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IInnnnlleeddnniinngg    1 
Handlingsprogrammet inneholder forbundets overordnede vedtak. Programmet skal være styrende 2 
for arbeidet i landsmøteperioden og gjør rede for utfordringer og viktige satsingsområder.   3 
 4 
Handlingsprogrammet skal følges opp i alle organisasjonsledd. Forbundsstyret vedtar sine årlige 5 
handlingsplaner med utgangspunkt i handlingsprogrammet. Handlingsplanene kan legge ytterligere 6 
føringer for arbeidet i forbundet, avdelingene og på arbeidsplassene.   7 

 8 

FFoorrmmåållssppaarraaggrraaffeenn   9 

EEnn  mmeeddlleemmssoorrggaanniissaassjjoonn  10 
Norsk Arbeidsmandsforbund er en solidarisk fagforening som forener arbeidsfolk i kampen for lønn, 11 
likestilling, rettigheter og verdighet. Vårt fellesskap bestående av mange yrkesgrupper er en styrke. 12 
Forbundet skal være en handlekraftig, engasjert, inkluderende og tilgjengelig medlemsorganisasjon 13 
for arbeidsfolk. Norsk Arbeidsmandsforbunds vedtekter ligger til grunn for virksomheten, og særlig  14 
§ 2 formålsparagrafen.  15 

EEtt  mmååll  ––  iinnnnssaattss  ii  fflleerree  rreettnniinnggeerr  16 
Vårt mål er å sikre og forbedre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og velferd. Vårt mål nås 17 
gjennom kontinuerlig, engasjert innsats mot medlemmene, mot tillitsvalgte i bedriftene, innad i egen 18 
organisasjon, innad i fagbevegelsen, overfor motpartene og myndighetene og i det faglige-politiske 19 
arbeidet, sentralt og lokalt. Vårt arbeid kjennetegnes av engasjement og skikkelighet. 20 

KKoolllleekkttiivvee  aavvttaallee  oogg  ffaagglliigg--ppoolliittiisskk  aarrbbeeiidd  21 
Norsk Arbeidsmandsforbunds virksomhet skal baseres på kollektive avtaler og løsninger. 22 
Arbeiderbevegelsens bærende ideer om frihet, likhet og solidaritet er vårt fundament. Disse 23 
prinsippene legger grunnlaget for å ivareta medlemmenes interesser, både ved aktivt arbeid i 24 
bedriftene og gjennom politisk engasjement. Trygge, faste, hele stillinger med forutsigbare lønns- og 25 
arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for forbundet. 26 

IIvvaarreettaa  mmeeddlleemmmmeennee  ggjjeennnnoomm  ttiilllliittssvvaallggttee  27 
Forbundet innretter betydelige ressurser og kapasitet mot medlemmene og tillitsvalgte på 28 
arbeidsplassene. For å møte kommende utfordringer må det satses på de tillitsvalgte i bedriftene, slik 29 
at de kan sikre medlemmenes interesser på best mulig måte. Det er derfor en prioritert oppgave for 30 
forbundet å bygge gode tillitsvalgtsorganisasjoner.  31 

FFrriihheett  ggjjeennnnoomm  lliikkeevveerrdd  oogg  rreettttffeerrddiigghheett  32 
Frihet oppnås ikke uten likeverd og rettferdighet. Forbundet aksepterer ingen form for rasisme, 33 
diskriminering, trakassering eller mobbing. Forbundet skal arbeide for likeverdige livsvilkår og 34 
muligheter, uavhengig av bakgrunn, klasse, utdanning, kjønn, alder, etnisitet, nasjonalitet, religion, 35 
seksuell legning eller funksjonsevne. Arbeid til alle med en lønn å leve av er et krav for å skape 36 
likeverdige levevilkår. Frihet medfører ansvar, muligheter og rettigheter som skal sikres gjennom et 37 
godt avtaleverk.  38 

FFeelllleesskkaapp,,  ffoorrddeelliinngg  oogg  ddeemmookkrraattii  39 
Forbundet skal arbeide for et samfunn som bygger på sosialistiske grunnverdier og demokrati for å 40 
fremme en rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Norsk Arbeidsmandsforbund skal arbeide faglig-41 
politisk for en rettferdig fordelingspolitikk og demokratiske rettigheter i samfunns- og arbeidslivet. 42 
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Forbundet skal kjempe for rettferdig fordeling av samfunnsgodene basert på gode 43 
fellesskapsløsninger og vi skal kjempe for et godt utbygd offentlig tjenestetilbud. Velferdssamfunnet 44 
skal baseres på et skattesystem med skattelegging etter evne.   45 

