
  

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
Dagsorden pkt. 10 Forslag til nytt Prinsipprogram 

 

Forslag fra avdelingene 

 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
 

Forslag nr: 17 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 4: 1951 arbeidet for å styrke medlemmenes trygghet og rettigheter i arbeids- 
og privatliv i et arbeidsliv i stadig endring. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

FLT skal arbeide for at alle medlemmene opplever en følelse av trygghet i sitt arbeid 
uavhengig av hvilken stilling medlemmet har. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  
 
Begrunnelse 

Viser til forbundsstyret forslag nr. 199 
  



Landsrådets anbefalingInnkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 4 

 

Forslag nr: 199 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 4: …1951 arbeidet for å styrke medlemmenes trygghet og rettigheter i et 
arbeidsliv i stadig endring. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

FLT skal arbeide for at alle medlemmene opplever en følelse av trygghet i sitt arbeid 
uavhengig av hvilken stilling medlemmet har. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 7 

 

Forslag nr: 18 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 7: Som fagforbund arbeider FLT for en sterk fagbevegelse med høy 
organisasjonsgrad for å styrke den norske modellen. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For FLT er den norske modellen med høy organisasjonsgrad og trepartssamarbeidet en viktig 
forutsetning for å utvikle samfunnet i en retning som utvikler næringslivet og medlemmenes 
arbeids- og lønnsforhold. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 13 

 

Forslag nr: 19 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 13: FLT arbeider for gode… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask, det er FLT som fagforbund og ikke vi som arbeider for de gode løsningene, 
erstatte vi med FLT der dette er naturlig i teksten. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

«Vi» betyr FLT i denne sammenheng og bidrar til vi fremstår mer nær og personlig. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 28 

 

Forslag nr: 20 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 20 t.o.m. 24 flyttes til etter utvalgte grupper linje 28 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Denne teksten hører mer naturlig inn under «Vårt samfunnsoppdrag» 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Det blir feil sammenheng i teksten og tekstflyten om det flyttes dit som det foreslås. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 36 

 

Forslag nr: 96 
Fra avdeling: FLT - Avd. 092 Sarpsborg 
 
 
Avdelingens forslag: 

FLT mener derfor at 3.parts sammarbeidet må styrkes, ved at Aml`s krav til opplæring av 
tilitsvalgte og ledere skjerpes ytterligere. Ved å innføre krav til sertifisering på kursene og 
krav til minimums opplæring. For de som deltar i bedriftenes styrende fora, f.eks AMU. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Hensikten med forslaget er å motarbeide den trend, som synes mer og mer i Norsk industri, 
eid av utenlandske konsern/ selskaper. Hvor det norske styrerom, i større og større grad blir 
et ekkokammer for for industriell ledelse og politikk, av annen karakter, en det 3.parts 
samarbeidet vi kjenner. Det å sikre at virksomhet i Norge, følger norske lover. Og dermed 
krever at beslutninger tas i de norske styrerom. Er vitalt for utviklingen, av overnevnte 
samarbeid. Og norsk styring av verdier, skapt i Norge. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Forslaget henviser til feil linje som omhandler visjon. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 37 

 

Forslag nr: 140 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

«Sammen for et trygt og utviklende arbeidsliv» - byttes ut med: «Større, sterkere og bedre»   
 
Avdelingens begrunnelse: 

En visjon skal være kort og lett å huske. Den skal si noe om hvor vi vil i framtiden, altså mål å 
strekke oss mot 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Foreliggende visjon er mer beskrivende for FLT og mer fremtidsrettet. Trygghet trekkes frem 
av medlemmene som viktigste årsak til medlemsskap gjennom de siste 
medlemsundersøkelsene. Visjonen har vært gjennom en prosess og forankret både i 
forbundsstyret og i landsrådet. Forslag er for nært det som er visjon for FF og IE. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 43 

 

Forslag nr: 21 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 43: Trygghet, Samarbeidende, Kompetent… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Samarbeid og samarbeidende har forskjellig språklig tilnærming. Samarbeid betyr å jobbe i 
fellesskap. Kjerneverdier er FLTs DNA. Verdier skal støtte oppunder visjonen og hjelpe oss 
frem på veien mot visjonen.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 43 

 

