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Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 1
Fra: FAGFORBUNDET HEDMARK
Forslag:
Tilføre ny tekst + kulepunkt under kapitelet Livslang læring

I arbeidsmarkedet vil det alltid være høy etterspørsel på godt kvalifisert kompetanse.
Yrkesfag på videregående skoler utdanner morgendagens fagarbeidere. Det er ingen
hemmelighet at dette er et utdanningsløp som sliter med å få nok søkere og har lav
gjennomføringsgrad. Dette skyldes i stor grad at fagene har generelt lav sosial status og
usikre fremtids utsikter. Fagforbundet har som mål å utjevne samfunnets forskjeller, da er
det viktig at vi utjevner de sosiale ulikhetene mellom høyt utdannede og faglærte mennesker
i samfunnet. Et tiltak for å utjevne disse forskjellene er å likestille disse utdanningsløpene i
større grad enn i dag.

- Arbeide for å likestille yrkesfaglig sosial status ved og innføre generelle studiepoeng ved
bestått fag eller svennebrev.

Begrunnelse:
I dag ser vi en skjev utvikling i samfunnet da stadig flere tar akademisk utdanning. Dette gir
større sosial status. Ved å innføre studiepoeng kan vi bidra til å endre denne utviklingen.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Forslaget tilhører Landsmøtet og DSU ser det ikke som en prioritet for 2018.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 2
Fra: FAGFORBUNDET HEDMARK
Forslag:
6-timers dagen
Utvide prøveordningen av 6-timers arbeidsdag.

Nytt kulepunkt:
-arbeide med å utvide prøveordningen om 6-timers arbeidsdag.

Begrunnelse:
Dette er noe medlemmene ønsker.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Forslaget anses som ivaretatt av landsmøtevedtak.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 3
Fra: FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG
Forslag:
Livslang læring
Avsnitt om læreplasser '' Det er behov for flere lære- og praksisplasser....''slettes, inn
kommer nytt avsnitt:
Det er viktig at lærlingeplasser har gode veiledere som ønsker å ta på seg ansvaret for
lærlinger. Derfor må veiledere motiveres og forberedes gjennom årlige kurs innenfor den
enkelte veileders fag- og yrke.
Det er behov for flere læreplasser, men først og fremst må bedriftene være motivert til å ta
inn lærlinger. Fagforbundet må jobbe med å sikre lærlingetiden for å øke kvaliteten på
fremtidens fagarbeidere.
•

Arbeide for å styrke lærlingenes kompetanse

•

Arbeide for å gjøre veilederrollen attraktiv gjennom kurs og økt kompensasjon

•

Arbeide for å trygge lærlingene under lærlingperioden

•

Arbeide for flere obligatoriske kurs for veiledere i alle sektorer

Nytt avsnitt etter kulepunkt '' Arbeide for at kontraktører.....''
Fagforbundet skal arbeide for at kravene for å bestille lærlingemerket blir strengere.
Arbeidsgivere trenger kun å ha minst èn løpende lærekontrakt og være medlem av
opplæringskontoret for å kunne bestille dagens merke. Dagens lærlingemerke beskrives på
utdanningsdirektoratets hjemmeside som at med dette merke på bedriftens dør, viser det at
bedriften er seriøs, tar samfunnsansvar og tenker langsiktig. Forbrukere og kunder har
gjennom media fått for seg at de skal se etter lærlingemerket for å finne seriøse bedrifter.
Fagforbundet jobber hver dag for oppretting av tariffavtaler, og lærlingemerket blir nå
dessverre sett på som mer seriøst enn en tariffavtale. Dette er en skremmende utvikling.
•

Arbeide for at Stortinget fjerner dagens ordning med bestilling av lærlingemerket

•
Arbeide for at Stortinget vedtar at kún bedrifter med tariffavtale kan bestille
lærlingemerket

Begrunnelse:
Vi mener at det blir feil for både lærlingen og bedriften dersom det pålegges at offentlige og
private virksomheter skal ta inn lærlinger. På lærlingepatruljene møter vi mange lærlinger
som ikke får den opplæringen de skal ha. Mange klager på dårlige veiledere, og mange
lærlinger sitter med ''hjemmelekser'' etter 8 timer på jobb fordi de er satt opp alene på jobb
som en planlagt ordning, eller har hatt det så travelt på jobb at de ikke har turt å si ifra om at
de har oppgaver de må gjøre. Hvis bedrifter som ikke ønsker lærlinger, blir pålagt dette, er vi
redd for at enda flere lærlinger får en dårlig start på yrkeslivet og en mangelfull læretid. Vi
skjønner behovet for læreplasser, men vi som fagforbund må huske på at det viktigste er at
det fins gode veiledere, og ordentlige, seriøse arbeidsplasser som har både tid, lyst og
motivasjon til å ta imot lærlinger.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
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Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 5
Fra: FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG
Forslag:
Forslag fra BSF Trondheim (ungdomsutvalg på fylke tiltrer ikke forslaget, da vi mener mye er
ivaretatt i forslaget på handlingsplan fra før og noe passer ikke inn i en handlingsplan)
Tariffpolitikk:
Nytt punkt- Fagforbundet skal jobbe får og styrke bruk av kampmidler. Alle punktene i
``Trondheims resolusjonen 2017`` bør inn i hovedavtaler.
I. Bruk kampmidler.
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer til at
1.
fagbevegelsens organisasjoner må i større grad utvikle solidarisk evne og vilje til å
bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, obstruksjon
og fanemarkeringer for å opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, herunder
pensjon.
2. ved streikestart for tariffavtaler må det samtidig planlegges og varsles sympatistreik.
Bestemmelsene i Hovedavtalene om sympatiaksjon må endres slik at sympatiaksjoner
gjøres enklere og raskere å iverksette.
3.ved streikestart for tariffavtale i bransjer hvor fagbevegelsen står svakt må hele
fagbevegelsen mobiliseres til støtte, også i forspillet til streiken. Tidlig støtte er avgjørende
for ikke å gi bedrifter tid til å trakassere fagorganiserte til å frafalle krav om tariffavtale.
4. fagbevegelsens organisasjoner vurderer å møte tvungen lønnsnemnd med å videreføre
streiken dersom arbeidskonflikten ikke setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare.
5. Forut for hovedavtaleforhandlingene i 2017, oppfordres alle forbundsområder til å
diskutere styrking, og fremme forslag om utvidelse av streikerett/kampmidler.
II. Havnearbeiderne, LO og EØS.
16. desember 2016 slo Høyesterett fast at havnearbeidernes boikott i Drammen av
selskapet Holship for å få selskapet til å undertegne tariffavtale med Norsk
Transportarbeiderforbund (NTF) var i strid med EØS-avtalens bestemmelse om fri
etableringsrett. Flertallet av dommerne mener også at havnearbeidernes tariffavtale med
fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO konvensjon nr. 137 er rettstridig opp mot
EØS-avtalen. Saken viser at EØS ikke er et klassekompromiss, som noen hevder. EØS er
for eierklassen. EØS i dag er langt unna det folk ble forespeilt i 1992. EØS angriper
demokratiet. LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i
retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal
lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis
forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter.”
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjoner til å slutte opp om
”Ut av EØS” – kampanjen i fagbevegelsen, og kreve at Norge i stedet må reforhandle en
handelsavtale med EU.

Stans TISA og TTIP. Avtalene gjør privatisering irreversibelt, truer faglige rettigheter og
miljø-standarder. I tillegg gir TTIP selskap rett til å saksøke stater Mangel på åpenhet hindrer
åpen debatt. Dette vil vi gjøre noe med gjennom å bringe saken opp i så mange kommuner
som mulig. Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagforeninger til å påvirke sin kommune
til å ta opp TISA i kommunestyret.
III.

Organisering av LOs fylkeskonferanser.

Forsøksprosjektet i Sør-Trøndelag der alle forbundene hadde en representant med
stemmerett ga fylkeskonferansen større politisk myndighet og større interesse i
fagforeningene.
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å gå inn for
at
•
Denne ordningen videreføres, men det må være en balanse slik at LOs
lokalorganisasjoner ikke havner i mindretall.
•
LOs vedtektsfestede- og sekretariats-festede utvalg gis forslagsrett til
fylkeskonferansen i fylket. Også i saker som omhandler kongressforslag.
•
Fylkeskonferansen fortsatt må ha forslagsrett til kongressen, og representanter på
kongressen og i representantskapet.
IV.

Kampen om arbeidervernet.

Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd
1. til å kreve tilbake i tariffoppgjør tapte rettigheter i arbeidsmiljøloven som er svekket av
H/FRP regjeringen og stortingsflertallet.
2. til fortsatt å bekjempe Høyre / FrP regjeringa og deres støttepartier ved politiske
demonstrasjoner og aksjoner, og ved bruk av andre passende virkemidler og oppmuntre LO,
YS og UNIO til å videreføre arbeidet i den faglige alliansen både sentralt og lokalt etter den
landsomfattende politiske generalstreiken den 28. januar 2015.
3.til å prioritere krav om pensjonsrettigheter og kortere arbeidstid i kommende tariffoppgjør.
6-timersdag / 30-timersuke med full lønnskompensasjon må innføres gradvis. Målet er å få til
sekstimersdag i løpet av 2020 – 2022. LO-kongressen i 2017 må fastslå kravet.
4.Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid og arbeid av lik verdi. Ulik lønn mellom
langtidsutdanna i privat og offentlig sektor og mellom kvinnedominert og mannsdominerte
områder må bekjempes.
Lønn innen ett og samme forhandlingsområde skal være lik for likeverdige grupper.

