
Sak 5
NTL Ungs politikk



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.1 Styret 5/Politisk plattform Innledning 1 3 

 

Forslag: 
Endre fra: “NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand, og 
bærekraft og velferd foran økonomisk vekst.”  

til: “NTL Ung er fagforeninga for stats- og kunnskapsarbeidere. Vi organiserer 
studenter og unge arbeidstakere som jobber i staten eller virksomheter og 
organisasjoner som er tilknytta staten. Vår viktigste oppgave er å sikre alle våre 
medlemmer en økonomisk trygghet som er i tråd med planetens tåleevne.”  

 

Begrunnelse: 
Styret mener det er viktig å presisere i innledningen hva vi først og fremst er. Vi er en 
fagforening hvor vår viktigste oppgave er å sikre alle våre medlemmer økonomisk 
trygghet samtidig som at vi tar hensyn til den stadig truende klimakrisa. NTL trenger 
også å ha en bedre markedsføring mot de med høyere utdannelse og fagarbeidere. 
Kunnskapsarbeidere som begrep og knytte det til fagforening for statstilknytta 
virksomheter kan hjelpe til med dette.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.2 Styret 5/Politisk plattform Innledning 1 6-7 

 

Forslag: 
Endre fra: “NTL Ung jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser, og 
ønsker et samfunn hvor alle innbyggerne er frie og har like muligheter. “ 

Til: “NTL Ung vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle.” 

Begrunnelse: 
Styret ønsker å gi en bedre flyt i innledninga med et tydeligere fokus på frihet og like 
muligheter for alle. Solidaritetsbegrepet tas med i neste setning.  

 

 

 

 

 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.3 Styret 5/Politisk plattform Innledning 1 7-8 

 

Forslag: 
Endre fra: “Det forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og 
økonomiske forskjeller.” 

Til: “Det forutsetter en solidarisk og aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale 
og økonomiske forskjeller.” 

Begrunnelse: 
Styret ønsker å rydde litt i språket, men tydeliggjøre at vi vil ha en solidarisk og aktiv 
omfordelingspolitikk. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.4 Styret 5/Politisk plattform 1.1 1 24-26 

 

Forslag: 
Endre fra: “Ansettelsesstopp, kutt i velferdstilbud og nedbemanningsprosesser på 
grunn av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) påvirker statens ansatte 
i negativ retning.” 

til: “Budsjettkutt som ansettelsesstopp, kutt i velferdstilbud og 
nedbemanningsprosesser påvirker ansatte i våre virksomheter i negativ retning.” 

 

Begrunnelse: 
ABE-reformen er nå skrotet av regjeringa. Likevel er det utfordringer med 
budsjettkutt på mange av våre arbeidsplasser. Dette gjelder også ikke bare i staten, 
men i virksomhetene utenfor det statlige tariffområdet, blant annet NRK det siste 
året.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.5 Styret 5/Politisk plattform 1.1 1 35 

 

Forslag: 
Bytte: “statlige” med: “våre” 

Begrunnelse: 
NTL organiserer i staten og virksomheter tilknytta staten. Alle våre virksomheter har 



et samfunnsoppdrag og trenger derfor kontinuerlig tilstrekkelige midler til å drifte 
forsvarlig.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.6 Styret 5/Politisk plattform 1.1 1 43-44 

 

Forslag: 
Endre: “Vi mener de ansatte skal lønnes basert på arbeidsoppgaver og ansvar.” 

Til: “Vi mener de ansatte skal lønnes basert på arbeidsoppgaver, ansvar og relevant 
kompetanse.” 

Begrunnelse: 
Styret mener det er viktig å fremheve at også relevant kompetanse skal verdsettes i 
lønnsfastsettelsen. Dette er i tråd med NTLs PHP som sier at formell kompetanse og 
realkompetanse skal verdsettes. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.7 Styret 5/Politisk plattform 1.1 1 46-48 

 

Forslag: 
Endre fra: “Lønnssystemet oppleves for mange i dag som utdatert. Nyansatte blir 
plassert på høyeste mulig lønnstrinn og må kjempe for videre lønnsutvikling i hver 
lokal lønnsforhandling. Det trengs derfor at hele lønnssystemet revideres og 
oppdateres slik at flere sikres en jevn og god lønnsutvikling over tid.” 

Til: “For å sikre rettferdig lønn må lønnssystemet revideres. Lønnssystemet oppleves 
for mange i dag som utdatert og urettferdig. Det er store lønnsforskjeller mellom 
virksomhetene til våre medlemmer, og unge arbeidstakere sikres ikke en jevn og god 
lønnsutvikling over tid med slik dagens lønnssystem er utformet. NTL Ung mener at 
lønnssystemet må endres for å sikre rettferdig lønn ved ansettelse og forutsigbar 
lønnsutvikling over tid.”  

