arrangere aktiviteter rettet mot studenter 44 
• utarbeide og gjennomføre egne planer for aktiviteter knyttet til studiestart  45 
• gjennomføre rekrutteringsaktiviteter rettet mot spesifikke profesjonsutdanninger i 46 

samarbeid med relevante organisasjonsledd 47 
• utarbeide en kommunikasjonsstrategi for NTL Ung som inkluderer videreutvikling av NTL 48 

Ungs nettsider 49 
• utvikle en veileder for ungdomstillitvalgte 50 
• utvikle en strategi for hvordan NTL Ung kan fremme god etikk, helse og miljø 51 

 52 

Samarbeidende organisasjoner 53 
NTL er et LO-forbund, og LO, LO Stat og andre LO-forbund er NTL Ungs viktigste samarbeidspartnere 54 
utenfor NTL. LO-familien har betydelig politisk gjennomslagskraft, men denne gjennomslagskraften 55 
er avhengig av godt samarbeid på tvers av LOs forbund og gjennom forbundenes aktive deltakelse, 56 
både i lokale og sentrale organer. Det er gjennom LO NTL Ung har best muligheter for gjennomslag 57 
for sin politikk. Samtidig skal NTL Ung aktivt søke samarbeid med andre relevante organisasjoner 58 
utenfor LO som deler NTL Ungs verdigrunnlag og politiske grunnsyn. 59 

NTL Ung skal: 60 

• delta aktivt i LOs ungdomsarbeid nasjonalt 61 
• arbeide for NTL er representert i flest mulig av LOs lokale ungdomsutvalg 62 
• mobilisere til deltakelse i LOs sommerpatrulje i alle fylker 63 
• prioritere samarbeid med andre LO-forbund og samarbeidspartnere 64 

 65 

Egen organisasjon 66 
Landsstyret fastsetter mandat, retningslinjer og budsjett for NTL Ung. For at NTL Ung fortsatt skal bli 67 
høyt prioritert i budsjettene, er det avgjørende at NTL Ungs aktiviteter og arbeid utfyller de øvrige 68 
aktivitetene i NTL og er synlige for resten av forbundet. 69 



NTL Ung skal: 70 

• utarbeide forslag til budsjettsøknad for NTL Ung 71 
• bidra aktivt i NTLs organisasjonsutviklingsarbeid 72 
• forankre NTL Ung i NTLs organisasjonsledd og øke fokus på ungdomsarbeid 73 
• skape en inkluderende organisasjon 74 


	Hovedtema I: - Kampen om arbeidslivet
	Hovedtema II: - organisasjonsbygging og verving
	Samarbeidende organisasjoner
	Egen organisasjon