Forslag nr: 141 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Kompetent byttes ut med Kompetanse. Ordet kompetent virker malplassert. Mer tydelig om 
ordet kompetanse brukes. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ordet kompetent virker malplassert. Mer tydelig om ordet kompetanse brukes 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Kompetent og kompetanse har ulik betydning. Her er det kompetent i betydningen har de 
kunnskaper, kvalifikasjoner og forutsetninger som kreves. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 52 

 

Forslag nr: 22 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 52: For hvem de er og FLT mener at et miljø… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 54 

 

Forslag nr: 23 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 54: Ha tillit til og omtanke for hverandre 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 57 

 

Forslag nr: 24 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 57: FLT samarbeider i saker der vi er enige, samtidig som vi kan være saklig 
uenige om andre ting. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

«Vi» betyr FLT i denne sammenheng og bidrar til vi fremstår mer nær og personlig. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 68 

 

Forslag nr: 25 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 68: FLT er opptatt av at utvikling er basert på… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og tydeligere språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 70 

 

Forslag nr: 26 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 70: FLT skal være løsningsorientert. FLT støtter opp om endring og omstilling. 
FLT mener at de gode … 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og tydeligere språk, hvem er vi? 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Vi og vårt er et nærere språk. Det henviser til FLT da dette er utkast til FLT sitt 
prinsipprogram. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

1. Om FLT, vår visjon og våre verdier 
Linje 70 

 

Forslag nr: 142 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ordet forutsigbart fjernes    
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er ikke sikkert at det er så lurt å alltid være forutsigbar. F eks i forhandlinger kan det 
være en ulempe 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Forutsigbarhet er i all hovedsak en styrke.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 98 

 

Forslag nr: 143 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

arbeide for 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 102 

 

Forslag nr: 144 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

… «ordinært landsmøte avholdes normalt hvert 4.år» 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Pga pandemien blir det denne gangen 5 år i mellom LM 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Begrunnelse 

Forslaget er en presisering av praksis. I vedtektene står det: Ordnært Landsmøte skal som 
regel holdes hvert 4. år 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 109 

 

Forslag nr: 27 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 109: FLT er avhengig av et… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Rette opp feil i teksten 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 109 

 

Forslag nr: 145 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Fjerne det første «at» og legge til organisasjon(en) 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 114 

 

Forslag nr: 111 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
 
Avdelingens forslag: 

Endre første setning til: Regionene skal være et planleggende og koordinerende organ for 
forbundets aktivitet, og en møteplass for tillitsvalgte i regionen. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ved å endre første setning til forbundets aktivitet mener vi å inkludere også regionrådgiveres 
oppgaver. Vi mener det er viktig at regionene får anledning til å påvirke regionrådgivernes 
arbeid slik at tiltakene som gjøres er koordinert i regionen.   
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Koordinering av forbundets aktivitet er i hovedsak en sentral oppgave. Når det gjelder 
regionrådgivernes oppgaver, så er de en vedtekts-/arbeidsgiver sak.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 124 

 

Forslag nr: 109 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
 
Avdelingens forslag: 

Endre andre setning i linje 124 til: En avdeling er tilkyttet Statens vegvesen med 
landsdekkende divisjonsgrupper. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

FLT Statens vegvesen er endret fra fem regionale avdelinger til en landsdekkende avdeling 
med pr nå fem landsdekkende divisjonsgrupper som er organisert etter 
bedriftsgruppemodellen i våre vedtekter. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 127 

 

Forslag nr: 82 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny linje 127: For at medlemmet skal få mest mulig ut av medlemsskapet er tilhørighet til 
avdelingen der de bor og jobbber viktig. Dette gjøres best på lokalt nivå. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For å bedre medlemsaktivitet lokalt 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Intensjonen er ivaretatt. Dette er regulert i vedtektenes § 3, pkt. 5 (vedtatt på Landsmøtet i 
2017). 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
 



Landsrådets anbefalingInnkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 127 

 

Forslag nr: 172 
Fra avdeling: FLT - Avd. 109 Haram 
 
 
Avdelingens forslag: 

"For at medlemmene skal få mest mulig ut av medlemskapet er tilhørighet til den lokale 
avdeling der de bor og jobber viktig. Dette gjøres best på lokalt nivå."  
 
