Innkomne forslag til organisatorisk handlingsplan:
Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
5.1 203230
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Handlingsplan
Kristoffersen

Forslagstekst: Legg til nytt kulepunkt linje 48 - Arbeide for å sikre at deltidsansatte studenter ved
universiteter og høyskoler sikres representasjon inn i tariff- og lønnsforhandlinger.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
5.2 203231
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Handlingsplan
Kristoffersen

48

Forslagstekst: Legge til nytt kulepunkt linje 48 - Utrede muligheten for at studentmedlemmer blir
tilsluttet organisasjonsleddet som organiserer lokalt ved universitet eller høyskolen de studerer ved.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkomne forslag til politisk plattform:
Fnr ID

Innsender

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

6.1 203186

Cathrine Norheim
Gamnes

NTL Lånekassen

Politisk plattform

2.1

161163

Forslagstekst: Man bør øke studielån- og stipend til 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp, øke
stipendandelen til 50 % og øke fratrekket fra basisrenten for å sikre en lav rente på studielån.
Begrunnelse: NTL Lånekassen ser utfordringer ved en stadig økende gjeldsbelastning av studentene. Ved
å øke studiestøtten til 2G vil det totale lånebeløpet øke med ca. 30 000 kroner per skoleår, selv om man
øker stipendandelen til 50%. Fullfører man en 5-årig utdanning vil den totale gjelden være ca. 500 000
kroner, som er ca. 140 000 kroner mer lån enn ved dagens ordning. En totalgjeld på 500 000 kroner vil gi
et månedlig nedbetalingsbeløp på ca. 2 800 kroner med dagens rente. Nye regler for boliglån vil gjøre det
vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet med et høyt studielån. Med vårt forslag vil den totale
studiestøtten øke med ca. 30 000 kroner per år, men gjeldsbelastningen vil kun øke ca. 2000 kroner
sammenlignet med dagens ordning. I dag blir rentene i Lånekassen fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt
av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra
basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Med vårt forslag går vi inn for at NTL Ung skal arbeide for
å øke dette trekket.

Fnr ID

Innsender

6.2 203189 Aleksander Høiland

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

NTL NTNU

Politisk plattform

1.2

92

Forslagstekst: fagbrevets stilling styrkes i et arbeidsliv i endring.
Begrunnelse: For å ivareta fagbrevets stilling må det styrkes. Fagarbeidere er de som i veldig stor grad
tar omstillinger i arbeidslivet. Skal vi fortsatt ha gode fagarbeidere med fagbrev i fremtidens arbeidsliv
trenger de en styrking. En opprettholdelse av dagens situasjon betyr en svekking over tid.

Fnr ID

Innsender

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

6.3 203228

Jord Johan Herheim
Nylenna

NTL UiO

Politisk plattform

2.4

198202

Forslagstekst: Endringsforslag til linje 198-202: Endre avsnittet til: Høyere utdanning og forskning er
grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. De statlige universitetene og høyskolene skal være
faglig uavhengige av staten, og valgt ledelse bør være normen i akademia. Studentrepresentasjon og
medbestemmelse sørger for at studenter og arbeidstakere kan påvirke egne institusjoner, og bidrar til at
beslutningene er faglig forankret og gitt legitimitet gjennom ansatt- og studentdemokratiet.
Universitetene og høyskolene må bevares som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og ha
myndighet til å disponere egne inntekter og eiendomsmasse. NTL Ung vil forbedre institusjonenes evne til
å ivareta sitt samfunnsoppdrag gjennom å styrke den frie forskningen, gi flyktninger rett til å fullføre
utdannelse, bevare bredden i høyere utdanning og styrke fagskolene.
Begrunnelse: Formålet er å gjøre teksten mer helhetlig og binde den sammen med øvrige avsnitt i
underkapittelet.

