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Forslag nr.: 189 

Fra avd.: 2 Oslo/Akershus 

Forslag til linje(ne): 151 

   

Gammel tekst: 

Nytt avsnitt   

 

Forslag: 

Ny tekst: 

Organisasjonsutvikling 

Forbundet skal være en sterk og slagkraftig forkjemper for medlemmenes rettigheter. 

Oversiktlige dokumenter er viktig for at forbundet kan arbeide effektivt.  

 

Forbundet skal i tiden frem til neste landsmøte arbeide for å dele handlingsprogrammet inn 

i ett handlingsprogram som beskriver arbeidet forbundet skal jobbe med, og ett politisk 

måldokument som beskriver forbundets overordnede politiske målsetninger i perioden. 

 

Begrunnelse: 

Denne endringen gjør at forbundet får dokumenter som er mer oversiktlige, og dette fører 

til en mer systematisk tilnærming til arbeidet. 

 

Avd. 2, styrets innstilling: Tiltres 

 

Landsstyrets innstilling: 

Tiltres ikke. Det vises til innledningen, andre avsnitt. (linje 5-7) 

 

Forslag nr.: 190 

Fra avd.: 6 Vest 

 

Forslag: 

Vi ønsker at gruppen for handlingsplan vurderer dette innspillet fra avdelingen og hvor det 

kan evt. passe inn i handlingsplanen:  

«Tillitsvalgtsorganisasjoner i landsdekkende bedrifter kan som selvstendig enhet i større 

grad enn i dag bidra i forbundets arbeid med organisering og medlemspleie. Forbundet bør 

i kommende periode utrede hvordan denne ressursen kan, både som en selvstendig enhet og 

i samspill med avdelingene og forbundet, utnyttes bedre.» 

 

Landsstyrets innstilling: 

Tiltres ikke, er ivaretatt i forslag 82. 

 

Forslag nr.: 191 

Fra avd.: 4 Nordland & 8 Midt-Norge 

 

Forslag: 

Alt av prosjekter i det offentlige er nå anbudsjobb der laveste pris vinner. 

Tror ikke jeg har hørt om ett byggeprosjekt de siste årene som ikke har hatt budsjettsprekk, 

noe som fører til forsinkelser, misnøye om ekstra uforutsette utgifter. 

Er det ikke bedre å regne hva jobben kommer til å koste og få en som kan gjøre jobben 

skikkelig til å ta oppdraget?  

Anbudsjobb har ført til konkurser for bedrifter har ikke fått overskudd etter jobb for det 

offentlige og gått med tap. 
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Det medfører også en usikkerhet for arbeidstakere som kan miste arbeidsplasser grunnet 

feil kalkulasjon i anbudsfase. 

 

Avd. 4 & 8, styrenes innstilling: Intensjonen støttes, tiltres ikke. Intensjonen er ivaretatt i 

forslag til nytt handlingsprogram. 

 

Landsstyrets innstilling:  

Intensjonen støttes, er ivaretatt i forslag til nytt handlingsprogram. 

 

 