 

Begrunnelse: 
Lønnssystemet i dag er ikke rettferdig. Vi har ikke en forutsigbar og god 
lønnsutvikling over tid. Vi har forslag om å endre teksten da det kom endringer om 
ansiennitet ved lønnsforhandlingene i 2022 som gir noe mer på ansiennitetsstigen. 
Likevel er dette ikke nok og systemet må fortsatt revideres for å sikre flere en 
rettferdig lønn og lønnsutvikling over tid. 



 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.8 Styret 5/Politisk plattform 1 2 50 

 

Forslag: 
Legge til nytt avsnitt:  

“NTL Ung mener at lønnspotten skal fordeles gjennom sentrale lønnsforhandlinger 
med streikerett og generelle kronetillegg. Dersom det likevel settes av midler til 
årlige lokale forhandlinger skal disse benyttes til å løfte ulike grupper som 
systematisk har blitt hengende etter, for å kompensere for usaklige skjevheter 
mellom grupper eller fordeles jevnt.” 

Dissens: Én stemme i styret, Astrid Helene Olsen, mener avsnittet ikke bør tas med.  

 

Begrunnelse: 
Flertallet i styret mener at vi fortsatt skal kjempe for sentrale lønnsforhandlinger med 
streikerett og generelle kronetillegg. Likevel så er virkeligheten på arbeidsplassene at 
det blir noen grad av lokale forhandlinger. Om det skjer mener flertallet i styret at vi 
fremhever at vi skal bruke de lokale forhandlingene til å løfte grupper som har hengt 
etter eller kompensere for usaklige skjevheter. 

Mindretallet på én ønsker ikke at avsnittet tas med i plattformen.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.9 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 53 

 

Forslag: 
Legge til nytt avsnitt med ny overskrift etter avsnittet om kompetanseutvikling av 
ansatte i staten: 

Utfordringer i de ikke-statlige tariffområdene 

20 prosent av vår medlemsmasse har en annen arbeidsgiver enn staten. Forbundet 
har pr. nå over 60 tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og 
Spekter. Felles for disse virksomhetene er at de blir helt eller delvis finansiert av 
staten, med mange av de samme utfordringene. Økt bruk av midlertidige stillinger, 
dårlig lønnsutvikling og en usikker arbeidshverdag er blant utfordringene vi må ta tak 
i. 



 

Begrunnelse: 
NTL organiserer en del medlemmer som ikke har hovedtariffavtalen i staten som sin 
tariffavtale. Det er viktig at vi fremhever dette i plattformen vår, og at vi får frem de 
største utfordringene som våre medlemmer utenfor staten står i. Styret utfordrer 
også medlemmene i de ikke-statlige tariffområdene til å komme med 
endringsforslag som vil belyse arbeidslivsutfordringer i disse virksomhetene bedre. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.10 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 58 

 

Forslag: 
Bytte: “oppdateres” med: “videreutvikles”.  

 

Begrunnelse: 
Lønnssystemet ble oppdatert ved forhandlingene i 2022, likevel går ikke endringen 
langt nok og må kontinuerlig videreutvikles.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.11 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 60-61 

 

Forslag: 
Stryke begge kulepunkter som omhandler lærlinger og flytte dem til underkapittelet 
om lærlingeordningen. 

 

Begrunnelse: 
Selv om dette gjelder tariffspesifikke spørsmål så har styret utviklet flere sider ved 
lærlingepolitikken vår og det er ryddigst at all vår lærlingpolitikk er plassert ett sted i 
plattformen.  

 

 

 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.12 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 62 

 

Forslag: 
Legge til kulepunkt: “- at medlemmer utenfor det statlige tariffområdet får 
forutsigbare arbeidsvilkår og en rettferdig lønnsutvikling” 

 

Begrunnelse: 
Hører med den nye teksten i brødteksten om situasjonen for våre medlemmer i det 
ikke-statlige tariffområdet.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.13 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 79-80 

 

Forslag: 
Endre kulepunkt fra: “- jobbe for at arbeidsgiver skal ha nødvendige opplæring i og 
kompetanse om lov- og avtaleverk” 

Til: “- kreve at arbeidsgiver og spesielt mellomledere i virksomhetene har nødvendig 
opplæring i og kompetanse om lov- og avtaleverk” 

 

Begrunnelse: 
Det har vært endringer i hovedavtalen i staten og det er viktig å kreve videre at også 
mellomledere ute på virksomhetene har nødvendig opplæring om lov - og 
avtaleverket. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.14 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 87-88 

 

Forslag: 
Endre fra: “Bruken av hjemmekontor har økt de siste årene. Det kan ha positive og 
negative følger for arbeidstakere.” 