V.Stortingsvalget 2017.
Det er uakseptabelt at det ved enden av 2016 ifølge SSB var 133.000, 4,8 % av
arbeidsstyrken, arbeidsløse i Norge. Vi krever en aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt.
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man ikke
appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre
kjernen i ethvert venstresidealternativ som ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk
samfunn. Fagbevegelsen må være pådriver mot politiske partier og må reise selvstendige
krav i et faglig politisk samarbeid med flere partier. Da vil det være mulig å aktivisere
tillitsvalgte og medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet. Det krever
en fagbevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen i
topp og bunn.
Vikarbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange
år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør
vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre / FrP regjeringa vedtatt en rekke
forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre
tjenestemannsloven gjør vondt verre. Vi vil ha: 1) Faste ansettelser på heltid, ikke flere
lausarbeidere; 2) Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk; 3) Regulert arbeidstid, ikke
lengre arbeidsdager og uten kompensasjon; 4) Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og
sosial dumping. Vi krever:
•
Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene fra 1. juli 2015, herunder
bestemmelsene om midlertidige ansettelser, sentral faglig kontroll med lokale
arbeidstidsordninger og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie.
•

Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå.

•

Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling.

Aktiviser og mobiliser:
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer faglige organisasjoner om å delta i marker-ingen
foran Stortinget mandag 20. mars 2017 kl. 14.00 mot Høyre / FrP-regjeringas undergraving
av faglige rettigheter for å gi bedriftseierne og sjefene økt makt.
Trondheimskonferansen krever at de politiske partier støtter følgende krav for å få
fagbevegelsens støtte:
•

Forby profitt på velferdstjenester.

•

Reverser jernbanereformen.

•

Veto mot jernbanepakke 4.

•

Ta tilbake kollektivtrafikken i offentlig regi.

•
Offentlige tilskudd til private barnehager skal gis etter virkelige lønns- og
pensjonskostnader.
•

Alle nye barnehager og tiltak i barnevernet opprettes i offentlig regi.

•

Ingen privatisering av infrastruktur, naturresurser og offentlige institusjoner.

•

Stopp privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

•
Dersom konkurranseutsetting av offentlig tjenester, kreves lønn og pensjon etter
offentlig tariff.
•
Vi krever en Tjenestemannslov som sikrer fast tilsetting i hele stillinger, og hindrer
vilkårlige oppsigelser
VI.

Pensjon - evaluering av pensjonsreformen i 2017.

Pensjonsreformen er en klassereform der taperne er de med dårlig helse og dårlig inntekt.
Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter på grunn av nedbemanning,
salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må
gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP
og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Trondheimskonferansen 2017 krever
at mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn, livet ut, også må gjelde for de
som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av
levealdersjustering når de blir pensjonister.
Evaluering av pensjonssystemet. Partene skal evaluere utviklingen i 2017. LO-kongressen i
2013 vedtok: ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om
forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LOkongressen i 2005.”
Trondheimskonferansen 2016 mener at det viktigste fagbevegelsen må fokusere på
er
1.
levealdersjustering – som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker
levealderen mest.
2.
indeksering – dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at
pensjonen reduseres med 8 % på 10 år.
3.

alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt.

4.

de som må gi seg tidlig i arbeidslivet får en kraftig reduksjon i livsvarig pensjon.

5
å arbeide for å øke innbetalingen til folketrygden ut over de 18,1 % som innbetales til
pensjonsopptjening i folketrygden i dag. Økningen skal betales av bedriftene. LO må i
samarbeide med partene i arbeidslivet og Stortinget lovfeste en slik ordning og sikre
pensjonsrettighetene i folketrygden. Det tariffestes at dette finansieres av arbeidsgiver og at
prosentsatsen fastsettes gjennom tariffoppgjør. Dette er en kjønnsnøytral og livsvarig
ordning som følger lønnsutviklingen. Den belaster ikke bedriftens balanse og er rimelig å
administrere.
Fagbevegelsen må drive en aktiv kampanje med å mobilisere og informere frem mot
evalueringen av pensjonsreformen i 2017. Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer
fagbevegelsens organisasjonsledd til å delta i og bruke ressurser på kampanjen ”Rettferdig
pensjon - Gjenreis AFP”.

AFP. AFP-ordningene i privat og offentlig sektor må endres slik at opptjeningstid kan
overføres mellom de to ordningene. Dermed blir det enklere å skifte jobb mellom sektorene.
Trondheimskonferansen oppfordrer hovedorganisasjonene i offentlig sektor om ikke å
forhandle om endringer i offentlig tjenestepensjon før evalueringen av privat sektors AFP er
gjennomført i 2017. AFP-ordningen i privat sektor må endres slik:
1)
et tillegg til de som må gi seg tidlig, fra 62 til 65 år, som kompenserer for det tapet de
lider i livsvarig pensjon.
2)

de som mister jobben før fylte 62 år i en AFP-bedrift får beholde opptjent AFP.

3)

delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP.

4)

innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år.

5)
uttak av AFP i tillegg til lønn for arbeid kan ikke utgjøre mer enn 100 % av lønn før
uttak av AFP.
VII.

Norge må videreutvikles som en industrinasjon.

Det er bred politisk enighet om at verden står foran store utfordringer som følge av
menneskeskapte klimaendringer. Gjennom internasjonale forhandlinger har FN-landene blitt
enige om det såkalte togradersmålet. Det innebærer at man har forpliktet seg til å jobbe mot
en temperaturøkning på maksimum to grader fra førindustriell tid, år 1861 fram til år 2100.
Et viktig rammeverk for tryggheten i felleskapet i den norske samfunns- og
arbeidslivsmodellen har vært en høy organisasjonsandel i arbeidslivet, der tariffavtaler har
satt normen for lønns- og arbeidsvilkår. I stedet for å bli med på en lavlønnskonkurranse, har
vi satset på fagutdanning, kompetanseheving og videreutdanning - og et arbeidsliv hvor
fagbevegelsen har krevd økt bedriftsdemokrati og medbestemmelse. Vi har utviklet en
arbeidslivskultur med selvstyrte arbeidere hvor kompetanse basert på erfaring og samspill
mellom fagarbeidere, funksjonærer og ledelse på den enkelte bedrift har skapt bedrifter med
høy produktivitet-, og høy nyskapings- og omstillingsevne. I olje- og gassnæringen og i
leverandørindustrien finnes høy kompetanse som er viktig for en langsiktig omstilling fra
oljebasert industri til industri som blant annet kan utvikle og produsere teknologi og utstyr
knyttet til fornybar energi og havbasert matproduksjon.
Norge er en industriell foregangsnasjon innen helse, miljø, sikkerhet og klima og sikker,
effektiv og miljøvennlig produksjon i mange bransjer, blant annet smelteverksindustrien.
Dette har vært mulig med en aktiv næringspolitikk som har gitt industrien tilgang på fornybar
og billig kraft. Derfor krever Trondheimskonferansen 2017 stans i bygging av kraftkabler for
eksport av elektrisitet til kontinentet, da for å ivareta en nasjonal langsiktig strategi om at
norsk kraft skal videreforedles i industriproduksjon i våre lokalsamfunn. Vi krever også at
ervervsloven gjeninnføres og at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes. Trondheimskonferansen krever at virkemiddelapparatet i mindre grad enn i dag må rettes mot gründere,
og i større grad rettes mot allerede eksisterende industri, for å sikre utvikling, omstilling og
knopp-skyting. Regulering av finansnæringen må til for å sikre at det igjen skal bli attraktivt å
investere i realøkonomi, i stedet for i finans- og boligsektoren.
Trondheimskonferansen 2017 mener olje- og gassnæringen vil være viktig for norsk
næringsliv i flere tiår fremover, men det trengs en langsiktig plan for å utvinne olje og gass,
som reduserer utvinningstempoet på en forsvarlig måte. Det må ikke åpnes for
petroleumsaktivitet i området Lofoten, Vesterålen og Senja.

Aktivitet på norsk sokkel må bygge på de beste sikkerhets- og miljøstandarder som er
tilgjengelig. Norske myndigheter må derfor stille strenge krav ved valg av utbyggere og
leverandører. Økt vedlikehold og modifikasjoner er nødvendig for å ta igjen etterslep.
Plugging av brønner må igangsettes av miljø og sikkerhetshensyn. Tiltak for økt
utnyttelsesgrad i eksisterende felt må iverksettes.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Dokumentet er for omfattende og inneholder flere punkter som Fagforbundet ung ikke har
mandat til å jobbe med.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 6
Fra: FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG
Forslag:
Forslag BSF Trondheim (ungdomsutvalg på fylket tiltrer ikke forslaget)
Solidaritet og internasjonalt samarbeid:
Nytt punkt- Fagforbundet skal jobbe for og fjerne EØS avtalen og forhandle om
handelsavtaler i stedet.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Tiltres ikke da dette er et forslag til Landsmøtet.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 8
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Velferd og offentlig sektor
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for at tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester
Mål for fagforbundet Ung:
Arbeide for at Fagforbundets tannhelsekampanje blir kjent i hele landet og at politikere setter
tannhelse på dagsorden.
Få flere organisasjoner og partier med på kampanjen.
Tiltak:
-

