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Kjære unge NTL-medlem! 
 
Den 5.ordinære NTL Ung-konferansen nærmer seg med stormskritt, og vi håper 
du er klar til å være med å bestemme hva vi skal mene og gjøre i 2019!   

 
NTL er kjent for å være et samfunnsengasjert forbund, og NTL Ung er ikke noe 
unntak. I dette debattheftet vil du finne utfyllende tekster om sakene styret har 
diskutert aller mest når vi skulle lage et nytt forslag til politisk plattform. Noen av 
sakene er vi ganske enige om, slik som forslag til de tre nye prioriterte sakene, 
andre var det uenighet om i styret - det er tatt ut dissens. I tillegg har vi tatt med 
noen saker som vi mener NTL Ung bør diskutere nærmere slik at det nye styret 
kan få et skikkelig mandat når de skal jobbe i neste periode. Vi skal også vedta 
noen uttalelser. Disse kan du lese mer om i heftet! 

 
I år er det fullt mulig å stille forslag på selve konferansen, men hvis du vil at styret 
skal behandle forslagene dine i forkant er fristen 15.mars. Forslag til politisk 
plattform, handlingsplan eller uttalelser som kommer etter dette blir behandlet 
direkte på konferansen.  

 
I tillegg til den politiske plattformen skal vi vedta en handlingsplan. Styret har gjort 
seg opp noen vurderinger om hvordan vi vil jobbe i den kommende perioden, slik 
at ressursene våre blir brukt så bra som mulig. Styret anbefaler at du setter deg 
godt inn i forslaget til ny handlingsplan og kommer med innspill til hvordan vi kan 
gjøre NTL Ung enda bedre i den neste perioden! 
 

 

 

På vegne av styret  
Lone Lunemann Jørgensen 
Leder 
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De tre prioriterte sakene 
 
I år som tidligere ønsker vi i styret å prioritere tre hovedsaker i perioden. Det gir oss et tydelig 
mandat fra NTL Ung-konferansen om hva vi skal bli gode på i 2019!  
 
De tre nye forslagene fra styret er ABE-reformen, ikke-kommersiell studentvelferd og 6-
timersdagen. Vi ønsker å jobbe strategisk med disse sakene for å få politisk gjennomslag og 
økt oppslutning. De har det til felles at NTL Ung allerede har et visst eierskap til dem gjennom 
utspill og politikk, men de må jobbes med fra ulike perspektiver. Hva kan vi bruke spesifikt i 
vervestrategiene våre, og hva er mer egnet for ren politisk påvirkning? Vi håper disse sakene 
kan skape engasjement for arbeidet vårt, og at det kommer mange lure ideer på konferansen 
til hvordan vi kan jobbe best mulig med dem! 
 
ABE-reformen 
Solberg-regjeringen gikk til valg på å effektivisere og modernisere statlig sektor, og i 2015 
vedtok de en avbyråkratisering- og effektivitetsreform (ABE-reformen). Totalt i perioden har 
regjeringen kuttet 10 milliarder fra offentlig sektor. Det har vært gjennomgående varsko fra 
tilsette i statlige virksomheter om at kuttene fører til et svekket tjenestetilbud.  
NTL Ung mener ABE-reformen må avsluttes og evalueres, og at kuttene reverseres der det 
fremkommer at de har ført til dårligere tjenester for samfunnet.  
 
Hvordan skal staten bli mer effektiv og gi gode tjenester til Norges innbyggere? Er flate kutt 
løsningen eller finnes det andre løsninger? NTL Ung vil ta opp debatten om hvordan 
digitalisering og effektivisering bør gjøres og hvordan finansiering skal reguleres.  
 
Ikke-kommersiell studentvelferd 
Vinteren 2019 overlot Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) all drift av studentboliger til det 
private selskapet Toma. Toma driver kantiner, renhold og drift av bygninger over hele landet, 
og ønsker å tjene penger på SiOs studentboliger. Dette er penger som kunne gått direkte 
tilbake til studentene, og SiO, en av Oslos største boligselskaper, kunne hatt egne ansatte i 
tryggere arbeidsforhold hva angår lønn og pensjon. Dette er et eksempel på en tendens i 
studentsamskipnadene hvor det er studentene som har flertall i styrene, og som stemmer for 
at pengene forsvinner ut. NTL Ung var ute og kritiserte saken sammen med NTL 
Studentsamskipnadene, noe vi fikk gode oppslag på.  
 