Til: “Bruken av hjemmekontor har økt de siste årene og trenden med hybrid 
arbeidsplass har kommet for å bli. Vi som fagforening vil ikke motsette oss en trend 
mange av våre medlemmer ser på som positivt i sin arbeidshverdag.” 



 

Begrunnelse: 
Diskusjonen om hjemmekontor er et spørsmål de fleste av våre medlemmer og 
tillitsvalgte står i. Utviklingen går i økt frivillig bruk av det. Mange av våre medlemmer 
har positive erfaringer. Vi har nå mer kunnskap om bruk av hjemmekontor og mange 
steder sier arbeidsgivere nei til bruk av dette. Det er viktig for styret å fremheve mer 
av de positive sidene av hjemmekontor. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.15 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 89-91 

 

Forslag: 
Slette følgende setning: “Det er likevel viktig å belyse de negative konsekvensene ved 
økt bruk av hjemmekontor. Både det fysiske og mentale skillet mellom hjem og 
arbeid blir mer uklart og ergonomisk utforming av arbeidsflate settes på prøve.” 

 

Begrunnelse: 
Styret foreslår å slette disse setningene for å fremheve mer av de positive sidene ved 
bruk av hjemmekontor.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.16 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 91-93 

 

Forslag: 
Endre fra: “For nyansatte kan det bli vanskeligere å inkluderes faglig og sosialt, 
samtidig som det generelle psykososiale arbeidsmiljøet utfordres og 
sosioøkonomiske forskjeller fremheves.” 

Til: “For folk i ulike livsfaser kan det riktignok bli vanskeligere å inkluderes faglig og 
sosialt, samtidig som det generelle psykososiale arbeidsmiljøet utfordres og 
sosioøkonomiske forskjeller fremheves.” 

 

Begrunnelse: 
Det er ikke bare nyansatte som kan ha utfordringer med hjemmekontor. Det kan 
være alle folk i sin livssituasjon som skal ha utfordringer om alle er på hjemmekontor 
hele tiden.  



 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.17 Styret 5/Politisk plattform 1.1 2 93-95 

 

Forslag: 
Slette følgende setning: “Fordelene og ulempene med hjemmekontor må utredes, og 
de negative konsekvensene av hjemmekontor må imøtekommes med avbøtende 
tiltak og/eller kompensasjon” 

 

Begrunnelse: 
Styret mener vi må fremheve mer av de positive sidene ved hjemmekontor og vi vet 
nå mer om både fordeler og ulemper med hjemmekontor. At våre medlemmer skal 
kompenseres ved bruk av hjemmekontor kommer fortsatt frem i kulepunktet.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.18 Styret 5/Politisk plattform 1.1 3 100-103 

 

Forslag: 
Slette følgende setning: “Bruk av hjemmekontor skal ikke gå på bekostning av de 
ansattes faste arbeidsplasser i arbeidsgivers lokaler.” 

 

Begrunnelse: 
Styret mener det er utrolig viktig at vi står på kravet om at alle skal ha sikret en plass 
på arbeidsplassen i møte med krav om nedskalering og ressurseffektive 
arbeidsplasser. Å kreve fortsatt faste plasser kan gå på bekostning av å sikre 
kontorlokaler som er tilpasset arbeidstakerne på den enkelte arbeidsplass. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.19 Styret 5/Politisk plattform 1.1 3 107 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: “- at arbeidstakere som kan utføre arbeid hjemmefra skal ha rett til 
minst to dager hjemmekontor per uke” 



 

Begrunnelse: 
Styret vil komme med et konkret krav om to dager hjemmekontor i uka til våre 
medlemmer. Mange av våre medlemmer er avhengig av hva en arbeidsgiver mener 
om bruk av dette og det er vilkårlig om man er på en arbeidsplass med full frislipp 
eller en streng praksis. Det er viktig for styret at frivillig delvis hjemmekontor er noe vi 
som arbeidstakere og fagforening har et krav om.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.20 Styret 5/Politisk plattform 1.1 3 109-110 

 

Forslag: 
Endre kulepunkt: “- hindre økt bruk av fleksible arbeidsplasser, slik at ansatte fortsatt 
sikres fast arbeidsplass i arbeidsgivers lokaler” 

til: “- at ansatte fortsatt sikres en arbeidsplass i arbeidsgivers lokaler” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslag 5.18 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.21 Styret 5/Politisk plattform 1.1 3 123-124 

 

Forslag: 
Endre kulepunkt: “- sikre avtalefestet forhandlingsrett på bruken av kvantitative 
måltallsparametere og statistikk på individnivå i staten” 

Til: “- sikre avtalefestet forhandlingsrett på bruken av mål- og resultatstyring på 
individnivå i staten” 

 

Begrunnelse: 
Enklere og mer forståelige ord enn kvantitative måltallsparametere.  