Postkortkampanje

-

Aksjon v/stortinget

-

Temakvelder

-

Alltid snakke om tannhelse på ulike arrangementer og foraer

Begrunnelse:
Tannhelsekampanjen er fagforbundet ungs viktigste velferds-kampanje. Mange
organisasjoner og forbund er tilknyttet, som initiativtakere er det viktig at vi fortsetter den
viktige jobben. Flere av partiene ønsker tannhelse inn i egenandelsordningen, kun SV har en
plan. det er derfor viktig at vi er med å legger press på denne saken. Kampanjen er i tillegg
veldig populær blant våre medlemmer

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Arbeide for at Fagforbundets tannhelsekampanje blir kjent i hele landet og at politikere setter
tannhelse på dagsorden.
Få flere organisasjoner og partier med på kampanjen.
Tiltak:
-

Postkortkampanje

-

Aksjon v/stortinget

-

Lage leserinnlegg som sendes ut

-

Temamøte/temakvelder

-

Snakke om tannhelse på ulike arrangementer og foraer

-

Dele informasjon på sosiale medier

-

Lage videosnutter som omhandler tannhelse

Tiltak for fylke:
-

Ha samarbeid og dialog med politikere på fylkesnivå og lokalt

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 9
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Alliansebygging
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Det er viktig å bygge allianser med arbeidstakerorganisasjoner og andre
samfunnsengasjerte aktører
Mål for fagforbundet Ung:
- Arbeide for å utvikle det faglige arbeidet nasjonalt og internasjonalt
- Fagforbundet Ung er representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene og i LOs
lokalorganisasjoner
- At det etableres og videreutvikles aktive nettverk av unge tillitsvalgte i våre
søsterorganisasjoner
Tiltak:
Representanter fra DSU deltar på konferanser og møter med ungdommen i EPSU og
PGFTU
Styrke samarbeidet med LO, en representant fra fagforbundet bør sitte i
ungdomsutvalget til LO
-

Ungdomsprosjektet med kommunal, FOA og JHL videreføres.

Begrunnelse:
Som det største forbundet i LO er det vesentlig at vi samarbeider med LO og er representert
i utvalg og styrer, dette må også gjelde ungdommen.På den måten kan vi være med å bygge
opp noe større, hjelpe de som har utfordringer og få hjelp til andre selv.
samarbeidet vi har med våre søsterorganisasjoner og forbund i alle land er vesentlig for vår
utvikling. det er av særlig interesse å kunne diskutere utfordringer og de positive
opplevelsene vi har med hverandre.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
- Arbeide for å utvikle det faglige arbeidet nasjonalt og internasjonalt
- Videreutvikle aktive nettverk som vi har med unge tillitsvalgte i våre søsterorganisasjoner
Tiltak:
Fagforbundet Ung er representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene og i LOs
lokalorganisasjoner
Ungdomsprosjektet med kommunal, FOA og JHL videreføres og de inviteres til
Fagforbundet Ung sin sommerkonferanse
Representanter fra DSU deltar på konferanser og møter med ungdommen i EPSU,
ALSWU og PGFTU
Tiltak for fylke:
- Fagforbundet Ung er representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene og i LOs
lokalorganisasjoner

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 10
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Alliansebygging
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for å styrke det faglig/politisk samarbeidet med politiske partier som deler
Fagforbundet visjoner og mål
Mål for fagforbundet Ung:
Bygge allianser for å sikre størst mulig gjennomslag for Fagforbundet Ungs kjernesaker
Tiltak:
At det er godt samarbeid mellom Fagforbundet ung og ungdomspartiene i fylkene, bygge
videre på storsalserklæringen.

Begrunnelse:
Et samarbeid mellom Fagforbundet Ung og ungdomspartiene er viktig for at vi som
fagorganisasjon skal få gjennomslag for vår politikk.
Et samarbeid er viktig både for at vi skal engasjere oss i ungdommenes saker og komme
med innspill på programmene. men ikke minst for at vi skal kunne veilede og få påvirke
politikken til partiene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 11
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Klima og miljø
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Fremtidens miljøutfordring krever en helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og
fremtidens generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig
måte.
Mål for fagforbundet Ung:
Arbeide for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting, bosetting og
velferd.
Tiltak:
-

Gjennomføre miljøuke på sosiale medier og ellers.

-

Informasjons kampanje på sosiale medier.

-

Redusere bruk av kjøtt (kjøttfrie møter).

Begrunnelse:
Alle er opptatt av å ha en klode vi kan leve på. mange mener fortsatt klimakrisa er noe tull, vi
er uenige. men det viktigste vi kan bidra med er informasjon og kritiske spørsmål. derfor bør
vi arrangere Miljø-uke, denne uka skal fokus være på miljø, vi kan snakke om det, poste
bilder og videoer om det osv. Vi tror at den viktigste veien nå er å informere og snakke om
hvorfor vi engasjerer oss i miljøspørsmålet.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Tema:
Klima og miljø
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Fremtidens miljøutfordring krever en helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og
fremtidens generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig
måte.
Mål for fagforbundet Ung:
Arbeide for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting, bosetting og
velferd.
Tiltak:
-

Gjennomføre miljøuke på sosiale medier.

-

Informasjons kampanje på sosiale medier.

-

Redusere bruk av kjøtt (kjøttfrie møter).

Tiltak for fylke:
-

Gjennomføre miljøuke på sosiale medier

-

Informasjons kampanje på sosiale medier.

-

Redusere bruk av kjøtt (kjøttfrie møter).

-

Intensivere bruker av papirløse møter

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 12
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Tariffpolitikk
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Fagforbundets tariffpolitikk bygger på den frie forhandlingsretten, en solidarisk lønnspolitikk
og rettferdig fordeling av samfunnsgodene.
Mål for fagforbundet Ung:
- Arbeide for økt kunnskap blant unge om lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på
arbeidsmiljøloven.
- At tillitsvalgskolering av ung prioriteres på alle nivåer i organisasjonen
- At temakurs ung tas i bruk. Videreutvikles og tilpasses bruk på alle nivåer.
Tiltak:
- Gjennomføre skolering av ungdomstillitsvalgte. Sørge for at ungdomstillitsvalgte får
grunnleggende opplæring i fase 1 og 2 i tillegg til temakurs ung.
- Lage skoleringspakker med videoer på 15-20 min som kan brukes til opplæring av
ungdomstillitsvalgte og på skolebesøk. Eks: Norske modellen, pensjon, tannhelse,
tariffavtaler, barnebyen.
- Tilby skolebesøk til videregående skoler, hvor vi snakker om viktigheten av et organisert
arbeidsliv og om lov- og avtaleverket.

Begrunnelse:
Skolebesøk er en viktig del av den informasjonen de ungdomstilitsvalgte skal ut å gjøre. da
er det viktig at de er skolert og føler seg trygge. det er viktig at vi har skolering som er
tilpasset ungdom.
Å lage videoer som kan brukes som informasjon både i undervisning av ungdomstillitsvalgte,
men også på skolebesøk og andre arrangementer vi er på mener vi er smart. det gjør at
informasjonen er kort, konkret tilgjengelig for alle, lik for alle og det er enkelt. da trenger ikke
ungdomstillitsvalgte kvie seg så mye om å snakke om temaer en ikke er 100% sikker på.
At vi skal tilby skolebesøk til videregående skoler er viktig, sammen med seksjonene er
ungdommen en ressurs som må brukes. Ungdommen må skoleres i fase 1 og 2 slik at de
kan være med / dra på skolebesøk også for å snakke om hvordan det organiserte
arbeidslivet er.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
61 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 13
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Kultur og mangfold
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Kulturens rolle i samfunnet må tydeliggjøres og verdsettes
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung vil arbeide for å øke bevisstgjøringen rundt ulike kulturer
Tiltak:
Arrangere kulturkvelder med fokus på ulike kulturer, eks. Somalsk, Tyrkisk, SørAmerikansk
-

Lage sosiale medier innslag med «jeg er medlem fordi»..

Begrunnelse:
Vi mener at et tiltak som dette kan være med å "ufarliggjøre" det å være fagorganisert. vi
mener det er nyttig både for de med en annen kultur men også for de etnisk norske.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Fagforbundet Ung vil arbeide for å øke bevisstgjøringen av mangfoldet i organisasjonen og
arbeide for å rekruttere minoriteter i Norge
Tiltak sentralt:
Delta på kulturkvelder i fylkene med fokus på ulike kulturer, eks. Somalsk, Tyrkisk, SørAmerikansk
-

Lage sosiale medier innslag med «jeg er medlem fordi».. (på ulike språk)

Tiltak fylke:
- Arrangere kulturkvelder med fokus på ulike kulturer, eks. Somalsk, Tyrkisk, SørAmerikansk
- Dele videoene i sosiale medier og på kulturkveldene

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 14
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Solidaritet og internasjonalt arbeid
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for å sikre retten til å fagorganisere seg
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal alltid sette verving høyt på dagsorden.
Fagforbundet ung har materiell rettet mot de spesifikke målgruppene og vervemateriell som
er tidsriktig.
Tiltak:
Hjelpe ungdomsutvalgene i fylkene til å planlegge og gjennomføre stands,
arrangementer og bedre samarbeid med seksjonene, fagdager, skolebesøk,
arbeidsplassbesøk med mer.
-

Alle fylker gjennomfører minst en aktivitet.

-

Gjennomføre skolebesøk og ha aktivitet på minst en skole i fylket ved studiestart.