Å ha dette som en av hovedsakene er derfor en naturlig forlengelse av dette - det er nemlig 
en studentsak i tillegg til at det er viktig for arbeidstakerne i sektoren. Studentpolitikerne 
velges ofte, som i Oslo, på politisk tilhørighet, og kan påvirkes. NTL Ung på studiestedene 
samarbeider allerede med de ulike studentpolitiske miljøene, og kan være en pådriver for 
skolering og bevisstgjøring av studenter som blir valgt inn i styrer og stell. Fordi NTL Ung i 
tillegg organiserer dem som er ansatte i samskipnadene og på studiestedene er vi en naturlig 
link mellom disse og studentene slik at begge gruppers rettigheter blir ivaretatte.  
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Saken om profittfri studentvelferd handler også om noe større: Hva vil vi at 
studentsamskipnadene skal være? Lik rett til utdanning har tradisjonelt vært en viktig sak for 
arbeiderbevegelsen, og det er ingen grunn til å endre på det. Å tilrettelegge for mer 
profittdrevet velferd i denne sektoren kan føre til større ulikheter blant norske studenter enn 
det allerede er. Skal bare studentene som kommer fra familier med god råd få benytte seg av 
gode tilbud, eller skal samskipnadene fungere utjevnende?  
 
6-timersdagen 
Mange fagforeninger, inkludert NTL, har formuleringer om sekstimersdagen som del av sin 
vedtatte politikk. Likevel er det lite som skjer, og NTL Ung ønsker å bruke vår posisjon til å 
fronte saken, og være en pådriver internt i NTL og LO for at disse skal følge dette opp med 
konkrete tiltak. Som det står i prinsipp- og handlingsprogrammet til NTL: “NTL vil jobbe for en 
tariffestet og gradvis reduksjon i arbeidstiden med mål om 6-timers normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon”. Dette bør bety at man skal starte veien mot redusert arbeidstid ved 
å ha det inn som reelle krav ved neste sentrale forhandling om tariffavtale i staten og andre 
relevante forhandlinger. Fagbevegelsen bør være tydeligere på hvordan den reduserte 
arbeidstiden skal innføres og komme med konkrete forslag for å starte på veien mot 
sekstimersdagen. Det er 32 år siden forrige gang arbeidstiden ble redusert i Norge, og å ta ut 
deler av produktivitetsveksten i økt livskvalitet fremfor økt forbruk er et tiltak for både miljø 
og folkehelse. Hvordan kan NTL Ung best mulig være en tydelig stemme i denne saken? Skal 
vi snakke om sekstimersdag eller en generell arbeidstidsreduksjon? 

 
Andre saker 
 
EØS-avtalen 
Debatten har blusset opp i LO og motstanden “fra golvet” er større enn noen gang. På NTL 
Ung-konferansen i 2018 vedtok vi at vi er for norsk utmelding, og styret innstiller ikke på noe 
annet. Men hva skal argumentene våre være? Og hvordan skal vi eventuelt jobbe for denne 
saken på en måte som passer til mandatet vårt?  
 