Avdelingens begrunnelse: 

Dette for å sikre medlemmenes lokale tilhørighet, medlemspleie, og forbundets 
tilstedeværelse blandt medlemmene. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Intensjonen er ivaretatt. Dette er regulert i vedtektenes § 3, pkt. 5 (vedtatt på Landsmøtet i 
2017). 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 132 

 

Forslag nr: 28 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 132: Medvirke til å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og de……. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre tekst uten å forandre på betydningen. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

2. Organisasjon 
Linje 144 

 

Forslag nr: 29 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 144: Det er bare forbundets yrkesaktive medlemmer som kan… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Pensjonerte medlemmer har ikke adgang til å endre innhold og omfang i forbundets 
overenskomster. Presisering 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt gjennom vedtektenes §§ 3.3 og 18.1. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 158 

 

Forslag nr: 30 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 158: FLT er det forbundet… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Klargjøring, hvem er vi? 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 159 

 

Forslag nr: 146 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Legge til ingeniører mellom hovedsak og ledere 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ingeniørbegrepet bør nevnes mye oftere i all vår kommunikasjon 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 163 

 

Forslag nr: 148 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 163: bytte ut «høy utdanning» med høyere utdanning 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 166 

 

Forslag nr: 31 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 166: Nye arbeidstakere kommer ofte rett fra… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 171 

 

Forslag nr: 149 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 171: «Studenter er» – byttes ut med «studenter kan være» forbundets framtidige 
yrkesaktive medlemmer                                             
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vi vet ikke hvor det blir av studentene når de blir yrkesaktive 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 178 

 

Forslag nr: 32 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 178: Organisasjonstilbudet til denne gruppen er i dag begrenset…. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Endrer ikke betydningen men er ikke like negativt ladet som bruken av svakt. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 190 

 

Forslag nr: 150 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 190: Stryke «som en forlenget arm for forbundet»                                                  
 
Avdelingens begrunnelse: 

Unødvendig presisering 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 196 

 

Forslag nr: 92 
Fra avdeling: FLT - Avd. 015 i Innlandet 
 
 
Avdelingens forslag: 

Økt fokus på å opprette bedriftsgrupper samt styrke bedriftsgrupper og avdelinger.  
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ved å opprette flere bedriftsgrupper vil man få flere tillitsvalgte og bli mer synlig ute i 
bedriftene. En sterk og aktiv bedriftsgruppe vil derfor være en viktig forutsetning for å 
rekruttere og beholde medlemmer i FLT. 
 
Mange av FLTs medlemmer jobber i bedrifter hvor det kun er grunnlag for noen få 
medlemmer. 
 
For disse vil avdelingene i praksis være det nærmeste stedet man kan få bistand og kontakt 
med FLT. 
 
Aktive bedriftsgrupper og avdelinger er grunnlaget for at regionene skal fungere og en 
forutsetning for å kunne lykkes med andre kulepunkt i dette kapitel. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 196 

 

Forslag nr: 147 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 196: NYTT kulepunkt: Økt fokus på rekruttering av ingeniører og generelt de med 
høyere utdanning.  
 
Avdelingens begrunnelse: 

Altfor lite presisert og vi må satse mer på denne gruppen. 
I LO er det FLT som skal kapre disse medlemmene i privat sektor, da må vi også ha det 
fokuset. Det har jo ikke LO !!! 
Ingeniører er ikke nevnt med ett ord i hele kapitel 3 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Begrunnelse 

Det vises til tidligere forslag. Dette bør være gjennomgående i prinsipprogrammet.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

3. Våre medlemmer 
Linje 196 

 

Forslag nr: 151 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 196: NYTT kulepunkt: At kvinner i forbundet får en egen arena å samles på i FLT og at 
de stimuleres til å ta på seg verv 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Veldig viktig å ha fokus på kvinnene i forbundet. De er i klart mindretall og vi trenger dem for 
å ha god kjønnsbalanse og for å hjelpe kvinnene fram i større grad 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Intensjonen i forslaget tiltres, oversendes det nye forbundsstyret for utredning 
 