 46 

Forslag nr.: 99 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 20 
 
Gammel tekst:  
Et mål – innsats i flere retninger 
Vårt mål er å sikre og forbedre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og velferd. Vårt mål 
nås gjennom kontinuerlig, engasjert innsats mot medlemmene, mot tillitsvalgte i bedriftene, 
innad i egen organisasjon, innad i fagbevegelsen, overfor motpartene og myndighetene og i 
det faglige-politiske arbeidet, sentralt og lokalt. Vårt arbeid kjennetegnes av engasjement 
og skikkelighet. 
 
Forslag: 
Et mål – innsats i flere retninger 
Vårt mål er å sikre og forbedre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og velferd. Vårt mål 
nås gjennom kontinuerlig, engasjert innsats mot medlemmene, mot tillitsvalgte i bedriftene, 
innad i egen organisasjon, innad i fagbevegelsen, overfor motpartene og myndighetene og i 
det faglige-politiske arbeidet, sentralt og lokalt. Vårt arbeid kjennetegnes av engasjement 
og skikkelighet profesjonalitet. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke, er ivaretatt i forslag 100 
 
Forslag nr.: 100 
Fra avdeling: 3 Møre og Romsdal 
Forslag til linje(ne): 20 
 
Gammel tekst:  
Et mål – innsats i flere retninger 
Vårt mål er å sikre og forbedre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og velferd. Vårt mål 
nås gjennom kontinuerlig, engasjert innsats mot medlemmene, mot tillitsvalgte i bedriftene, 
innad i egen organisasjon, innad i fagbevegelsen, overfor motpartene og myndighetene og i 
det faglige-politiske arbeidet, sentralt og lokalt. Vårt arbeid kjennetegnes av engasjement 
og skikkelighet. 
 
Forslag: 
Endre tekst til: Vårt arbeid kjennetegnes av engasjement, seriøsitet og redelighet 
skikkelighet. 
 
Begrunnelse:  
styrking av tekst 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres 
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Forslag nr.: 101 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 25-26 
 
Gammel tekst:  
KKoolllleekkttiivvee  aavvttaallee  oogg  ffaagglliigg--ppoolliittiisskk  aarrbbeeiidd  
Norsk Arbeidsmandsforbunds virksomhet skal baseres på kollektive avtaler og løsninger. 
Arbeiderbevegelsens bærende ideer om frihet, likhet og solidaritet er vårt fundament. Disse 
prinsippene legger grunnlaget for å ivareta medlemmenes interesser, både ved aktivt arbeid i 
bedriftene og gjennom politisk engasjement. Trygge, faste, hele stillinger med forutsigbare lønns- 
og arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for forbundet. 
 
Spørsmål til setning 25-26: 
«Trygge, faste, stillinger etc.» 
Det burde være større områdefokus, f. eks. brudd på arbeidsvilkår. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Anses ikke som forslag 
 
Forslag nr.: 102 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 28 
 
Gammel tekst:  
IIvvaarreettaa  mmeeddlleemmmmeennee  ggjjeennnnoomm  ttiilllliittssvvaallggttee  
Forbundet innretter betydelige ressurser og kapasitet mot medlemmene og tillitsvalgte på 
arbeidsplassene. For å møte kommende utfordringer må det satses på de tillitsvalgte i bedriftene, 
slik at de kan sikre medlemmenes interesser på best mulig måte. Det er derfor en prioritert 
oppgave for forbundet å bygge gode tillitsvalgtsorganisasjoner.  
 
Spørsmål til setning 28: 
Hva menes med betydelige ressurser og kapasitet? 
Det må praktiseres mer fra forbundet ut mot medlem, tillitsvalgt og deres arbeidsplasser. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Anses ikke som forslag 
 
Forslag nr.: 103 
Fra avdeling: 3 Møre og Romsdal 
Forslag til linje(ne): 31 
 
Forslag: 
Tillegg i tekst: 
Ivareta medlemmene gjennom tillitsvalgte 
Det er derfor en prioritert oppgave for forbundet å bygge gode og velfungerende 
tillitsvalgtsorganisasjoner.  
 