Begrunnelse:
Verving er kanskje det aller viktigste vi driver med, uten nye medlemmer vil vi ikke ha den
makten vi ønsker i samfunnet. Det er derfor viktig at ungdomstilltsvalgte opplever det enkelt
og greit å kunne arrangere aktiviteter rettet mot verving.
Det er viktig at det sentrale ungdomsutvalget er delaktige og behjelpelige ut mot
ungdommene på fylket slik at de kan bli trygge og videreformidle budskapet lokalt.
Skolebesøk er en av de viktigste arenaene for verving. derfor er det viktig at vi er tilstede på
disse arenaene tidlig.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Fagforbundet Ung skal nå vervemålene som er vedtatt i strategiplanen
Tiltak:
Hjelpe ungdomsutvalgene i fylkene til å planlegge og gjennomføre stands,
arrangementer og bedre samarbeid med seksjonene, fagdager, skolebesøk,
arbeidsplassbesøk med mer.
-

Alle fylker gjennomfører minst en aktivitet i året

-

Gjennomføre skolebesøk og ha aktivitet på minst en skole i fylket ved studiestart.

Fagforbundet ung har materiell rettet mot de spesifikke målgruppene og vervemateriell
som er tidsriktig.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 15
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Likestilling
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for at kvinner og menn skal gis like muligheter til deltakelse i arbeids-, samfunns –
og organisasjonsliv
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal arbeide for at ungdomsutvalgene representerer mangfoldet til
Fagforbundet Ung, når det gjelder kjønn, etnisitet og religiøs tilhørighet.
Tiltak:
Informere medlemmer om muligheten til å engasjere seg via kampanje på nett og på
skolene.
-

Oppfordre valgkomiteen til å arbeide med dette

Begrunnelse:
Vi mener at vi som organisasjon må representere det mangfoldet av medlemmer vi har så
godt som mulig.
dette må inkludere kjønn, etnisitet og religiøs tilhørighet. vi mener derfor dette må være en
prioritert oppgave for fremtidige valgkomiteer. Vi mener at dette vil styrke oss som
organisasjon opp mot å kunne engasjere flere medlemmer i vårt arbeid.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Fagforbundet Ung skal arbeide for at ungdomsutvalgene representerer mangfoldet til
Fagforbundet Ung, når det gjelder kjønn og etnisitet
Tiltak:
Informere medlemmer om muligheten til å engasjere seg via kampanje på nett og på
skolene.
-

Valgkomiteen i alle nivå i organisasjonen skal ha fokus på dette i sitt arbeid

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 16
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Strategiplan 2018
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Bidra til at barnebyen vår i Angola får de økonomiske rammene de trenger via bidragsytere
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal verve 100 nye bidragsytere under 30 år
Tiltak:
-

Vi skal snakke om barnebyen på alle arrangementer i Fagforbundet

-

Vi skal dele bilder og historier fra barnebykontaktene i fylkene

Begrunnelse:
Barnebyen er solidaritet i praksis. For at vi skal kunne ha et tilbud til barna som nå nærmer
seg ungdom er det viktig at vi fortsatt klarer å få bistandsytere til barnebyen.
det er viktig at ungdomstillitsvalgte skoleres på å snakke om barnebyen og at verving til
barnebyen er et viktig tema.
For å kunne gjøre det mener vi det må ligge noe tilrette som er mer ungdomsrettet som vi
kan presentere. bilder og historier fra barna/ungdommens perspektiv på hvorfor dette er
viktig.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Fagforbundet Ung skal verve 100 nye bidragsytere under 30 år til barnebyen i Angola
Tiltak:
-

Vi skal snakke om barnebyen på alle arrangementer i Fagforbundet

-

Vi skal dele bilder og historier fra barnebykontaktene i fylkene.

-

Måltallet skal fordeles på fylkene, ved å ha eget mål i hvert fylke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 17
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Arbeidsmiljø
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal arbeide for å få «Tillitsvalgte for tillitsvalgte» slik at alle
ungdomstillitsvalgte føler seg ivaretatt i sine verv og blant sine med kollegaer
Tiltak:
-

Jobbe for å vedtektsfeste «tillitsvalgte for tillitsvalgte»

Ha ungdomsutvalgsmøte hvor vi velger to ungdomstillitsvalgte som skal være
tillitsvalgte for ungdommen

Begrunnelse:
Vi ønsker tillitsvalgt for tillitsvalgt, fordi det er mange tillitsvalgte som opplever ubehag,
mobbing og harselering av sine kollegier. Vi mener at det må være rom for å ha noen som er
på din side. Vi må være en organisasjon med 0 toleranse mot mobbing, allikevel opplever
ungdoms-tillitsvalgte utfordringer med å ta opp ting fordi de ikke føler seg komfortable nok
med det, da kan en tillitsvalgt snakke og løse opp i situasjonen.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Mål:
Vi skal ha en gjennomgang av fagforbundets retningslinjer, hvem vi kan kontakte hvis det
oppstår noe eller lignende på en samling i året.
Tiltak:
-

Gå igjennom Fagforbundets retningslinjer

Informere om hvem som har ansvaret i ulike sammenheng og hvem du skal kontakte
hvis det er noe
Gjennomføre Anonyme undersøkelser rundt HMS, hvordan de tillitsvalgte har det i
hverdagen

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 18
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Næringspolitikk og sysselsetting
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Mange støtes ut på grunn av at det stiles for høye krav til formell kompetanse, samtidig som
det er en utfordring å skaffe riktig arbeidskraft.
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung vil arbeide med å sette fokus på viktigheten av kompetanseplaner. Der
ungdom som ikke har formell utdannelse får mulighet til å ta fagbrev, og de som har fagbrev
får mulighet til å ta høyere utdanning, i tråd med bedriftens og ungdommens behov/ønske.
Tiltak:
-

Informasjonskampanjer

-

Jobbe for å utvide og utvikle tilbudet v/HIOA

-

Samarbeid med seksjonene på kompetanseplaner

Begrunnelse:
At ungdom ikke får jobb grunnet kompetansekrav
Det er viktig at ungdom får mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse, enten gjennom
fagbrev eller via høgskolen. Vi må være pådrivere for at dette er mulig. Gjennom skolering
på temaet og samarbeid med seksjonene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Tiltres ikke, forslag for omfattende

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 20
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Fagforbundet vil styrke fag-, yrkesopplæring og rådgivningstjeneste i grunnopplæringen
Mål for fagforbundet Ung:
- Gjennomføre praksispatrulje. Skolering og gjennomføring i utvalgte fylker.
- Gjennomføre Lærlingpatrulje
Tiltak:
-

Kartlegge hvem fylker som vil gjennomføre patrulje

-

Gi skolering til de som skal gjennomføre praksispatrulje og Lærlingpatrulje

-

Styrke samarbeidet med opplæringskontoret.

Begrunnelse:
Gjennomføre Praksis og Lærlingpatrulje er en god mulighet både for medlemspleie – men
også for verving. Det er viktig at vi er synlige og tilstede for våre medlemmer.
Det bør jobbes for at alle ungdomstillitsvalgte er trygge i sin rolle og klare for å gjennomføre
patrulje.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
70 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 21
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Næringspolitikk og sysselsetting
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Mange støtes ut på grunn av at det stiles for høye krav til formell kompetanse, samtidig som
det er en utfordring å skaffe riktig arbeidskraft.
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung vil arbeide med å sette fokus på viktigheten av kompetanseplaner. Der
ungdom som ikke har formell utdannelse får mulighet til å ta fagbrev, og de som har fagbrev
får mulighet til å ta høyere utdanning, i tråd med bedriftens og ungdommens behov/ønske.
Tiltak:
-

Informasjonskampanjer

-

Jobbe for å utvide og utvikle tilbudet v/HIOA

-

Samarbeid med seksjonene på kompetanseplaner

Begrunnelse:
At ungdom ikke får jobb grunnet kompetansekrav
Det er viktig at ungdom får mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse, enten gjennom
fagbrev eller via høgskolen. Vi må være pådrivere for at dette er mulig. Gjennom skolering
på temaet og samarbeid med seksjonene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Annet
Tiltres ikke. Forslag er likelydende med forslag 18.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 23
Fra: FAGFORBUNDET AUST-AGDER
Forslag:
Flere lærlingplasser i hver kommune, i alle fag.

Begrunnelse:
Det er for få lærlingplasser noe som gjør at folk har ventetid eller får feil type lærlingplass i
forhold til utdanning.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
66 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 24
Fra: FAGFORBUNDET AUST-AGDER
Forslag:
Fulle faste stillinger til nyutdanna.

Begrunnelse:
Som nyutdanna er det vanskelig å få full og fast jobb. Man må ofte ta til takke med vikariater
i ukurante prosentstillinger. Dette gjør det svært vanskelig å etablere seg. Uten en fast
stilling i en større prosent får man ikke lån til verken bolig eller bil.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er ivaretatt i
allerede eksisterende prinsipp og handlingsprogram

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 25
Fra: FAGFORBUNDET AUST-AGDER
Forslag:
Trygge fremtidens pensjonsordning.

Begrunnelse:
Vi lever i en usikker tid med tanke på Norges økonomi. Allerede ser vi at pensjonsalderen
økes og vi får beskjed om at vi må ha privat sparing for å kunne ha en økonomisk sikker
fremtid som pensjonist. Flere av oss blir allerede nå forespeilet om at vi må jobbe til vi er
minst 70. Hva vil da skje når vi ikke lengre har store oljeinntekter til å holde
velferdssamfunnet på nåværende standard?