Fnr ID

Innsender

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

6.4 203229

Jord Johan Herheim
Nylenna

NTL UiO

Politisk plattform

2.4

205213

Forslagstekst: Endringsforslag til linje 205-213: Endre avsnittet til: For å styrke den frie forskningen
krever NTL Ung at sektorens finansieringssystem endres og at det opprettes flere statlig finansierte
stipendiat, postdoktor- og førsteamanuensisstillinger. I dagens finansieringssystem konkurrerer
universitetene og høyskolene i økende grad om både studenter og forskningsmidler. Denne
resultatbaserte konkurransen hindrer samarbeid på tvers av institusjonene, fremmer midlertidighet og
svekker fagmiljøenes evne til å prioritere grunnforskning. Ved å øke basisbevilgningen kan man redusere
betydningen av den kortsiktige resultatbaserte finansieringen og gjøre sektoren mindre avhengig av
konkurranse og oppdragsforskning.
Begrunnelse: Forslagstiller mener endringen gir en bedre begrunnelse på hvorfor finansieringssystem
henger sammen med 'fri' grunnforskning. Forslaget innebærer også å stryke setningen om stipendiaters
psykiske helse da det er merkelig å skille ut en yrkesgruppe i politisk plattform, og sammenhengen med fri
forskning ikke er helt klar.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.5 203232
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

23

Forslagstekst: Legg til - Klima og miljø
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.6 203233
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

1.3

11819

Forslagstekst: Endre: Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for et inkluderende arbeidsliv og i arbeidet
mot seksuell trakassering uansett kjønn, legning og stillingsprosent. Til: Fagbevegelsen spiller en viktig
rolle for et inkluderende arbeidsliv, og i arbeidet mot seksuell trakassering uansett kjønn og seksualitet,
uavhengig av stillingsprosent.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

FnrID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.7 203234
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

KapittelLinje

2.1

162

Forslagstekst:
skal være lav og politisk vedtatt av stortinget.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S.
Ole Jørgen S. Abrahamsen,
6.8 203236 Abrahamsen, og Eivind
Politisk plattform
og Eivind Rindal
Rindal

Kapittel Linje

2.2

17172

Forslagstekst: Endre: Viktige tiltak for studenters arbeidsmiljø er å sørge for flere og bedre lesesaler og
grupperom. Til: Viktige tiltak for studenters arbeidsmiljø er å sørge for tilstrekkelig med lesesaler,
grupperom og sosiale rom som kan legge grunnlaget for faglig aktivitet. Rommene bør være av god
kvalitet.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.9 203237
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

186

Forslagstekst: Endre: årlig, i tillegg til vedlikehold av etablerte studentboliger. Til: årlig, der områder med
særskilt behov bør prioriteres. Det er også viktige at allerede eksisterende studentboliger blir
vedlikeholdt.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.11 203238
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

18788

Forslagstekst: Endre: Studentrabatten på kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre viktige
samfunnstjenester må utvides og i tillegg gjelde lærlinger. Til: Studentrabatten på minst 50% på
kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre viktige samfunnstjenester for alle studenter og
lærlinger, uavhengig av alder.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.12 203239
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

3.1

251

Forslagstekst: Endre: innen 2035. Til: innen 2030.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.13 203240
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

3.1

258

Forslagstekst: Legge til: NTL ung støtter i dette øyemed politiske streiker som en strategi for å oppnå
dette samarbeidet.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.14 203241
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

3.3

Forslagstekst: Legge til på slutten av avsnittet: All nøkkelinfrastruktur som veg, kraftforsyning,
telekommunikasjonsnett, jernbane, vann og avløp skal være offentlig eid og driftet.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

298

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.15 203242
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

KapittelLinje

3.3

330

Forslagstekst: Endre: innen 2030. Til: innen 2025.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

Ole Jørgen S.
Abrahamsen, Eivind
6.16 203243
Rindal og Eirik
Kristoffersen

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Ole Jørgen S. Abrahamsen,
Eivind Rindal og Eirik
Politisk plattform
Kristoffersen

Kapittel Linje

3.3

335

Forslagstekst: Legg til nytt avsnitt: Avvikle nye veier og gi Statens vegvesen ansvar for vedlikehold,
rassikring, og eventuell nybygging av veger som i dag ikke er underlagt fylkeskommunens ansvar. Ikke
inngå nye offentlig-privat samarbeid på bygging av infrastruktur.
Begrunnelse: forslaget taler for seg selv.