Litt for og mot 
EU bygger på fire friheter, og hensikten med avtalen er å sikre at disse ikke blir utfordret eller 
vanskeliggjort. De fire frihetene er fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.  
EØS-avtalen sikrer norsk konkurranseutsatt industri markedsadgang til Europa. Gjennom EØS-
avtalen har mange tollbarrierer forsvunnet, det er lettere å reise rundt i Europa og EØS-
borgere kan bosette seg i hvilket land de vil. Gjennom likebehandlingskravet er norske 
studenter også sikret adgang til utenlandske universiteter og det er opprettet mange 
utvekslingsavtaler. EU har også tatt et oppgjør med Facebook og Google når det gjelder 
personvern og skattlegging, noe som Norge ikke hadde klart alene.  
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Likevel har EØs-avtalen lenge vært en het potet i norsk fagbevegelse, hovedsakelig fordi den 
utfordrer norske lønns- og arbeidsvilkår. Spesielt i byggenæringen og i helsevesenet har 
motstanden vært synlig. I byggebransjen har det vært store utfordringer med rettighetene til 
utenlandske arbeidere, særlig med den kraftige økningen av bemanningsbyråer. Mange i 
fagbevegelsen mener at EØS-avtalen har lagt til rette for utbredt sosial dumping av 
utenlandske arbeidstakere, og flere bastioner innad i LO-forbundene har endret holdning til 
dette i løpet av det siste året. Et viktig vendepunkt har vært hvordan 
arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri tok saken om allmenngjøring av kost og losji for 
utenlandske verftsarbeidere til EU-domstolen, som overprøvde de norske tariffavtalene. 
 
Et annet eksempel på økende misnøye er den pågående saken med Aleris-konsernet. Der 
krever 24 konsulenter som har levert faste omsorgstjenester til selskapet, faste ansettelser. 
De saksøker Aleris, som på sin side vil vise til EØS-regler for bruk av selvstendig arbeidskraft. 
Det står med andre ord om EUs regler for arbeidslivet skal ha forrang foran norske lover og 
regler. Fagforbundet som representerer konsulentene, mener dette er en prinsipiell sak for 
hvordan vi organiserer det norske arbeidslivet. 
 
Som nevnt innledningsvis så er fagbevegelsen delt i denne saken. De som ikke vil at vi skal 
melde oss ut mener det er den blåblå politikken til regjeringa som har ført til økt sosial 
dumping heller enn EØS-avtalen. Hva synes du NTL Ung skal mene om dette? Hvordan påvirker 
EØS-avtalen de virksomhetene vi organiserer? Og hvis vi skal fortsette å mene at vi skal melde 
oss ut, hvordan skal styret jobbe med dette i den kommende perioden?  
 
 

Likelønn  
Til tross for mange forsøk og gode intensjoner, er det fortsatt slik at kvinner i snitt tjener 87 % 
av det menn gjør. Lovverket som skal sikre likelønn fungerer i stor grad i tilfeller hvor menn og 
kvinner har lik stilling, ansiennitet og utdanning. Derimot er det store forskjeller mellom status 
og lønn i kvinnedominerte yrker kontra mannsdominerte yrker. Likelønn har i årevis vært en 
politisk verkebyll, og vi mener det nå er på tide å snakke om løsninger for å få utjevnet 
lønnsgapet. Skal vi foreslå å gå på tvers av frontfagsmodellen for å få til et skikkelig lønnshopp, 
eller skal vi gå for likelønnspott i tariffoppgjørene?  
 
Hvilke tiltak kan NTL Ung foreslå for å utjevne dagens lønnsforskjeller, og hvordan kan vi jobbe 
for dette innenfor mandatet vårt? Er dette en sak som bør jobbes med mot LO, eller er det en 
sak vi kan få bra mediedekning på?  
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Lyntog 
En annen sak vi har diskutert i styret er om vi skal ha inn et punkt om lyntog i den politiske 
plattformen. Her ble det tatt ut dissens i styret hvor flertallet ikke ville ha det med. Denne 
uenigheten handlet mest om at en storstilt satsing på lyntog i Norge ikke nødvendigvis er en 
stor miljøsak, men at det har mer med distriktspolitikk å gjøre. I forlengelsen av dette ble det 
argumentert for at det derfor ikke er en NTL Ung-sak, eller en sak for fagbevegelsen i det hele 
tatt. Vi tar debatten!  
 