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er ivaretatt i
allerede eksisterende prinsipp og handlingsprogram

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 27
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Det er behov for flere lære- og praksisplasser. Prinsippet om rett til læreplass bør lovfestes.
Offentlige og private virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger, for å oppfylle
samfunnskontrakten som er undertegnet av arbeidslivets parter.
Mål for Fagforbundet Ung:
Jobbe for krav om lærlinger i alle bedrifter, kommunal sektor som privat sektor.
Tiltak:
- Samarbeide med ungdomspartiene om å lovfeste rett til lærlingplass.
- Synliggjøre behovet for lærlinger på facebook og nettartikler.
- Samarbeide med arbeidsgiverorganisasjoner for å sette fokus på viktigheten av fast
ansettelse etter endt læretid.

Begrunnelse:
Det skal være lærlinger i alle bedrifter, kommunal som privat. Mange lærlinger opplever å stå
uten arbeid etter endt læretid. For å sørge for at flere lærlinger kommer ut i arbeid etter at de
har tatt fagbrevet er det viktig å samarbeide med arbeidsgiverorganisasjonene.
Mange yrkes elever står uten lærling plass. Vi vil trenge flere fagarbeidere framtiden, da er
det viktig at vi arbeider med å lovfeste retten til lærlingeplass.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
66 fra det sentrale ungdomsutvalget.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 29
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Utdanningssystemet må åpnes ytterligere for å etablere et mest mulig sømløst system.
Partene i arbeidslivet er sentrale aktører i planlegging og iverksetting av etter- og
videreutdanningstiltak.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at det opprettes flere studier gjennom y-veien.
Tiltak:
- Samarbeide med ungdomspartiene om å sette fokus på y-veien for å sikre en god
rekrutering til fagutdanning.

Begrunnelse:
Å ha yrkesfaglig bakgrunn er viktig, ved å få flere studier gjennom y-veien vill vi få styrket
arbeidstakere og yrkesfaget. Yrkesfag vill bli mer lukrativt ved at man slipper å ta opp fag for
å videreutdanne seg.
Å ha yrkesfag og arbeidsliverfaring i bånd er viktig.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er ivaretatt i
allerede eksisterende prinsipp og handlingsprogram

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 30
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet vil styrke fag-, yrkesopplæring og rådgivningstjeneste i grunnopplæringen.
Kvaliteten i karriereveiledningen må styrkes, for å bidra til likeverdige, tilgjengelige og godt
kjente tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. Dette krever en rådgivningstjeneste hvor
flere ansatte har yrkesfaglig bakgrunn.
Mår for Fagforbundet Ung:
Styrke rådgivertjenesten ved krav om yrkesfaglig kompetanse.
Tiltak:
- Lage en kampanje for økt rekrutering til yrkesfag i samarbeid med aktuelle fagforbund og
organisasjoner.

Begrunnelse:
Rådgivere må ha mer kompetanse vedrørende yrkesfag og fagbrev, helst bakgrunn som
yrkesfaglærer.
Elever blir ofte frarådet å søke yrkesfag av rådgivere. Ved at rådgivere har bakgrunn fra
yrkesfag styrker

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 31
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Utdanning skal være gratis, og studentene skal ha en studiefinansiering og studentvilkår
som sikrer dem mulighet til å studere på fulltid.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for å gjøre heltidsstudenten til realitet.
Tiltak:
- Samarbeide med ungdomspartiene og aktuelle organisasjoner for å gjøre heltidsstudenten
til en realitet.
- Gjennomføre en markering til støtte for heltidsstudenten på høyskoler og universitet.

Begrunnelse:
Jobbe for at studenter ikke må jobbe vedsiden av studiene for å klare å dekke utgifter i
hverdagen.
For at heltids studenten skal være en realitet må studielånet økes og leieprisene på bolig
senkes. Studentboliger skal ikke eies av private.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 32
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Arbeidsmiljø
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Alle har krav på tilrettelegging for å kunne opprettholde tilknytningen til arbeidslivet. Det skal
legges vekt på den enkelte arbeidstakers muligheter og forutsetninger for inkludering i
arbeidslivet. For å oppnå økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne må det
tilstrebes universell utforming av alle arbeidsplasser. Skal man forhindre utstøting i
arbeidslivet må alle former for diskriminering, mobbing og trakassering motvirkes.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for en arbeidslivsreform som ivaretar samspillet mellom arbeidslivet og et godt
familieliv
Tiltak:
- Sette fokus på utfordringene i arbeidslivet for unge foreldre gjennom sosiale medier, artikler
osv.
- Sette fokus på psykisk helse blant unge gjennom deltakelse på verdensdagen for psykisk
helse.

Begrunnelse:
Arbeidsgiver må tilrettelegge den enkelte arbeidstaker livssituasjon. Flere unge blir foreldre i
tidlig alder, dette kan oppleves som en utordring og barriere i arbeidslivet. Fagforbundet Ung
kan være en viktig kraft i arbeidet med å fremme dere syn og erfaringer.
Flere og flere unge sliter med en dårlig psykisk helse. Dette kan man se av antall unge som
er utenfor arbeidslivet. Ved å sette fokus på det, kan man få løftet problemstillingen og satt
den på dagsorden.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
62 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 33
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Velferd og offentlig sektor
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet er imot egenbetalingsordninger på viktige velferdstjenester. Slike ordninger
bidrar til en usosial profil, og strider mot prinsippet om lik rett til tjenester
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester.
Tiltak:
- Fortsette kampanjen med tannhelse inn i egenandelsordningen på sosiale medier.
- Temamøte om tannhelsen.

Begrunnelse:
Tennene er en del av kroppen å bør deretter behandles i forhold til egenandelsordningen for
resten av kroppen. vi er ikke i mål enda så den gode jobben må fortsette.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
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Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 34
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Næringspolitikk og sysselsetting
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Samspillet mellom næringsutvikling, landbruk og matproduksjon er en viktig del av
distriktspolitikken. Målet er en nasjonal politikk, med lokal forankring og lokal foredling. Det
potensial som ligger i fiskerier, sjømatproduksjon, forskning og utvikling fra havet knyttet til
bioteknologi samt fra landbruk, skogbruk, bergverk og mineralutvinning, er viktige både for
bosetting og en bærekraftig næringsutvikling. Innbyggere i strøk med mindre
befolkningstetthet må også kunne nyte godt av de muligheter ny teknologi gir befolkningen i
byer og tettbygde strøk.
Mål for Fagforbundet ung:
Arbeide for å sikre arbeidsplasser gjennom en aktiv distriktspolitikk
Tiltak:
- Fremme artikler på sosial medier om fordelene med å bosette seg i distriktene.

Begrunnelse:
Letter presset på de store urbane områdene og gjør det lettere å bo i hele landet. Skape
flere arbeidsplasser uten for de urbane områdene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Forslaget ansees ikke som en prioritet for ungdomsarbeidet.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 36
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Klima og miljø
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Framtidas miljøutfordringer krever helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og framtidas
generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte.
Mål for Fagforbundet Ung.
Vi velger fornybare ressurser, fisk, folk og reiseliv over olje.
Tiltak:
- Kampanjer mot oljeboring og konsekvensutredning i LoVeSe i sosiale medier og fremme
bruken av fornybare ressurser.

Begrunnelse:
Sier nei til oljeboring og konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Tiltres ikke, ansees som en landsmøtesak.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 37
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Klima og miljø
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Det er viktig med en miljømessig tilrettelagt infrastruktur med gode transportløsninger til
havs, i luften og på land. Ett av de beste miljøtiltakene for å styrke kollektivtrafikken er å
heve kvaliteten og bygge ut tilbudet. Staten må sette inn nødvendige midler både til
investeringer og drift, slik at det blir attraktivt å reise kollektivt, uavhengig av hvor folk bor.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for et godt kollektivtilbud som skal eies og drives av det offentlige.
Tiltak:
- Samarbeide med ungdomspartiene og aktuelle organisasjoner om gratis periodekort for
unge i kollektivtrafikken.

Begrunnelse:
Får å få et bedre kollektivtilbud samt og sikre at unge tar det i bruk, er det viktig å se på
kostnaden ved å kjøre kollektivt. For mange unge, og spesielt småbarnsfamilier kan det
være dyrt å kjøpe periodekort. Derfor bør man gjøre dette gratis slik at flere har råd til å reise
kollektivt.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Tiltres ikke, ansees som en landsmøtesak

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 38
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Kulturelt mangfold
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Kulturbegrepet favner bredt, og det er viktig at det legges til rette for at hele bredden av
kulturaktiviteter har tilfredsstillende møtesteder og aktivitetsarenaer.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at grunnleggende kommunale kulturtilbud får tilstrekkelig ressurser til å fylle sin
funksjon som møteplass og kulturarena.
Tiltak:
- Sette fokus på tilbud til ungdom, med spesiell tanke på fritidsklubber og lignende gjennom
samarbeid med de politiske ungdomspartiene og aktuelle organisasjoner.