Fnr ID

Innsender

6.17 203245 Eirik Holt

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Kapittel Linje

Eirik Holt

Politisk plattform

1-2

100

Forslagstekst: Nytt avsnitt med overskrift «Arbeidsinnvandrere» EØS-avtalen medfører en fri flyt av
arbeidskraft og har ført til at det er mange utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe
på kortere og lengre kontrakter. Disse arbeidstakerne er særskilt utsatt for å bli utnyttet av sine
arbeidsgivere. Det er arbeidsgiver som kan språket, har kontakten med NAV og styrer informasjonsflyten.
NTL Ung vil jobbe for et system der lokale fagforeninger og tillitsvalgte i NAV samarbeider for å informere
arbeidstakerne om rettighetene deres og skaper en alternativ vei til å få hjelp og informasjon.
Begrunnelse: Mange EØS-borgere tegner kontrakter med bemanningsbyråer i utlandet og flys inn til
Norge direkte til den arbeidsplassen de leies ut til. Her sitter arbeidsgiver med alle kort og kan holde
tilbake viktig informasjon om sykepenger, trygderettigheter og fagforeningsmedlemskap. NTL er i en
særstilling gjennom å organisere bredt i NAV og bør kunne ha gode forutsetninger for å sette i gang et
nettverk med fagforeningene ved arbeidsplassene slik at vi kan komme ut og i direkte kontakt med
utenlandske arbeidstakere. (Forslaget kan godt flyttes til andre steder i plattform hvis det er steder det
passer bedre inn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvrige innkomne forslag:
Fnr ID

Innsender

8.1 203163 Eirik Holt

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Eirik Holt

Øvrige forslag

Kapittel Linje

Forslagstekst: Forslag til endring i NTL Ungs mandat og retningslinjer. Eksisterende tekst: Leder, velges
for ett år, øvrig styre med vara kan velges for 1 år, eller 2 år dersom konferansen gjør vedtak om dette.
Forslag til ny tekst: Leder og nestleder velges for to år, øvrig styre med vara kan velges for 1 år, eller 2 år
dersom konferansen gjør vedtak om dette. Leder og nestleder velges fortrinnsvis på annenhver
konferanse.
Begrunnelse: Begrunnelse: NTL ungs leder bør velges for to år, for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i
NTLs ungdomsarbeid. NTL Ung har vokst veldig som organisasjon de siste fem årene, og kravene til leder,
og nestleder, har vokst med dem. Etter å ha hatt vervet i ett år er man så vidt kommet inn i oppgavene
sine, og lengre perioder vil gi arbeidsro. NB: NTL Ungs mandat og retningslinjer er fastsatt av NTLs
Landsstyre, og kan derfor ikke endres på NTL Ung-konferansen. Men vi mener dette vil sende et tydelig
signal til landsstyret om hvordan NTL Ung selv ønsker å organisere seg.

Fnr ID

Innsender

8.2 203164 Holt

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Eirik Holt

Øvrige forslag

Kapittel Linje

Forslagstekst: Forslag til endring i NTL Ungs mandat og retningslinjer. Eksisterende tekst: 1.1 NTL Ungkonferansen skal: vedta sakliste og dagsorden fastsette forretningsorden for NTL Ung-konferansen
føre protokoll og godkjenne denne, enten selv eller med fullmakt til styret behandle NTL Ungs beretning
vedta NTL Ungs handlingsplan og budsjett, samt behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp
på saklista velge styre for NTL Ung, herunder frikjøpte tillitsvalgte og varamedlemmer i prioritert
rekkefølge, valgkomité, samt medlemmer til evt. andre råd og utvalg i landsmøteår, behandle sakene til
landsmøtet, eventuelle forslag til landsmøtet og velge representanter for studentmedlemmene til
landsmøtet velge studentobservatør til landsstyret Styret i NTL Ung har ikke stemmerett ved
behandling av beretningen. Protokoll fra NTL Ung-konferansen skal sendes forbundet. Forslag til endring:
1.1 NTL Ung-konferansen skal: vedta sakliste og dagsorden fastsette forretningsorden for NTL Ungkonferansen føre protokoll og godkjenne denne, enten selv eller med fullmakt til styret behandle NTL
Ungs beretning vedta NTL Ungs handlingsplan og budsjett, samt behandle og gjøre vedtak i alle saker
velge
styre for NTL Ung, herunder frikjøpte tillitsvalgte og varamedlemmer i prioritert rekkefølge, valgkomité,
samt medlemmer til evt. andre råd og utvalg i landsmøteår, behandle sakene til landsmøtet, eventuelle
forslag til landsmøtet og velge representanter for studentmedlemmene til landsmøtet velge
studentobservatør til landsstyret Styret i NTL Ung har ikke stemmerett ved behandling av beretningen.
Protokoll fra NTL Ung-konferansen skal sendes forbundet.
Begrunnelse: Begrunnelse: NTL Ungs politiske plattform er et stort dokument, og behandlingen av dette
tar mye tid på hver konferanse. Ved å endre dette til at politisk plattform bare trenger å behandles når ny
leder velger gir dette styret mulighet til å ha andre saker oppe på NTL Ung-konferansen, eller å kutte ned
antall dager
fungere mer som et læringsverksted med flere workshops og seminarer. Ses i sammenheng med forslag
om å endre valgperiode for leder.