Begrunnelse:  
Vil forsterke teksten  
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Landsstyrets innstilling:  
Tiltres med følgende omskriving: "Det er derfor en prioritert oppgave for forbundet å bygge 
aktive og velfungerende tillitsvalgtsorganisasjoner. " 
 
Forslag nr.: 104 
Fra avdeling: 3 Møre og Romsdal 
Forslag til linje(ne): 31 
 
Forslag: 
Tillegg i tekst: 
Ivareta medlemmene gjennom tillitsvalgte 
Forbundets innretter betydelige ressurser og kapasitet mot medlemmene og tillitsvalgte på 
arbeidsplassene. For å møte kommende utfordringer må det satses på de tillitsvalgte i 
bedriftene, slik at de kan sikre medlemmenes interesser på best mulig måte. Det er derfor en 
prioritert oppgave for forbundet å bygge gode tillitsvalgtsorganisasjoner. Nye tillitsvalgte 
bør gjennomføre introkurs så snart som mulig, og helst innen en måned. 
 
Begrunnelse:  
De tillitsvalgte må raskt kunne få skolering slik de er satt i stand til å ivareta sin nye rolle. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke, er ivaretatt under overskriften Tillitsvalgte, omorganisering og konsern, fra 
linje 112. 
 
Forslag nr.: 105 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 41 m.fl. 
 
Gammel tekst:  
Felleskap, fordeling og demokrati 
40. Forbundet skal arbeide for et samfunn som bygger på sosialistiske grunnverdier og demokrati 

for å 
41. fremme en rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Norsk Arbeidsmandsforbund skal arbeide 

faglig- 
42. politisk for en rettferdig fordelingspolitikk og demokratiske rettigheter i samfunns- og 

arbeidslivet.  
43. Forbundet skal kjempe for rettferdig fordeling av samfunnsgodene basert på gode  
44. fellesskapsløsninger og vi skal kjempe for et godt utbygd offentlig tjenestetilbud. 

Velferdssamfunnet  
45. skal baseres på et skattesystem med skattelegging etter evne.   
 
Forslag: 
Forslag til endring: 
Slå sammen setning 41 « Norsk Arbeidsmandsforbund etc.» + setning 43-44. 
Omformulering av setning. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke 
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EEggeenn  oorrggaanniissaassjjoonn    47 

SSkkoolleerriinngg  oogg  ssttyyrrkkeett  kklluubbbbaarrbbeeiidd 48 
Forbundet skal arbeide for en sterk og slagkraftig organisasjon med godt skolerte tillitsvalgte i alle 49 
ledd. Spesielt viktig er det å rekruttere og skolere via forbundets ungdomsarbeid. Aktive klubber er 50 
fundamentet fagforeningen er bygget på. Avdelingene skal jobbe med forsterking av klubbarbeidet.  51 

FFoorrbbuunnddsslløøsstt  LLOO  52 
Forbundene kan ikke alene være sterke uten et LO som med tyngde kan samordne faglige og 53 
politiske mål til fellesskapets beste. Et forbundsløst LO vil være framtidas løsning på de mange 54 
konfliktene om hvor medlemmene skal være organisert. Før et forbundsløst LO er realisert, må man 55 
ha et nært samarbeid med andre forbund, både lokalt og sentralt. 56 

Forbundet bidrar til tilstedeværelse og synlighet i hele landet også gjennom deltakelse i den 57 
offentlige faglig-politiske samfunnsdebatten.  58 

VVåårr  ssttoollttee  hhiissttoorriiee  59 
Norsk Arbeidsmandsforbund vil være en pådriver for å holde forbundets og arbeidsfolks historie 60 
levende. Vi vil bidra aktivt til at tillitsvalgte og medlemmer får den historiske ballasten som trengs for 61 
å bringe våre stolte tradisjoner videre. Forbundet må også fronte nye seire.  62 

  63 

Forslag nr.: 106 
Fra avdeling: 3 Møre og Romsdal 
Forslag til linje(ne): 51 
 
Gammel tekst:  
Egen organisasjon  
Skolering og styrket klubbarbeid 
Avdelingene skal jobbe med forsterking av tillitsvalgte i klubbarbeidet.  
 