Begrunnelse:
Viktig å ha et tilbud for lokalsamfunnet der man kan samles og være en del av det kulturelle
tilbudet. Rundt om i landet blir ungdoms/fritidsklubber lagt ned, eller nedprioritert. Disse
klubbene er en viktig samlingsarena for ungdom, der kulturelt mangfold kan stå i sentrum.
På den måten vil ungdom engasjere seg i lokalmiljøet.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
For omfattende for ungdomsutvalget å jobbe med.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 39
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Alliansebygging
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet skal arbeide for å styrke det faglig/politiske samarbeidet med politiske partier
som deler Fagforbundets visjoner og mål.
Mål for Fagforbundet Ung:
Samarbeid med AUF, RU, SU og Senterungdommen samt solidaritets og miljø
organisasjoner som deler vårt verdigrunnlag.
Tiltak:
- Ha jevnlige møter med de politiske ungdomspartiene og aktuelle organisasjoner.
- Ha tilgjengelig og oppdatert kontaktinfo om fylkeskretsens ungdomspartier

Begrunnelse:
Det er essensielt for Fagforbundet Ung sin gjennomslagskraft at vi driver aktivt
påvirkningsarbeid samt samarbeider med de politiske ungdomspartiene og aktuelle
organisasjoner.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 40
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Solidaritet og internasjonalt arbeid
Mål fra fagforbundets handlingsprogram:
Utviklingen av EØS-avtalen har fått et omfang som går langt utover det som ble forespeilet
da avtalen ble inngått. Norske myndigheter må derfor sørge for en grundig gjennomgang av
avtalen for å sikre den norske arbeidslivmodellen.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide mot norsk EU-medlemskap og mekanismer som begrenser nasjonal suverenitet og
demokratisk styring og kontroll.
Tiltak:
- Ha jevnlige møter med ungdom mot EU.
- Gjennomføre kampanjer mot EU-medlemskap i sosiale medier.
- Lage en intervjuserie med unge medlemmer som har vært offer for sosial dumping.

Begrunnelse:
Fagforbundet Ung er i mot EU-medlemskap, og mekanismer som begrenser nasjonal
suverenitet og demokratisk styring og kontroll. Dette må vi vise gjennom samarbeid med
ungdom mot EU og kampanjer på sosiale medier. Det er viktig å sette fokus på et eventuelt
medlemskap, samt dagens EØS-avtale fører til.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Anses som landmøtesak.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 42
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Likestilling
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet mener at kommuner og andre offentlige instanser må styrke sin innsats på det
forebyggende feltet og etablere tiltak for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for konkrete tiltak for å forbygge prostitusjon og seksuelle overgrep.
Tiltak:
- Være synlig på arrangementer som har fokus på seksuelle overgrep og prostitusjon.
- Fremme kampanjen vær en kjernekar.

Begrunnelse:
Prostitusjon og seksuelle overgrep er noe unge utfører og blir utsatt for i stadig større grad.
Dette er et kollektivt samfunnsproblem som Fagforbundet Ung må settes fokus på, og være
en bidragsyter mot.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Anses som landsmøtesak.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 43
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
•
Utarbeide en helhetlig og konkret plan for å sikre økt oppslutning på rød/grønn side
blant unge velgere
o

Dette bør skje i nært samarbeid med forbundsregionene

•
Spisse valgkampbudskap og virkemidler for å ta tilbake regjeringsmakten på
venstresiden

Begrunnelse:
Årets resultat i stortingsvalget

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 46
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
Følge opp og styrke innholdet i Storsalserklæringen

Begrunnelse:
Fagforbundet Ung i de ulike forbundsregioner vil være tjent med et ytterligere styrket
samarbeid med- og på tvers av de rød-grønne ungdomspartiene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 49
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Alliansebygging:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet skal arbeide for å styrke det faglig/politiske samarbeide med politiske partier
som deler Fagforbundets visjoner og mål.
Mål for Fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal arbeide for å opprette forpliktende samarbeidsavtaler med alle
ungdomspartier på venstresiden. ( Rødt, SV, AP og SP)
Tiltak:
- Fagforbundet Ung nasjonalt utarbeider samarbeidsavtaler med ungdomspartiene på
venstresiden og oppfordrer ungdomsutvalgene på fylkes og fagforeningsnivå å gjøre det
samme.

Begrunnelse:
Det er viktig å skape en bred allianse på HELE venstresiden for å demme opp mot
høyresiden. En forpliktende samarbeidsavtale hvor vi får partiene til å støtte våre politiske
målsettinger vil komme våre medlemmer og tillitsvalgte til gode.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 51
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Livslang læring:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Det er behov for flere lære- og praksisplasser. Prinsippet rett til læreplass, bør lovfestes.
Offentlige og private virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger, for å oppfylle
samfunnskontrakten som er undertegnet av arbeidslivets parter.
Mål fra Fagforbundet Ung:
Jobbe for at de private aktørene som driver offentlig finansierte tjenester tar sin andel av
samfunnsansvaret med å ta inn lærlinger.
Tiltak:
- Arbeide for at PBL og andre private arbeidsgiverorganisasjoner innfører mål om inntak av
lærlinger, på lik måte som KS har gjort.(eksempel: KS - to lærlinger pr. 1000 innbyggere pr.
år)

Begrunnelse:
Det er virkningsfullt å få arbeidsgiverorganisasjonene med på å vedta målsettinger på slike
områder. På den måten kan en felles oppfordre til å nå de samme målene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonene i forslaget er ivaretatt i
forslag
60 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 55
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Mål fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for at tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at politikere og andre organisasjoner setter dette på dagsorden. Arbeide for at
tannhelsekampanjen blir kjent for hele landet.
Tiltak:
- Fortsette underskrift kampanje og dele ut tannbørster.
- Ha tema tannhelse på dagsorden i alle møtevirksomheter.
- Lage videosnutter som omhandler tannhelse.
- Leserinnlegg, aksjoner og temakvelder.

Begrunnelse:
En av de viktigste saker fagforbundet ung kan jobbe med. Alle vi treffer skriver gledelig
under på kampanjen og ønsker at dette blir en realitet. Dette er noe flere politiske partier
støtter, men vi ser lite handling fra de. Vi må kjempe enda mer å gå hardere til verks for å få
politiske parti til å sette dette ordentlig på dagsorden.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
8

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 56
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS
Forslag:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagforbundet er imot egenbetalingsordninger på viktige velferdstjenester. Slike ordninger
bidrar til en usosial profil, og strider mot prinsippet om lik rett til tjenester.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester.
Tiltak:
- Fortsette med underskriftskampanjen.
- Lage brosjyrer og dele ut sammen med informasjonen om fagforbundet på stand og
messer.

Begrunnelse:
Tenna er enda ikke en del av kroppen og dette er en kamp vi fortsatt må ta. Mange
Nordmenn velger å ikke gå til tannlegen på grunn av prisen. Å gå til tannlegen skal ikke svi i
lommeboka.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
8

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 57
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra fagforbundets handlingsprogram:
Det er behov for flere lære- og praksisplasser. Prinsippet om rett til læreplass bør lovfestes.
Offentlige og private virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger, for å oppfylle
samfunnskontrakten som er undertegnet av arbeidslivets parter.
Mål for Fagforbundet ung:
Jobbe for krav om lærlinger i alle bedrifter, kommunal sektor som privat sektor.
Tiltak:
- Samarbeide med ungdoms partiene.
- synliggjøre behovet for lærlingplasser og praksisplasser på sosiale medier, avisinnlegg og
stand.

Begrunnelse:
Norge trenger flere fagarbeidere og det er viktig å synliggjøre at dette er et stadig økende
behov. Mange som tar yrkesfaglig utdanning får ikke fullført utdanningen sin da de ikke får
læreplass.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
60 og 66 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 58
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS
Forslag:
Tema: Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Utdanningssystemet må åpnes ytterligere for å etablere et mest mulig sømløst system.
Partene i arbeidslivet er sentrale aktører i planlegging og iverksetting av etter- og
videreutdanningstiltak.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for at det opprettes flere studier gjennom y-veien.
Tiltak
- Informere om muligheten til å gå y-veien.
- Åpne for at det er mer praksis gjennom y-veien.
- Lage informasjonsbrosjyrer om y-veien.

Begrunnelse:
Fagforbundet ung ønsker å åpne opp for at flere studier kommer inn under y-veien. Dette
ønsker vi fordi det bidrar til å øke muligheten for videre - og etterutdanning for en større
gruppe ungdommer og voksende. Dette igjen vil bidra til mindre forskjeller og flere
muligheter.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Anses som landsmøtesak.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 59
Fra: FAGFORBUNDET ROGALAND
Forslag:
Tema: Velferd og offentlig sektor
Mål fra Fagforbundets handlingsplan:
1. Fagforbundet vil utvikle og styrke folketrygden, slik at den fortsatt gir økonomisk trygghet
for alle og bidrar til å utjevne økonomiske forskjeller.
2. Pleie- og omsorgstrengende skal ha den hjelp fra det offentlige som deres livssituasjon
tilsier.
Mål for Fagforbundet Ung: Fagforbundet Ung vil utvikle og styrke tariffavtalene og
folketrygden slik at den gir like muligheter for de som stiller svakere i samfunnet.
Fagforbundet Ung vil kjempe for at tariffavtaler og Folketrygden videreutvikles til å inkludere
gode velferdsordninger for pleietrengende barn over 18 år og deres familier.
Mål: Utvide rett til velferdspermisjon med lønn og folketrygdens rett til omsorgspenger ved
barns sykdom til å også gjelde for å ta vare på barn over 18 år i tilfeller der barnet er kronisk
sykt eller funksjonshemmet.
Tiltak:
1. Økt fokus på velferdspermisjon i tariff-forhandlinger f.eks ved å sammen foreslå inn til
tariffkonferansene i landet
2. Å aktivt arbeide med politiske partier som slutter seg til det samme målet og prøve å få en
endring i Folketrygdloven Kap. 9 §9-5.
Fylkeskretsens innstilling:
Forslaget tiltres