Ei norsk satsing på lyntog har både klima-, distrikts- og næringspolitiske perspektiv. Med 
planene som det interkommunale Norsk Bane AS legger til grunn, vil ei utbygging gi økt 
mobilitet på grunn av mange stopp langs traseen – det er ei bærekraftig satsing på at folk skal 
kunne bo og arbeide i hele landet, ikke bare i de store byene. Dette er viktig i et 
arbeidsplassperspektiv, både når det gjelder statlig og privat næringsutvikling. Alle prognoser 
viser at transportbehovet vil øke med årene, og da vil ei lyntogutbygging være mye mindre til 
skade for naturen og landbruket enn f.eks. en firefelts motorvei (men ha 4x større kapasitet). 
I Norge er det dessuten store kommersielle interesser for å fortsette satsingen på 
flyplassutbygging, noe også miljøbevegelsen har gått imot.  

 
En annen uenighet i styret handlet om klimagevinsten i utbyggingsfasen. Når det gjelder 
nedbetaling av utslipp under byggetiden er det naturlig å sammenligne med utbygging av veier 
eller flyplasser, som aldri vil kunne nedbetale sine utslipp under bygging fordi de vil føre til 
økte utslipp etter at de er bygd. I følge prognosene som Norsk Bane AS baserer seg på vil det 
ta 4,7 år for strekningene Oslo – Trondheim/Ålesund og 6,8 år for Oslo – 
Bergen/Haugesund/Stavanger. Klimagevinsten er lengre på sikt og må sees i helhet med hva 
alternativene er, nemlig mer vei og mer fly som er mye verre.  
 
Er lyntog en «NTL Ung-sak», eller en sak den unge fagbevegelsen skal prioritere å gå i bresjen 
for? Thor W. Bjørlo fra Norsk Bane AS kommer til NTL Ung-konferansen for å holde et verksted 
om temaet. Der vil han presentere planer og fakta om lyntogutbygging i Norge. Vi håper 
konferansen vil være med og diskutere saken!  
 
 
 
Uttalelser 
NTL Ung-konferansen vedtar også en rekke uttalelser. Dette er konkretisering av politikken 
vår som skal gjøres tilgjengelig for andre og deles med media. En uttalelse er gjerne kort og 
handler ofte om et aktuelt tema. Styret kommer til å foreslå maks tre uttalelser som kan 
diskuteres og stemmes over på konferansen, og de legges ut fortløpende på nettsidene våre. 
I tillegg er det fritt fram for alle delegater å foreslå egne uttalelser. Om det er en sak du ser for 
deg at NTL Ung bør mene noe om, så er det bare å spisse blyanten! Det kan være lurt å samle 
støtte til uttalelsen din før den stemmes over i selv møtet, både gjennom din egen  delegasjon  
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og hos andre deltakere. Husk at NTL er en mangfoldig organisasjon med mange perspektiver, 
og at alles mening teller!  
 
 
 
Handlingsplan 
Handlingsplanen er det andre av NTL Ungs grunndokumenter og beskriver hvordan 
organisasjonen skal drives og hva vi mener styret skal prioritere å arbeide med i det 
kommende året. Styret mener vi i år bør prioritere å følge opp fylkesutvalg og satse på å 
opprette ung-utvalg på tvers av organisasjonsleddene. I tillegg ønsker vi å lage gode 
kurspresentasjoner som unge tillitsvalgte kan benytte seg av og holde for unge medlemmer 
der de jobber, slik at ikke alle må reise til Oslo for å lære mer.  
 
 
Nytt av i år er forslaget om at også handlingsplanen inneholder prioriterte områder. Dette var 
et forslag fra fjorårets konferanse. De foreslåtte prioriteringene er: 

• Opprette og følge opp ung-utvalg i foreninger og fylker 
• Arrangere skoleringer og kortkurs for unge medlemmer og tillitsvalgte lokalt 
• Jobbe for at våre medlemmer engasjerer seg i NTL Ungs arbeid 
• Jobbe strategisk for gjennomslag for vår politikk 

 

Hva mener du? Er denne satsingen veien å gå, eller skal vi heller fortsette som før med lange 

sentrale kurs og konferanser? Hvordan kan NTL Ung bidra til å øke aktiveten blant unge på 

ditt hjemsted? 

 