 

 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.22 Styret 5/Politisk plattform 1.2 3 130 

 

Forslag: 
Fjerne: “i staten og overenskomst” 

Begrunnelse: 
At hovedregelen er fast ansettelse er viktig å jobbe uavhengig av hvor man jobber. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.23 Styret 5/Politisk plattform 1.2 4 161 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt: “- Gi tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskole for 
fullført fagopplæring” 

 

Begrunnelse: 
Det gis i dag ekstrapoeng for fullført folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste og 
en rekke andre forhold ved søknad til høyere utdanning. Likevel gis det ikke 
ekstrapoeng ved fullført fag- og svennebrev, selv når denne kompetansen er direkte 
overførbar til et aktuelt studieprogram. Så lenge Norge har et system for 
ekstrapoeng ved ordinært opptak til høyere utdanning, må fag- og svennebrev også 
gi ekstrapoeng. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.24 Styret 5/Politisk plattform 1.2 4 161 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt: “- Jobbe for å opprette nye fag- og svennebrev på relevante 
yrkesområder” 

 

Begrunnelse: 
Arbeidsmarkedet er i konstant utvikling, og det er stadig behov for å opprette nye 
fag- og svennebrev i tråd med den utviklingen. Vi må være proaktive dersom vi skal 
klare å utdanne alle fagarbeiderne vi trenger i tiden fremover. 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.25 Styret 5/Politisk plattform 1.2 4 161 

 

Forslag: 
Flytte kulepunktene fra kapittel 1.1 lønn og tariffpolitikk til underpunkt om 
lærlingeordningen. Følgende punkter ønskes flyttet: 

“- at hele lærlingtiden legges til grunn i utregning av lønnsansiennitet etter innvilget 
fagbrev 

- forandre regelverket til fordel slik at lærlinger i staten inkluderes i lokale 
lønnsforhandlinger” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslag 5.11. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.26 Styret 5/Politisk plattform 1.3 4 170-173 

 

Forslag: 
Endre hele underkapittelet med overskrift fra:  

“Foreldrepermisjon for likestilling 

Et likestilt arbeidsliv krever også et likestilt familieliv. Kvoten til fedre og medforeldre 
bidrar til likestilling både i hjemmet og i arbeidslivet, og til barns rett til gode 
relasjoner og tilknytning til begge foreldre allerede fra småbarnsalder.” 

Endres til nytt underkapittel med ny overskrift:  

Likestilling for gravide og småbarnsforeldre  

Etableringsfasen skiller seg fra andre livsfaser ved at kjønn er en sentral faktor. 
Arbeidsgivers tilrettelegging har betydning for likelønn og karrieremuligheter videre. 
Det er tøft å kombinere graviditet og småbarn med å være i jobb, og den største 
belastningen ligger på den som bærer frem barnet og ammer. Sykepengeordningen 
tar ikke hensyn til at det store flertall av gravide blir sykemeldt i løpet av 
svangerskapet. NTL Ung mener derfor at dagens sykepengeordning er 
diskriminerende.  
  



Et likestilt arbeidsliv krever et likestilt familieliv. NTL Ung ønsker rettigheter for 
medforelder som bidrar til å jevne ut risikoen forbundet ved å ansette en ung kvinne 
sammenlignet med en ung mann. En generell arbeidstidsreduksjon er et viktig 
likestillingstiltak i arbeidslivet. Det kan starte hos arbeidstakere med omsorgsansvar. 

Begrunnelse: 
Styret mener det er viktig å oppdatere politikken vår når det gjelder likestilling. Vi har 
et ansvar for unge under 35 år. En tid hvor veldig mange etablerer familie. Å få barn 
er ofte det som gjør at spesielt kvinner taper lønnsvekst og utviklingsmuligheter. 
Styret ønsker derfor å styrke politikken overfor gravide og småbarnsforeldre.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.27 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 177 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt øverst i kulepunktene:  

“- Avtalefeste at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som er gravid i 
tredje trimester skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil to timer pr dag. En 
arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som er gravid i tredje trimester 
skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time per dag.” 