Begrunnelse:  
Tydeliggjøring av at vi må ha fokus på de tillitsvalgte i klubbarbeidet. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke 
 
Forslag nr.: 107 
Fra avdeling: 1 Øst 
Forslag til linje(ne): 52-56 
 
Forslag: 
Endring av tekst: 
Forbundet vil fortsette å arbeide for et forbundsløst LO. Før et forbundsløst LO er realisert, 
må man ha et nært samarbeid med andre forbund, både lokalt og sentralt. Sammenslåing 
med andre forbund kan også være en mulighet. Forbundet må bestå i sin struktur, også 
geografisk som i dag da avdelingene særskilt bidrar til tilstedeværelse og synlighet i hele 
landet samt nærheten til medlemmene. 
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Begrunnelse: 
Klubbene er enig i at et forbundsløst LO er fremtiden og nødvendig, men at det også er 
viktig at forbundets struktur som i dag både med identitet, særegenhet og historie blir 
bevart. Dette er viktig for mange medlemmer og klubbene er enig i at dette må inn i et 
overordnet dokument som handlingsprogrammet er. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke, se forslag 108 
 
Forslag nr.: 108 
Fra avdeling: 3 Møre og Romsdal 
Forslag til linje(ne): 53-59 
 
Gammel tekst:  
Forbundsløst LO 
Forbundene kan ikke alene være sterke uten et LO som med tyngde kan samordne faglige 
og politiske mål til fellesskapets beste. Et forbundsløst LO vil være framtidas løsning på de 
mange konfliktene om hvor medlemmene skal være organisert. Før et forbundsløst LO er 
realisert, må man ha et nært samarbeid med andre forbund, både lokalt og sentralt. 
Forbundet bidrar til tilstedeværelse og synlighet i hele landet også gjennom deltakelse i den 
offentlige faglig-politiske samfunnsdebatten 
 
Forslag: 
Foreslår å slette hele punktet om Forbundsløst LO. 
 
Begrunnelse:  
Det er ingen andre forbund som i dag jobber for et forbundsløst LO. Ingen av våre 
tillitsvalgte i avdeling 3 er opptatt av spørsmålet og vi foreslår derfor å ta dette ut av 
handlingsplanen i sin helhet.  Vi ønsker å frigi tid til andre oppgaver. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres 
 
Forslag nr.: 109 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 60-61 
 
Gammel tekst:  
Norsk Arbeidsmandsforbund vil være en pådriver.  
 
Forslag: 
Foreslår endring fra "vil være" til "skal være".  
 
Begrunnelse: 
Dette for å styrke teksten og viktigheten av å etterleve løftet. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres 
 

  



HANDLINGSPROGRAMMET  –  HEFTE 1: ORGANISASJON  9 9 
 

Forslag nr.: 110 
Fra avdeling: 8 Midt-Norge 
Forslag til linje(ne):  
 
Forslag:  
Tapt arbeidsfortjeneste skal utbetales av arbeidsgiver og faktureres forbundet. Slik vil 
arbeidstaker ikke miste pensjonssparing, feriepenger og lignende. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Intensjonen støttes, oversendes forbundsstyret for utredning. Se også forslag 143 i hefte 2. 
 

 

UUnnggddoommssaarrbbeeiidd   64 

UUnnggee  aarrbbeeiiddssttaakkeerree  65 
Unge arbeidstakere har majoriteten av arbeidslivet foran seg, derfor er det viktig at forbundet når 66 
unge arbeidstakere, samt elever og lærlinger. Forbundet må engasjere seg i politikk og saker som 67 
angår unge arbeidstakeres og medlemmers hverdag. Forbundet skal prioritere besøk på skoler for å 68 
snakke om organisasjonen, og delta på karrieredager og yrkes- og utdanningsmesser for 69 
videregående utdanning.  70 

VVeellgg  uunnggee  rreepprreesseennttaanntteerr  71 
Unge medlemmer må være representert der avgjørelser tas. Representasjon betyr medbestemmelse, 72 
kompetanse og erfaring det kan bygges videre på. Unge medlemmer bør velges inn i besluttende 73 
organer, også som selvstendige styrerepresentanter. Avdelingene må følge opp ungdomsarbeidet, og 74 
påse at det blir valgt ungdomstillitsvalgte. 75 

KKuurrss  oogg  uunnggddoommsskkoonnffeerraannsseenn  76 
Det skal satses på kurs for unge både lokalt og sentralt. Unge tillitsvalgte må motiveres til å ta 77 
forbundets grunnskolering.  Forbundet vil jobbe for gjennomføring av en ungdomskonferanse for 78 
utvikling og påbygging av kunnskap hvert år. Det sentrale ungdomsutvalget skal koordinere, støtte 79 
opp og bidra ved ulike aktiviteter rettet mot unge arbeidstakere, elever samt lærlinger.  80 