Begrunnelse:
Barn som er over 18 år og som er kronisk sykt eller funksjonshemmet har andre behov enn
friske barn. Vi mener derfor at behovet for hjelp fra foreldre ikke faller bort bare fordi man
fyller 18 år. Foreldre bør kunne ha muligheten til å avlaste helsepersonell i boliger når barnet
sitt trenger hjelp til å dra til tannlege-/ legetimer eller trenger ledsager til ferieturer. Man skal
ha like muligheter til familieferie selv om man er kronisk syk eller funksjonshemmet, men slik
det er nå så blir det enten umulig eller alt for dyrt for pleietrengende å dra på ferie. Hadde
foreldre kunnet fått fri med lønn for å reise sammen med barnet sitt, ville kostnadene blitt
betydelig reduserte samt barna ville hatt det bedre.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Annet
Oversendes redaksjonskomiteen for behandling.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 62
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
Markere Verdensdagen for psykisk helse.
Tiltak:
-

Lage nettsak på Fagforbundet ung sin nettside

Lage forslag på leserinnlegg som kan sendes til de lokale ungdomstillitsvalgte for
bruk i lokale aviser
Bildekampanje med egen herstag med bilder av ungdomstillitsvalgte med ulike
budskap

Ungdomsutvalgets uttalelse:
Legges til tiltak for fylke

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Tillegg til innstilling.
Tiltak fylke:
-

Spre nettsak

-

Jobbe med leserinnleggene og sende de inn til lokale aviser

-

Sender inn bilder og tekst til Fagforbundet Ung

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Politisk handlingsplan
Forslagsnr: 66
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
Øke antall lærlingplasser til minimum 2 lærlinger pr.1000 innbygger i 20% av kommunene i
Norge
Tiltak:
Lage et forslag (interpellasjon) som kan brukes i fagforeningene som
ungdomstillitsvalgte kan sende inn til kommunestyrene
-

Lage en generell beskrivelse av fremgangsmåte av prosessen

-

Synliggjøre behovet for lærlinger på facebook og nettartikler

Ungdomsutvalgets uttalelse:
Legges til tiltak for fylke

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres med følgende formulering
Tillegg til innstilling.
Tiltak fylke:
-

Ta det opp på samlinger man er på.

-

Samarbeide med ungsompartiene om å lovfeste rett til lærlingplass

-

Spre informasjonen fra Fagforbundet ung på sosiale medier

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 19
Fra: FAGFORBUNDET ØSTFOLD
Forslag:
Tema:
Vedtektene i 13.6.1
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Ungdomsutvalget har ansvar for at det opprettes et rådgivende student og elevforum i
Fylkeskretsen etter vedtatte retningslinjer.
Mål for fagforbundet Ung:
Vi skal ha en årlig studentsamling for alle som har/vil starte studentforum i samarbeid med
seksjonene
Tiltak:
-

Invitere alle som har studentforum

-

Sende ut sms til alle studentmedlemmer

-

Lage flyers/informasjon på nett til studentene

-

Informere om studentkonf. Når vi er på skolebesøk

Begrunnelse:
Studenter er en viktig gruppe vi må bli enda bedre på om vi skal klare å konkurrere. Vi
mener at det må satses mer, en av måtene vi gjør det er å sikre student og elev forum på
studiestedene og de videregående skolene. Et studentutvalg må ha muligheten til å tilby
studentene mer enn hva fagforeningen har mulighet til. de skal være en aktiv pådriver i
studentmiljøet og være der om studentene har umiddelbare spørsmål. Vi mener vi må
fortsette arbeidet rettet mot dette.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 22
Fra: FAGFORBUNDET AUST-AGDER
Forslag:
Utvide definisjonen av ung

Begrunnelse:
For å lettere kunne inkludere folk med høgskole- og universitetsutdanninger som har et
lengre utdanningsløp. Flere som kunne tatt del og vært interessert i ungdomsarbeid havner
fort utenfor definisjonen av ung og de mister muligheten til å delta i dette arbeidet.
samfunnets definisjon av ung er også utvidet. Et godt eksempel på dette er DNB Ung (1833).

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Tiltres ikke, ansees som en landsmøtesak

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 26
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Tariffpolitikk
Mål fra Fagforbundets handlingsplan.
Fagforbundet jobber for å opprettholde og forbedre medlemmenes pensjonsrettigheter.
Ordningene må være kjønns- og aldersnøytrale, og så langt som mulig inneholde
likelydende bestemmelser i alle tariffavtaler.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for å øke kunnskapen blant unge medlemmer om pensjon.
Tiltak:
- Ha pensjon som tema på leder- nestledersamling.
- Lage et kursopplegg om pensjon.

Begrunnelse:
Ungdom i dag kommer ikke til å ha de samme pensjonsrettigheten som generasjonen før
oss, men vi kan jobbe for at våre tariffer inneholder gode pensjons pakker.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 28
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Livslang læring
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Fagskoletilbudene må videreutvikles for å gi flere påbygningsmuligheter.
Utdanningssystemet må åpnes ytterligere for å etablere et mest mulig sømløst system.
Partene i arbeidslivet er sentrale aktører i planlegging og iverksetting av etter- og
videreutdanningstiltak.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for å styrke og synliggjøre det offentlig fagskoletilbudet.
Tiltak:
- Gjøre ungdomstillitvalgte i stand til å gjennomføre møter med fagarbeidere og fagskolen.
- Videreformidle informasjon om fagskolen og fagskoletilbud til ungdomstillitsvalgte og
plasstillitsvalgte.
- Være synlig med stand under lærlingesamling med fagskolen.

Begrunnelse:
Fagarbeider er en viktig del av samfunnet, derfor er det viktig med påbygningsmuligheter.
Det å bli fagarbeider med mulighet til videreutvikling vil styrke yrkesfagene enda mer.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Annet
Ansees dekket i uttalelse "Fagskolen".

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 35
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Klima og miljø
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Framtidas miljøutfordringer krever helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og framtidas
generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte.
Mål for Fagforbundet Ung:
Arbeide for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting, bosetting og
velferd.
Tiltak:
- Ta i bruk miljøvennlige reklameartikler.
- Intensivere bruken av papirløse møter.
- Jobbe for at K15 skal bli miljøfyrtårn.

Begrunnelse:
Framtidas miljøutfordringer krever helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og framtidas
generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte.
Fagforbundet Ung må bidra til at Fagforbundet blir mer miljøvennlig enn det vi er i dag.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
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Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 41
Fra: FAGFORBUNDET OSLO
Forslag:
Tema:
Solidaritet og internasjonalt arbeid
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Internasjonale handelsavtaler må bygge på åpenhet og demokratiske prosesser.
Fagforbundet er imot mekanismer som begrenser nasjonal suverenitet og demokratisk
styring og kontroll.
Mål for Fagforbundet Ung:
Kreve full åpenhet rundt forhandlingene og at offentlige tjenester ikke åpnes fra norsk side
for utenlandske tilbyderen under TISA eller andre internasjonale handelsavtaler.
Tiltak:
- Skolere ungdomstillitvalgte i TISA-avtalen og hvilke konsekvenser den kan ha for norske
arbeidsliv.

Begrunnelse:
Fagforbundet og resten av arbeiderbevegelsen har vært i mot TISA fra dag en. Vi ser
behovet for at ungdomstillitsvalgte skoleres i TISA-avtalen. Slik kan vi utvikle argumenter
mot TISA.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 44
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Styrke kompetanse om- og gjennomføring av organisatorisk arbeid
Tiltak:
•
Utarbeide en styrket opplæringspakke for ungdomstillitsvalgte i lokalforeningene
(temakurs ung)
•
Systematisk utdanne regionale/fylkesvise instruktører med nødvendig kompetanse,
hvor hensikten er å gjennomføre en styrket opplæring og oppfølging av ungdomstillitsvalgte
•

Gjennomføre regionale eller landsomfattende samlinger for ungdomstillitsvalgte

•
Utrede muligheter for samarbeidsformer mellom seksjoner, opplæringsansvarlige og
ungdomsutvalg i forbundsregionene
•
Utrede muligheter for samarbeid eller delsamarbeid med andre forbund eller
hovedorganisasjon

Begrunnelse:
En rekke ungdomstillitsvalgte i lokalforeningene har tydelige utfordringer med å se hva deres
oppgaver og ansvar i praksis handler om. Gjennom en økt satsing på kompetansehevende
tiltak vil disse bli bedre rustet til å ivareta sine verv, samt øke forståelsen og engasjementet
for organisatorisk og fagligpolitisk arbeid.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
61 og 69.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 45
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Alliansebygging/profilering – Sosiale medier
Tiltak:
•
Sikre leder/nestleder i fylkene grundig kompetanse i bruk av sosiale medier, gjennom
skolering og oppfølging. Dette med henblikk på at disse skal kunne ta et mer-ansvar for
videre skolering av eget ungdomsutvalg og fylkeskrets.
•
Utarbeide en egen strategi for bruk av sosiale medier, med fastsatte mål hva angår
følgere, visninger, ulike kanaler etc.

Begrunnelse:
Dagens sosiale medier får en stadig viktigere funksjon i samfunnet og som
kommunikasjonsplattform. For å sikre at man klarer å følge med på utviklingen og være i
stand til å følge opp de mulighetene som ligger i sosiale medier, er det behov for en
gjennomført satsning på området. Dette angår eksempelvis verving, distribusjon, profilering
og fagligpolitisk påvirkning.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
64 fra det sentrale ungdomsutvalget.