FnrID

Innsender

8.3 203165 Eirik Holt

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Eirik Holt

Øvrige forslag

KapittelLinje

Forslagstekst: Forslag til endring i NTL Ungs mandat og retningslinjer. Eksisterende tekst: Foreningers
og landsforeningers representasjonsrett regnes på grunnlag av antall betalendes ungdomsmedlemmer
ved utløpet av foregående år (31.12.XX), etter følgende regler: Inntil 100 ungdomsmedlemmer: 1
representant pr. påbegynte 50 Fra 101 til 300 ungdomsmedlemmer: 1 representant pr. påbegynte 100 Fra
301 ungdomsmedlemmer og videre: 1 representant pr. påbegynte 200 Og videre 1 representant for pr.
påbegynte 200 ungdomsmedlemmer. Studentmedlemmenes representasjonsrett regnes ut på grunnlag av
antall betalende studentmedlemmer ved utløpet av foregående år (31.12.XX) etter følgende regler: En
representant pr. 50 studentmedlemmer, oppad begrenset til 30 representanter. Forslag til endring:
Studentmedlemmenes representasjonsrett likestilles med foreninger og landsforeningers
representasjonsrett.
Begrunnelse: Begrunnelse: NTL Ung har i de siste årene gjort en veldig god jobb med å rekruttere, og
aktivisere, studenter til fagbevegelsen. Dette gjenspeiles ikke minst gjennom at de siste årene har
studentene vært den største delegasjonen på NTL Ung-konferansen. Ved å likestille studentene med andre
delegasjoner sikres en likere fordeling av delegater på konferansen.

Fnr ID

Innsender

8.4 203244 Eirik Holt

Organisasjonsledd

Forslagsområde

Eirik Holt

Øvrige forslag

Kapittel Linje

Forslagstekst: Legge til et punkt i NTL Ungs mandat og retningslinjer, etter delegatberegning:
Delegasjoner får tildelt vareplassering etter følgende fordeling: Fra 1-3 delegater: en vararepresentant
med tale- og møterett 4-6 delegater: to vararepresentanter med tale- og møterett Over 7 delegater: tre
vararepresentanter med tale- og møterett Studentene velger sine delegater på konferansen og gis derfor
rett til å ha halvparten så mange vararepresentanter som delegater.
Begrunnelse: Etter dagens system har foreningene og landsforeningene mulighet til å ha like mange
vararepresentanter som delegater. Dette gjør at noen delegasjoner kan bli opptil 14 personer med talerett.
Dette gjør at de i stor grad kan ta over diskusjonen og presse gjennom sine forslag. Videre gjør det store
antallet vararepresentanter at det ikke blir rom for observatører å melde seg på NTL Ung-konferansen.
Ved å begrense vararepresentantene sikrer man mer likebehandling mellom delegasjonene, og gjør det
lettere for mindre org.ledd å sende flere medlemmer som observatører for å gjøre NTL Ung-konferansen
til en læringsarena. Studentene bør få ha en utvidet mulighet da de velger sine representanter på
konferansen. Hvis det blir like strengt for dem blir det en risiko for at mange studenter melder seg på til
ingen nytte.