  81 
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Forslag nr.: 111 
Fra avdeling: 8 Midt-Norge 
Forslag til linje(ne): 65-70 
 
Forslag: 
Tillegg i tekst:  
Unge medlemmer trenger også å øke kunnskapen om organisasjonsarbeid. Og hva de skal 
bruke det til når de tar på seg verv, i et samarbeid med andre grupper og utvalg i 
avdelingene slik at vi kan få en felles forståelse på hvordan vi skal bygge organisasjonen 
sammen. 
 
Begrunnelse:  
Vi trenger en felles forståelse av hva ungdomsarbeid er. Vedtektene sier lite om hva 
ungdommen skal gjøre. Det bør bli tydeligere at ungdomsarbeid skal være en vesentlig del 
av alt organisasjonsarbeid vi gjør. 
 
Landsstyrets innstilling:  
Tiltres ikke, er ivaretatt i teksten 
 
Forslag nr.: 112 
Fra avdeling: 1 Øst 
Forslag til linje(ne): 65-70 
 
Forslag  
Vi må bidra til økt kunnskap om arbeidslivets lover, avtaler, regler og historie ved å drive 
informasjonsarbeid overfor skoleverket, utdanningsmesser og andre ungdomsgrupper, også 
i samarbeid med LO. Vi må også påvirke partipolitisk slik at denne kunnskapen blir en del 
av skolenes læreplaner. 
 
Begrunnelse: 
Det er viktig og også få inn ordet avtaler. I tillegg er det viktig at forbundet påvirker 
partipolitisk slik at kunnskap om LO/forbund, trepartssamarbeidet og det organiserte 
arbeidsliv blir en del av skolenes læreplaner. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, er ivaretatt i linjene 317-321 i hefte 2 Samfunn 
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Forslag nr.: 113 
Fra avdeling: 8 Midt-Norge 
Forslag til linje(ne): 68-70 
 
Nåværende tekst:  
UNGDOMSARBEID 
Det skal være fokus på å komme inn på skole for å snakke om organisasjonen. En av de 
viktigste landsdekkende mulighetene vi har, er karrieredager og yrkes-/utdanningsmesser 
for videregående skole. 
 
Forslag: 
UNGDOMSARBEID 
Forbundet skal ut til skole og informere om arbeidsliv og rettigheter. Hva står forbundet for 
og hva vi gjør, og hva det vil si å være organisert. 
 
Begrunnelse: 
For å gi unge bedre forståelse for hva et forbund gjør, hvordan vi jobber, og hva det vil si å 
være organisert. Vise at en organisasjon ikke er farlig, men der for å hjelpe.  
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, er ivaretatt i linjene 317-321 i hefte 2 Samfunn 
 
Forslag nr.: 114 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 74 
 
Gammel tekst:  
Avdelingene må følge opp ungdomsarbeidet, og påse at det blir valgt ungdomstillitsvalgte.  
 
Forslag: 
Foreslår endring til "avdelingene må skal følge opp".  
 
Begrunnelse: 
Dette for å styrke teksten og viktigheten av å etterleve løftet. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres 
  
Forslag nr.: 115 
Fra avdeling: 8 Midt-Norge 
Forslag til linje(ne):  
 
Forslag:  
Tillegg til tekst: Forbundet og avdelingene skal også legge til rette for at 
ungdomstillitsvalgte og andre unge medlemmer får den skoleringen de trenger for å forstå 
hvordan arbeidslivet fungerer. 
 
Begrunnelse: 
Det bør stå tydelig at vi skal drive med ungdomskurs og at vi bør prioritere å lage 
samlingspunkt for unge arbeidstakere. Ungdomskurs for unge tillitsvalgte vil gi 
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ungdommen et bedre utgangspunkt for å forstå vervet med et tilpasset kurs. Dette bør være 
i regi av avdelingene. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, er ivaretatt i teksten. 
 
Forslag nr.: 116 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 77 
 
Gammel tekst:  
Unge tillitsvalgte må motiveres til å ta forbundets grunnskolering 
 
Forslag: 
Foreslår tillegg: Unge medlemmer og tillitsvalgte må motiveres.  
 