 

Begrunnelse: 
Registerdata fra NAV viser at nærmere 4 av 5 gravide arbeidstakere har legemeldt 
fravær i løpet av tredje trimester (Arbeid og velferd nr. 2, 2010). Arbeidstidsreduksjon 
vil redusere behovet for sykemelding. En avtalefesting av arbeidstidsreduksjon i 
tredje trimester er en anerkjennelse av at det er en stor jobb å gå gravid i 
kombinasjon med arbeid. I Sverige, Danmark og Tyskland går gravide tidligere ut i 
permisjon enn i Norge. Behov for hvile og nedtrapping er naturlig mot slutten av 
svangerskapet, og sykemeldingsstatistikken viser at vi trenger et arbeidsliv som 
legger bedre til rette for det. 

 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.28 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 177 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt som legges til:  



“- Avtalefeste at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som har barn under 
3 år i barnehage skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time per dag.” 

 

Begrunnelse: 
Tid er mangelvare for fulltidsarbeidende med småbarn i barnehage. 
Arbeidstidsreduksjon hever livskvaliteten i en hektisk livsfase og senker terskelen for 
å få flere barn. Redusert stilling koster penger mange unge ikke har når de etablerer 
seg med familie. Statistikken viser dessuten at det i all hovedsak er kvinner som tar 
kostnaden. Forslaget er kjønnsnøytralt. Det bidrar til å løfte og normalisere menns 
viktige rolle i omsorgsarbeidet. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.29 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 177 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt som legges til:  

“- Endre folketrygdloven slik at sykepenger ytes utover 248 dager dersom årsaken 
skyldes svangerskapsrelaterte problemer eller fødselsskade.” 

 

Begrunnelse: 
De siste årene har svangerskapssykdommer stått for om lag 5 % av andelen tapte 
dagsverk grunnet sykefravær. Omtrent 14 % er sykemeldt gjennom hele 
svangerskapet. Til tross for at gravide har langt høyere risiko for sykefravær, har de 
ikke rett på flere dager med sykepenger enn andre arbeidstakere. Gravide er ekstra 
sårbare for inntektstapet som følger ved overgang til AAP ettersom 
inntektsgrunnlaget for foreldrepermisjon beregnes ut fra de 10 foregående 
månedene. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.30 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 183 

 

Forslag: 
Bytte: “velferdspermisjon”, med: “omsorgspermisjon” 

Begrunnelse: 
Riktig betegnelse i regelverket er omsorgspermisjon, ikke velferdspermisjon. 



 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.31 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 184 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt nederst: “- at graviditet og omsorgsoppgaver ikke skal føre til 
økte lønnsforskjeller” 

 

Begrunnelse: 
Kjønnsforskjeller i lønn og karriereprogresjon har sammenheng med omsorg for 
barn, og fravær fra arbeidslivet i forbindelse med graviditet og omsorgsoppgaver 
påvirker lønn og karriere negativt (AFI-rapport nr. 3 2021). Lokale fremfor kollektive 
lønnsforhandlinger gjør gravide og småbarnsforeldre sårbare. Ved individfokusert 
lønnsutvikling er det viktig å være bevisst på å løfte denne gruppa og hindre et 
likelønnsgap i å etablere seg. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.32 Styret 5/Politisk plattform 1.3 5 216 

 

Forslag: 
Bytte: “med funksjonsnedsettelse” til: “funksjonshindrede”. 

 

Begrunnelse: 
Vi bruker betegnelsen funksjonshindrede da det får frem at det er samfunnet som 
hindrer mulighetene til den enkelte ved å ikke være universelt utformede. 
Funksjonshindring er også den betegnelsen vi bruker ellers i dokumentet og det kan 
virke som at det var en glipp fra forrige behandling at det ikke ble endret i denne 
setningen.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.33 Styret 5/Politisk plattform 1.3 6 255 

 

Forslag: 
Endret overskrift fra: “Mangfold” 



Til: “Rasisme i arbeidslivet” 

 

Begrunnelse: 
Mangfoldsarbeid er enn å jobbe med integrering og rasisme. Det er en mer presis 
overskrift med å si: Rasisme i arbeidslivet, da det er det som hovedsakelig 
underkapittelet adresserer.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.34 Styret 5/Politisk plattform 1.3 6 274 

 

Forslag: 
Endre kulepunkt: “- at det utarbeides en rapport for å kartlegge diskriminering og 
strukturell rasisme i arbeidslivet” 

Til: “- at diskriminering og strukturell rasisme i arbeidslivet kartlegges bedre enn i 
dag” 

 

Begrunnelse: 
I oktober 2022 kom IMDi med en rapport om dette temaet. Likevel er det fortsatt ikke 
nok kunnskap om strukturell rasisme i dag. Dette må kontinuerlig kartlegges for å gi 
oss mest mulig kunnskap og bevisstgjøring om temaet.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.35 Styret 5/Politisk plattform 1.4 7 307 

 

Forslag: 
Endre: “Statens” til “statens” 

 

Begrunnelse: 
Språklig endring i tråd med hvordan vi omtaler staten i resten av dokumentet. 