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 47
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Verve, aktivisere og beholde – Styrke organiseringen av de ulike høgskolegruppene i
Fagforbundet.
Tiltak:
•
Innføre en uke vår/høst hvor man over hele landet setter høgskolegruppene og
studenter i et ekstra fokus. I forbindelse med denne uken må man synliggjøre både
utdanningen og yrket, bedrive arbeidsplassbesøk og besøk på ulike campus, samt profilere
de ulike utdanningene i ulike medier.
•

Opprettholde og videreutvikle satsing og oppfølging av studentutvalg/studentforum

Begrunnelse:
Samfunnet er i en utvikling hvor høgskoleutdanning tar over for en del av de tradisjonelle
fagutdanningene. For at Fagforbundet skal få synliggjort de muligheter man har til å
organisere seg utenfor de største profesjonsforbundene, er det nødvendig med en helhetlig
og styrket satsning på disse gruppene. Gjennom tett samarbeid med seksjonene kan man
synliggjøre de muligheter som fins i eget forbund, samt bidra til å snu den brede
oppfatningen om at det kun er profesjonsforbund som organiserer ulike profesjonene.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
19

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 48
Fra: FAGFORBUNDET OPPLAND
Forslag:
Mål fra Fagforbundets handlingsprogram:
Verve, aktivisere og beholde – styrke fagarbeiderens rolle og attraktivitet.
Tiltak:
•
Innføre en uke vår/høst hvor man over hele landet setter fagarbeideren og lærlingen i
et ekstra fokus. I forbindelse med denne uken må man synliggjøre både utdanningen og
yrket, bedrive arbeidsplassbesøk og skolebesøk, samt profilere de ulike fagene i ulike
medier.
•
Styrke ungdomstillitsvalgte og ledere/nestledere av ungdomsutvalgene i de ulike
forbundsregionene sin kompetanse på fagligpolitisk arbeid opp mot lokale/fylkesvise
styringsorgan.

Begrunnelse:
Spesielt innen helse, men også i andre næringer vil det være et økt, fremtidig behov for
faglært arbeidskraft. For å sikre denne yrkesgruppen gode lønns- og arbeidsvilkår, samt
styrket yrkesstolthet er det viktig at Fagforbundet tar sitt ansvar i å organisere de og profilere
utdanningen. Ved å styrke kompetanse på fagligpolitisk arbeid vil man sette de ulike
tillitsvalgte i bedre stand til aktivt å drive påvirkningsarbeid. Dette vil kunne styrke
lærlingsatsingen i de ulike kommuner/fylkeskommuner, og dermed bidra til økt attraktivitet
for faget/utdanningen.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er ivaretatt i
allerede eksisterende prinsipp og handlingsprogram

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 50
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Medlemskap:
Mål for Fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal være den beste arbeidstakerorganisasjonen for elever, studenter,
lærlinger og unge arbeidstakere.
Tiltak:
- Opprette studentmedlemskap uten innboforsikring, på lik linje som for elever og lærlinger.

Begrunnelse:
En av våre største konkurrenter, Delta, har gratis studentmedlemskap. Vi kan ikke være
dårligere enn våre konkurrenter på medlemsvilkår. Derfor må vi også innføre et slikt
medlemskap. Flere av studentene vi treffer har liten inntekt og bor i mange tilfeller også
hjemme. Da er innboforsikringen i mange tilfelle en unødvendig utgift, og kan være et
argument for å velge andre forbund fremfor oss.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets uttalelse:
Ansees som en landsmøtesak

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 52
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Verving:
Mål Fagforbundet Ung :
Fagforbundet Ung skal øke organisasjonsgraden ved å gjennomføre lærlingpatrulje.
Tiltak:
- Alle ungdomsutvalg på fylkesnivå skal gjennomføre lærlingpatruljen i tett samarbeid med
ungdomstillitsvalgte lokalt.
- Ha opplæring på hvordan man skal gjennomføre en lærlingpatrulje på en leder/nestleder
samling.
- Lage felles mal på hvordan dette gjennomføres.

Begrunnelse:
Viktig å ha konkrete tiltak som er gjennomførbare på fylkes og eventuelt fagforenings nivå.
Det er også viktig at Fagforbundet Ung øker sin andel av den totale medlemsmassen for å
sikre større innflytelse på våre ungdomssaker

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
70 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 53
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Mål for fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal øke organisasjonsgraden ved å gjennomføre praksispatrulje.
Tiltak:
- Alle ungdomsutvalg på fylkesnivå skal gjennomføre praksispatrulje i tett samarbeid med
ungdomstillitsvalgte lokalt.
- Ha opplæring på hvordan man skal gjennomføre en praksispatrulje på en leder/nestleder
samling.
- Lage felles mal på hvordan dette gjennomføres.

Begrunnelse:
Det er stadig press på dette med høyskolegrupper og verving. Mange synes det er
utfordrende og organisere og tilnærme seg disse gruppene. Opplæring er utrolig viktig for
gjøre tillitsvalgte i stand til og tryggheten til å gjøre en god jobb. Viktig å ha konkrete tiltak
som er gjennomførbare på fylkes og eventuelt fagforenings nivå. Det er også viktig at
Fagforbundet Ung øker sin andel av den totale medlemsmassen for å sikre større innflytelse
på våre ungdomssaker.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget ansees dekket av forslag
70 fra det sentrale ungdomsutvalget

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 54
Fra: FAGFORBUNDET TELEMARK
Forslag:
Mål for Fagforbundet Ung:
Styrke kompetansen i utvalgene og gjøre utvalgene bedre i vervearbeid.
Tiltak:
- Egne veilederkurs for alle leder/nestledere i alle fylker i oppsøkende virksomhet. (Eks:
arbeidsplassbesøk, høyskole, skolebesøk og verving). Slik kan lederne og nestlederne
skolere og veilede resten av utvalgene sine, og ungdomstillitsvalgte lokalt.

Begrunnelse:
Det er utrolig viktig å ha god skolering på dette, slik at alle som skal drive med oppsøkende
tiltak er trygge og gode på å verve. Derfor må vi må ha mer skolering i all oppsøkende
virksomhet. Det er også kommet tilbakemeldinger på at dette er ønskelig, og vi anser det
derfor som helt nødvendig å gjennomføre dette og gi det enda større fokus.

Fylkeskretsens innstilling: Forslaget tiltres
Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er ivaretatt i
allerede eksisterende prinsipp og handlingsprogram

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 60
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Tema:
Alliansebygging
Mål fra Fagforbundets Handlingsprogram:
Arbeide for å styrke det faglig/politisk samarbeidet med politiske partier som deler
Fagforbundet visjoner og mål
Mål Fagforbundet Ung:
Fagforbundet Ung skal utforme oversikt over fellespolitikk med de rød-grønne
ungdomspartiene som gir grunnlag for samarbeid.
Tiltak:
Jobbe videre med samarbeid med de rød-grønne ungdomspartiene frem mot
kommune og fylkestingsvalg
Utarbeide oversikt over konkrete saker vi har felles med de rød – grønne
ungdomspartiene
Utarbeide oversikt over hvem som til enhver tid innehar ulike verv hos partiene og
hos oss slik at det er lettere å kontakte hverandre, på alle nivåer.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 61
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
- Arbeide for økt kunnskap blant unge om lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på
arbeidsmiljøloven.
Tiltak:
- Lage skoleringspakker med videoer som kan brukes av de ungdomstillitsvalgte for å få
kunnskapen de trenger
- Lage skoleringspakker med videoer som kan brukes på skolebesøk.
- Tilby skolebesøk til videregående skoler, hvor vi snakker om viktigheten av et organisert
arbeidsliv og om lov- og avtaleverket.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 67
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
Gjennomføre en konferanse for 250 medlemmer i Fagforbundet Ung
Tiltak:
At det arrangeres en sommerkonferanse for alle medlemmer mellom 18 og 30 år.

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 68
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
Fagforbundet Ung skal øke antall elever og lærlinger med minst 10%.
Fagforbundet Ung skal øke antallet studenter med minst 10%
Tiltak:
Hjelpe ungdomsutvalgene i fylkene til å planlegge og gjennomføre stands,
arrangementer, bedre samarbeid med seksjonene, fagdager, skolebesøk, arbeidsplassbesøk med mer.
Videreutvikle presentasjon-, informasjon-, og vervemateriell tilpasset unge
potensielle medlemmer.
-

Være synlig gjennom bruk av sosiale medier

Ungdomsutvalgets innstilling:Forslaget tiltres

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 69
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Mål:
At tillitsvalgskolering av ungdomstillitsvalgte prioriteres på alle nivåer i organisasjonen
Tiltak:
- Gjennomføre skolering av ungdomstillitsvalgte.
- Bistå så ungdomstillitsvalgte får grunnleggende opplæring i fase 0, 1 og 2, og tilbud om
fase 3
- Videreutvikle E-læring og tilpasse det for ungdomstillitsvalgte
- At temakurs ung tas i bruk i alle nivåer, og videreutvikles og tilpasses

Ungdomsutvalgets innstilling:

Dagsorden: Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid - Organisatorisk
handlingsplan

Forslagsnr: 70
Fra: Ungdomsutvalget
Forslag:
Livslang læring
Mål:
Gjennomføre praksispatrulje og/eller lærlingpatrulje i alle fylker
Tiltak:
- Kartlegge når fylkene skal gjennomføre patrulje
- Tilby skolering og bistand til de som skal gjennomføre
- Lage en mal på hvordan dette gjennomføres

Ungdomsutvalgets innstilling:

omtanke

solidaritet

samhold