Begrunnelse: 
Dette for å bygge fremtidige tillitsvalgte og styrke kunnskapen til medlemmer. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres 
 

 

VVeerrvviinngg  oogg  mmeeddlleemmsspplleeiiee   82 

FFoorrmmåålleett  ––  vvåårrtt  bbeessttee  vveerrvveeaarrgguummeenntt  83 
Medlemsverving og medlemspleie skal være en høyt prioritert oppgave. Forbundets kamp for lønn, 84 
rettigheter og verdighet, og gode og trygge tillitsvalgte på arbeidsplassene er våre sterkeste kort i 85 
rekrutteringsarbeidet. Øvrige medlemsfordeler er viktige bidrag i denne sammenheng.  86 

KKoonnttiinnuuiitteett  oogg  kkaammppaannjjeerr  87 
Verving i bedrifter hvor vi er etablert må være en kontinuerlig aktivitet. Klubber som er aktive med 88 
verving får vervepremie som en oppmerksomhet fra forbundet. Verveaktiviteten må også rettes mot 89 
firmaer uten tariffavtaler og med uorganiserte arbeidstakere. Opparbeiding av større forståelse hos 90 
den enkelte arbeidsgiver er en sentral del av dette arbeidet. I tillegg til egne kampanjer kan 91 
forbundet delta i relevante opplegg i LO-regi. 92 

OOppppfføøllggiinngg  aavv  nnyyee  mmeeddlleemmmmeerr  93 
Oppfølgingen etter verving skal ha høy prioritet. Nye medlemmer må følges opp innen tre måneder 94 
og klubber og tillitsvalgte må holdes informert. Oppfølgingen av medlemmer som skifter arbeid, 95 
bosted eller blir arbeidsledige må styrkes. Der det er aktuelt må vi bidra til overføring til et annet LO-96 
forbund.  97 

Tidlig og inviterende oppfølging bidrar til å inkludere nye medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. 98 
Det må i perioden utarbeides rutiner for rekrutteringen i forbundet, fra verving til etablert 99 
medlemskap eller tillitsverv. 100 

  101 
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Forslag nr.: 117 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 82 + medlemspleie. 
 
Forslag: 
Definisjonsendring linje 82 + medlemspleie:   
Foreslår å herved kalle det medlemsoppfølging alle steder.  
 
Begrunnelse: 
Dette for å bedre beskrive hva begrepet betyr, våre medlemmer er ikke pleietrengende, de 
trenger oppfølging. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres 
 
Forslag nr.: 118 
Fra avdeling: 7 Sør-Vest 
Forslag til linje(ne): 86 
 
Forslag: 
Tillegg i tekst: 
Verving og medlemspleie  
Formålet – vårt beste verveargument 
Medlemsverving og medlemspleie skal være en høyt prioritert oppgave. Forbundets kamp 
for lønn, rettigheter og verdighet, og gode og trygge tillitsvalgte på arbeidsplassene er våre 
sterkeste kort i rekrutteringsarbeidet. Øvrige medlemsfordeler er viktige bidrag i denne 
sammenheng. Vi må utrede en kollektiv tannhelseforsikring som inngår i kontingenten, da 
dette vil være et viktig fortrinn økonomisk for våre medlemmer.  
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke 
 

 

TTiilllliittssvvaallggttee,,  oommoorrggaanniisseerriinngg  oogg  kkoonnsseerrnn   102 

BByyggggee  ttiilllliittssvvaallggttee  103 
Medlemmene møter forbundet gjennom de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Tillitsvalgte har en 104 
nøkkelrolle for å ivareta medlemmenes rettigheter, og de er bindeledd mellom klubbene og 105 
forbundet. Forbundet skal bygge opp tillitsvalgte i bedriftene og tydelig anerkjenne, støtte og ta vare 106 
på sine tillitsvalgte.  107 

KKlluubbbbeerr  oogg  ssaammaarrbbeeiiddssaavvttaalleerr  108 
Forbundet skal bidra til at det opprettes klubber og tillitsvalgtutvalg i bedrifter hvor det mangler. Det 109 
skal etableres samarbeidsavtaler mellom tillitsvalgte og bedriften. Forbundets tillitsvalgtsforum er 110 
møteplasser for tillitsvalgte der erfaringsutveksling og styrking av nye tillitsvalgte er et viktig fokus.  111 