 

 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.36 Styret 5/Politisk plattform 2.1 8 346 

 

Forslag: 
Legge til “for alle” etter fritatt for skolepenger. 

 

Begrunnelse: 
Regjeringen har fra 2023 innført skolepenger for utenlandsstudenter. Dette er vi i mot 
og må tydeliggjøres ved å si at vi skal holde høyere utdanning fritatt for skolepenger 
for alle.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.37 Styret 5/Politisk plattform 2.1 8 347 

 

Forslag: 
Endrer kulepunkt fra: “- at man i situasjoner der man utarbeider krisestøtte utbetaler 
støtten som stipend” 

til: “- at eventuell krisestøtte utbetales som stipend” 

 

Begrunnelse: 
Bedre og mer effektiv flyt i språket.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.38 Styret 5/Politisk plattform 2.1 8 350-351 

 

Forslag: 
Endrer kulepunkt fra: “- øke stipendandelen til 70 prosent og studielånsrenten skal 
være lav og politisk vedtatt av stortinget” 

til: “- øke stipendandelen til 70 prosent og at studielånsrenten skal være lav” 

 

Begrunnelse: 
Dersom studielånsrenten skal være politisk vedtatt av stortinget risikeres det at den i 
enkelte perioder vil bli høy. Studentene er bedre tjent ved at studielånsrentene er fast 
lave, basert på basisrenten med prosentpoengstrekk. 



 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.39 Styret 5/Politisk plattform 2.1 8 352 

 

Forslag: 
Legge til i kulepunktet etter studiepoeng: “, fremfor fullførte studieprogrammer” 

 

Begrunnelse: 
Endringsforslaget tydeliggjør at det er ønskelig at studielån skal omgjøres til stipend 
basert på studiepoeng, fremfor dagens ordning der det er basert på fullførte 
studieprogrammer. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.40 Styret 5/Politisk plattform 2.2 8 358 

 

Forslag: 
Legge til i brødteksten etter samme rettigheter, før knyttet til HMS: “og eventuelle 
forsikringer” 

 

Begrunnelse: 
Presiserer at studenter som har utdanning og forskning som hovedformål skal få 
tilgang på samme forsikringer som ansatte, ikke bare rettigheter knyttet til HMS. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.41 Styret 5/Politisk plattform 2.2 8 365 

 

Forslag: 
Endre setning i brødtekst fra: “Dette ble særlig tydelig under pandemien i 2020-2022.” 

Til: “Dette ble særlig tydelig under koronapandemien.” 

 



Begrunnelse: 
Pandemien er ikke knyttet til årstall lenger. Erfaringene er likevel viktig å ha med i 
spørsmålet om studenters arbeidsvilkår - og miljø. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.42 Styret 5/Politisk plattform 2.3 8 386-387 

 

Forslag: 
Endre setning i brødteksten fra: “NTL Ung mener at studentvelferden på grunn av 
sine kvaliteter ikke kan utsettes for profittjaget til velferdsprofitører.” 

til: “NTL Ung mener at studentvelferden på grunn av sine kvaliteter ikke kan utsettes 
for privatisering og profittjag.” 

 

Begrunnelse: 
Tydeligere språk og får frem at økende privatisering er en utfordring i 
studentvelferden.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.43 Styret 5/Politisk plattform 2.3 8 389-390 

 

Forslag: 
Legge til ny setning i brødteksten etter privatøkonomi: “Da må det imidlertid bygges 
mange nok studentboliger, og de må være billigere enn boliger på det private 
leiemarkedet.” 

 

Begrunnelse: 
Styret vil presisere viktigheten av at det bygges flere og billige studentboliger. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.44 Styret 5/Politisk plattform 2.3 9 400 

 

Forslag: 
Endre: “Studentsamskipnadene” til: “studentsamskipnadene”. 



 

Begrunnelse: 
Språklig endring. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.45 Styret 5/Politisk plattform 2.3 9 404 

 

Forslag: 
Nytt tredje kulepunkt: “- at rammestøtten til bygging av studentboliger økes” 

 

Begrunnelse: 
Økt rammestøtte er det som gjør det mulig for studentsamskipnadene å bygge flere 
studentboliger. Dette økte i budsjettet i 2023, og det er viktig at dette økes i årene 
fremover. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.46 Styret 5/Politisk plattform 2.3 9 406 

 

Forslag: 
Slette dette kulepunktet: “- at man skal gjeninnføre Lånekassens reisestøtte for alle 
norske studenter i og utenfor Norge” 

 

Begrunnelse: 
Studenter får i dag reisestøtte ved utveksling, men ikke for reise i Norge. En eventuell 
reisestøtte for reiser i Norge bør heller innføres som økt studielån- og stipend, slik at 
studentene står fritt til å disponere midlene slik de ønsker. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.47 Styret 5/Politisk plattform 2.3 9 409-410 

 

Forslag: 
Legge til kulepunktet etter utredning: “i studenthelsetjenestene” 



 

Begrunnelse: 
Vi ønsker å presisere at dette er noe som skal være i tilbudene til 
studenthelsetjenesten som er driftet av studentsamskipnaden.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.48 Styret 5/Politisk plattform 2.3 9 411-412 

 

Forslag: 
Endre kulepunktet fra: “- at det skal være full barnehagedekning, flere studentboliger 
for familier og økt økonomisk støtte til studenter med barn, forvaltet av 
studentsamskipnaden” 

Til: “- at det skal være full barnehagedekning og flere studentboliger for familier, 
samt økt økonomisk støtte til studenter med barn.” 

 

Begrunnelse: 
Studentsamskipnaden forvalter ikke økonomisk støtte til studenter med barn. Dette 
forvaltes av Lånekassen.  

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.49 Styret 5/Politisk plattform 2.4 10 442-444 

 

Forslag: 
Bytte ut følgende avsnitt: “Fagskolen er det yrkesfaglige alternativet til universitets -
og høyskoleutdanning, og må styrkes som høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen 
har en viktig rolle som utdanningsvei og som tilbyder av etter- og 
videreutdanningstilbud.” 

Med: “dag er det omtrent like mange som tar yrkesfaglig og studieforberedende 
utdanning på videregående. Det finnes samtidig langt færre fagskoleplasser enn 
plasser ved høyere utdanningsinstitusjoner. Skal vi klare å gjøre yrkesfagene mer 
attraktive, er vi også nødt til å styrke fagskolen. Fagskolen er det yrkesfaglige 
alternativet til universitets -og høyskoleutdanning, og må styrkes som høyere 
yrkesfaglig utdanning. Fagskolen har en viktig rolle som utdanningsvei og som 
tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud.” 

 



Begrunnelse: 
Å styrke fagskolene og det yrkesfaglige utdanningsløpet er viktig da vi sårt trenger 
mange flere fagarbeidere i årene som kommer. Fagarbeidere er kunnskapsarbeidere 
som vi trenger en bedre politikk for fremover og med forslaget så tydeliggjør vi dette. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.50 Styret 5/Politisk plattform 2.4 10 466 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt: “- styrke arbeidsplassbaserte tilbud innen fagopplæring og 
fagskole, samt styrke og synliggjøre det offentlige fagskoletilbudet” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslag 5.50. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.51 Styret 5/Politisk plattform 2.4 10 466 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt: “- jobbe for at det skal finnes et høyere yrkesfaglig 
utdanningstilbud til alle fag- og svennebrev” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslag 5.50. 
 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.52 Styret 5/Politisk plattform 3.2 11 517 

 

Forslag: 
Endre fra: “klima- og miljøutfordringene” 

til: “Klima- og naturutfordringene” 

 



Begrunnelse: 
Det er i dag mer presist å snakke om klimautfordringene og tapet av naturmangfold 
og det er viktig å presisere dette. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.53 Styret 5/Politisk plattform 3.2 10 531 

 

Forslag: 
Slette: “økonomisk” slik at kulepunktet blir: “støtte LO i sitt arbeid for internasjonal 
boikott av Israel. 