KKoommppeettaannssee  112 
Tillitsvalgte må ha kompetanse for å kunne håndtere oppgavene. Spesielt viktig er det at tillitsvalgte 113 
får opplæring i Hovedavtalen. Forbundet vil arbeide for å ytterligere styrking av de tillitsvalgtes 114 
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rettigheter i Hovedavtalen.  Forbundet må sikre likestilling - med likeverd, like muligheter og like 115 
rettigheter - slik at alle har reelle muligheter til å påta seg verv.  116 

KKoonnsseerrnneennee  117 
Konserntillitsvalgte jobber ofte på tvers av forbundets avdelinger. Konsernene kan ha en struktur 118 
som ikke følger forbundets oppbygging, og tillitsvalgte må forholde seg til mange avdelingskontor og 119 
personer. Forbundet må vurdere hvordan disse strukturforskjellene kan håndteres. For å håndtere 120 
hyppige omorganiseringer og andre utfordringer i konsernene, må det internasjonale konsernfaglige 121 
samarbeidet styrkes og utvikles. 122 

Forslag nr.: 119 
Fra avdeling: 1 Øst 
Forslag til linje(ne): 102-122 
 
Forslag: 
En trygg arena for tillitsvalgte der de blir ivaretatt i egen avdeling. 
 
Begrunnelse: En tillitsvalgt står ofte i tøffe situasjoner på arbeidsplassen. Det er derfor 
viktig med et støtteapparat der da kan føle seg ivaretatt. En trygg avdeling der man kan 
komme for å ventilere eller bare føle at man har støtte. Man skal ivareta tillitsvalgte for at 
de skal ta vare på medlemmene. Det er også viktig å ta vare på avdelingene som skal ta 
vare på tillitsvalgte. En sammensveiset avdelingen bør være et mål i hele landet. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, se forslag 124 
 
Forslag nr.: 120 
Fra avdeling: 1 Øst 
Forslag til linje(ne): 102-107 
 
Forslag: 
Tillitsvalgtsamlinger på kryss og tvers av avdelingene. 
 
Begrunnelse:  
Tillitsvalgtsamlinger på kryss og tvers av avdelinger for å holde engasjementet oppe blant 
tillitsvalgte og avdelingene. Dele erfaringer og lære med og av hverandre. Viktig at de som 
er ekstra engasjerte har muligheten til å vokse med flere engasjerte. Dette kan være med på 
å styrke hver enkelt avdeling. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, er ivaretatt i teksten 
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Forslag nr.: 121 
Fra avdeling: 1 Øst 
Forslag til linje(ne): 103-107  
 
Forslag: 
Beholde alt som står, men i tillegg føre opp følgende tekster:  
Forbundets avdelinger burde sterkt oppfordres til å utarbeide kompetanseplaner/nivåer for 
de tillitsvalgte og sørge for at de tillitsvalgte blir fulgt opp og vedlikeholder sin kunnskap.  
Verneombud som er valgt av klubbene i de ulike bedriftene skal også på lik linje som de 
tillitsvalgte sikres kurs, kompetanseplan/heving og oppfølging som er nødvendig for vervet. 
 
Begrunnelse: 
Det er viktig at forbundet utarbeider kompetanseplaner/nivåer for de tillitsvalgte og at 
forbundet i tillegg utarbeider oppfølgingsplaner. Verneombudene bør også bli nevnt. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Intensjonen støttes og innarbeides i teksten i linje 113 på følgende måte: 
Tillitsvalgte må ha kompetanse for å kunne håndtere oppgavene, og avdelingene oppfordres 
til å utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle tillitsvalgte. Spesielt viktig (...) 
 
Forslag nr.: 122 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 108 
 
Forslag: 
103 Bygge tillitsvalgte 
104 Medlemmene møter forbundet gjennom de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Tillitsvalgte har en 
105 nøkkelrolle for å ivareta medlemmenes rettigheter, og de er bindeledd mellom klubbene og 
106 forbundet. Forbundet skal bygge opp tillitsvalgte i bedriftene og tydelig anerkjenne, og ta vare 
107 på sine tillitsvalgte. 
108 Videre skal forbundet bygge det psykososiale arbeidsmiljøet for de tillitsvalgte.  
 
Landsstyrets innstilling:   
Intensjonen støttes, setningen flyttes til forslag 124. 
  