 

Begrunnelse: 
LO er tydelig på at vi ønsker boikott av Israel. Dette ble tydeliggjort under LO 
kongressen i 2022. Situasjonen for befolkningen i Palestina har også blitt, om mulig, 
forverret etter at Israel har nå fått en enda ytterliggående regjering. 
 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.54 Styret 5/Politisk plattform 3.3 12 545-546 

 

Forslag: 
Endre setning i brødtekst fra: “ABE-reformen og de mange ostehøvelkuttene i statlig 
sektor fører til dårligere tjenester for innbyggerne samt dårligere vilkår for en god 
forvaltning. “ 

Til: “De mange ostehøvelkuttene i statlig sektor har ført til dårligere tjenester for 
innbyggerne samt dårligere vilkår for en god forvaltning” 

 

Begrunnelse: 
ABE-reformen er nå avblåst fra Ap-Sp-regjeringen det er derfor viktig å oppdatere 
plattformen. Likevel er effektene av ABE-kutt fortsatt gjeldende og mange 
virksomheter i staten har for dårlig finansiering til å sikre en god forvaltning av 
velferdsstaten.  

 

 

 



Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.55 Styret 5/Politisk plattform 3.3 13 616 

 

Forslag: 
Legge til nytt avsnitt under Samfunnssikkerhet og beredskap:  

“Verden er nå i en mer usikker geopolitisk virkelighet med krig i Europa og flere land 
som går i en autoritær retning og som vil kunne true vår felles trygghet. Etter flere år 
med dyp fred og nedbygging av forsvaret er vi nå nødt til å bygge opp forsvaret slik 
at vi kan trygge sikkerheten til våre innbyggere.” 

 

Begrunnelse: 
Vi organiserer mange av de sivilt ansatte i forsvaret, og forsvaret er grunnleggende 
viktig for vår felles trygghet. Invasjonen av Ukraina i 2022 viser dette tydelig. Økte 
forsvarsutgifter vil og må komme i årene fremover for å styrke forsvaret og øke vår 
forsvarsevne, og for NTL som en av fagforeningene i forsvaret bør vi være tydeligere 
på dette. 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.56 Styret 5/Politisk plattform 3.3 13 616 

 

Forslag: 
Legge til nytt avsnitt etter forslag 5.55 sitt avsnitt:  

“Trusler handler ikke bare mot fysiske og digitale objekter. Demokratiet vårt er også 
truet. Noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt er tilliten vi har til hverandre og til 
myndighetene. Vi ser nå en tendens til at får en tillitsslitasje i befolkningen. Spesielt 
tilliten til NAV har vært fallende grunnet økende usikkerhet med pandemi og dyrtid 
som påvirker de som har minst. “ 

 

Begrunnelse: 
Vi ser et økende trusselbilde som påvirker våre virksomheter i sterk grad. Det gjelder 
også om en trussel mot demokratiet og for vår felles beredskap er tillit til hverandre 
og til myndighetene helt avgjørende. Dette er viktig i et år med kommunevalg med 
hets og trusler mot lokalpolitikere. Også trusselen mot offentlig ansatte, som i NAV 
er økende og mange av våre medlemmer er mer utrygge på jobb. Det må vi som 
fagforening adressere tydeligere å kreve tiltak for at tillitsslitasjen i befolkningen ikke 
øker. 

 



 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.57 Styret 5/Politisk plattform 3.3 13 624 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: “- at Norge ruster opp forsvaret betraktelig slik at vi er stand til å 
møte den nye geopolitiske virkeligheten” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslag 5.56 

 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.58 Styret 5/Politisk plattform 3.3 13 624 

 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: “- at det etableres en nasjonal sikkerhetsstrategi som ser forsvaret i 
sammenheng med de sivile utfordringene som økende mistillit i samfunnet” 

 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som 5.56 
 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.59 Styret 5/Politisk plattform 3.3 14 643-647 

 

Forslag: 
Fjerne hele avsnittet: “Det er særlig tre punkter i opptjeningsreglene for 
innskuddsbasert tjenestepensjon som bryter med likestillingsprinsippene: 
Manglende opptjening for dem som jobber i stillinger under 20 prosent, manglende 
opptjening for lønn under folketrygdens grunnbeløp (1G) og bortfall av opptjent 
pensjonskapital dersom man er ansatt i mindre enn tolv måneder. Dette vil ramme 
unge arbeidstakere i korte engasjementer og deltidsstillinger.” 

 

Begrunnelse: 
Det har kommet endringer i pensjonsregelverket med pensjon fra første krone som 
svarer ut mye av utfordringene i dette avsnittet og det kan fjernes som det nå 



foreligger. 
 

 

Nummer Forslagsstiller Sak/område Kapittel Side Linje(r) 
5.60 Styret 5/Politisk plattform 3.3 14 663 

 

Forslag: 
Legge til nytt kulepunkt: “- at levealdersjusteringa skrotes” 

 

Begrunnelse: 
NTL vedtok dette på landsmøtet 2022 og er det viktigste punktet som kan sikre 
dagens unge en levelig pensjon også i fremtiden.  
 