Forslag nr.: 123 
Fra avdeling: 5 Innlandet 
Forslag til linje(ne): 107 
 
Forslag: 
Tillegg i tekst: Dette er spesielt viktig da det gjelder den psykiske påkjenningen i vervet.  
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke, er ivaretatt i forslag 124 
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Forslag nr.: 124 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 122 
 
Forslag: 
Nytt avsnitt: Linje 122 Oppfølging av tillitsvalgte. 
Forbundet skal i perioden etablere ordninger for å følge opp egne tillitsvalgte med det 
formål å ivareta hms for tillitsvalgte. Mange tillitsvalgte er under stort press og det er ikke 
uvanlig at det går utover både helse og sosialt liv. Forbundet må ta sin del av ansvaret og 
det må tilbys helsehjelp/ kriseteam når det blir nødvendig. 
 
Begrunnelse: 
Tillitsvalgte må også tas vare på. Vi har lett for å tenke at tillitsvalgte er selvgående og 
passer på seg selv. Alt for mange ganger mister vi gode tillitsvalgte som bare ikke orker 
mer, slutter eller får helsemessige utfordringer på bakgrunn av at de representerer forbundet 
utad. Vi må gjøre noe for å avdekke når tillitsvalgte sliter og ha ordninger og tilbud som 
gjør at færre når det punktet at de møter veggen eller faller utenfor. De tillitsvalgte er 
forbundets viktigste verktøy ute i arbeidslivet, og verktøy må vedlikeholdes for å virke 
optimalt. 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres med følgende endring:  
Forbundet skal tilrettelegge for et godt psykososialt arbeidsmiljø for de tillitsvalgte, og skal 
i perioden utrede ordninger for å ivareta hms for tillitsvalgte. Mange tillitsvalgte er under 
stort press og det er ikke uvanlig at det går utover både helse og sosialt liv. Forbundet må ta 
sin del av ansvaret og det må tilbys helsehjelp/ kriseteam når det blir nødvendig. 
 
Forslag nr.: 125 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 108 
 
Gammel tekst:  
103 Bygge tillitsvalgte 
104 Medlemmene møter forbundet gjennom de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Tillitsvalgte har en 
105 nøkkelrolle for å ivareta medlemmenes rettigheter, og de er bindeledd mellom klubbene og 
106 forbundet. Forbundet skal bygge opp tillitsvalgte i bedriftene og tydelig anerkjenne, og ta vare 
107 på sine tillitsvalgte. 
 
Forslag: 
Tillegg til punkt etter setning 107: 
"De nye tillitsvalgte skal motta velkomstpakke som inneholder lover og avtale bøker. De 
skal bli invitert til avdelingskontorene for å få introduksjonskurs og presentasjon til 
tillitsvervet." 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke 
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Forslag nr.: 126 
Fra avdeling: 6 Vest 
Forslag til linje(ne): 109-110 
 
Gammel tekst:  
Det skal etableres samarbeidsavtaler mellom tillitsvalgte og bedriften. 
 
Forslag: 
Endring i tekst: Foreslår endring til "Det skal etableres Forbundet skal støtte den 
tillitsvalgte i forhandling og utarbeiding av samarbeidsavtaler mellom tillitsvalgt og 
bedrift."  
 
Begrunnelse: 
Forbundet har ikke forhandlingsrett på bedrift og kan dermed kun bistå den tillitsvalgte i 
utarbeiding. 
 
Landsstyrets innstilling:    
Tiltres 
 
Forslag nr.: 127 
Fra avdeling: 2 Oslo/Akershus 
Forslag til linje(ne): 113 
 
Gammel tekst:  
KKoommppeettaannssee  
Tillitsvalgte må ha kompetanse for å kunne håndtere oppgavene. Spesielt viktig er det at 
tillitsvalgte får opplæring i Hovedavtalen. Forbundet vil arbeide for å ytterligere styrking av de 
tillitsvalgtes rettigheter i Hovedavtalen.  Forbundet må sikre likestilling - med likeverd, like 
muligheter og like rettigheter - slik at alle har reelle muligheter til å påta seg verv.  
 
Forslag: 
Endring av setning 113: «Spesielt viktig etc.» 
"Spesielt viktig at de tillitsvalgte får skolering i lover og avtaler, forhandling, hovedavtalen, 
overenskomst og organisasjonsbygging." 
 
Landsstyrets innstilling:   
Tiltres ikke 
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