Begrunnelse 

Forbundet er opptatt av inkludering og mangfold og det søkes å ivareta representativitet i  
FLT sine organer.  Det bør vurderes å opprette et kvinnenettverk, kurs eller arenaer og tiltak 
for å få flere kvinner til å påta seg verv.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 212 

 

Forslag nr: 33 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 212: For å dekke et sammensatt behov… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Dekke er et bedre ord enn betjene. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 220 

 

Forslag nr: 34 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 220: For å ivareta medlemmenes trygghet i arbeidsforholdet og ansettbarhet. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Trygghet i arbeidsforholdet der medlemmet befinner seg og at medlemmene er attraktive i 
forhold til nye stillinger. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 247 

 

Forslag nr: 35 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 247: Knytter læringssituasjonen tett opp til den daglige jobbsituasjonen 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 249 

 

Forslag nr: 36 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 249:Skal kunne omsette ny læring ut i praksis 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 266 

 

Forslag nr: 112 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
 
Avdelingens forslag: 

Sikre at etablerte etter- og videreutdanningsløsninger blir videreført og at andre grupper kan 
komme inn i ordningen. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Gratis etter- og videreutdanningsordning er en opparbeidet rettighet gjennom tariffavtale. 
FLTs oppgave må være å sikre at denne ikke forsvinner i ett oppgjør. FLT må også forsøke å 
få dette inn i andre tariffavtaler enn slik det er pr i dag.  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Viser til forslag 200 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
 
 
 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 266 

 

Forslag nr: 152 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 266: NYTT kulepunkt. Kontinuerlig utarbeide og videreutvikle nye kortkurs / nettkurs 
som er relevant for tillitsvalgte og de ulike medlemsgruppene våre og som de kan ta digitalt 
når det passer best for dem                                         
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vi må hele tiden tilpasse oss utviklingen i samfunnet og arbeidslivet. Gi muligheten til å 
oppdatere seg når det passer og man har energi i en travel hverdag. Kurs og kompetanse er 
det VI som skal være best på ! 
Fokus på tillitsvalgte og deres kompetanse er vi helt avhengige av i framtiden 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Ses i sammenheng med skolering og kurstilbud for forbundet.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

4. Kompetanse 
Linje 266 

 

Forslag nr: 200 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt kulepunkt. Sikre at etablerte etter- og videreutdanningsløsninger blir videreført. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 283 

 

Forslag nr: 201 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 283 endres til: I FLT ønsker vi å bidra til et arbeidsliv der ambisjonen er arbeid til alle, og 
der faste hele stillinger utgjør norm. Setningen som starter med «Om virksomheter i 
arbeidslivet …» strykes. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 284 

 

Forslag nr: 37 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 284: Om virksomheter i arbeidslivet skal opprettholde… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Forsterke teksten 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Viser til forslag 201 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 286 

 

Forslag nr: 38 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 286: Realisere intensjonene i Arbeidsmiljøloven om et trygt arbeidsliv. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Presisering av tekst 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Viser til forslag nr. 201 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 295 

 

Forslag nr: 39 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 295: For FLT er kompetanse… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Presisere at det er FLT dette er viktig for 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 296 

 

Forslag nr: 40 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 296: og teknologiutvikling. Disse kan resultere i trussel om tap av … 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre tekst 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 310 

 

Forslag nr: 41 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 310: Ny teknologi kan oppleves som en utfordring av den tillit som FLT er 
opptatt av. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Ved å fjerne ordet «arbeidstaker» mister setningen innholdet. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 310 

 

Forslag nr: 153 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 310: Fjerne den 3. «av»    
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres.   
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 311 

 

Forslag nr: 154 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 311: hjemme fra => hjemmefra 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 317 

 

Forslag nr: 42 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 317: Å sette søkelyset på arbeidstakere i ulike faser av livet som kan få …… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre tekst 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 328 

 

Forslag nr: 43 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 328: Likelønn og likeverd er fremdeles … 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Likelønn og likeverd er tett knyttet sammen. Mangel på likeverd gir også fravær av likelønn. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 335 

 

Forslag nr: 44 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 335: Tilstrekkelige skatteinntekter for å opprettholde… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 354 

 

Forslag nr: 45 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 354: I kommende periode vil FLT arbeide for … 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Klargjøre hvem som skal arbeide for 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

«Vi» betyr FLT i denne sammenheng og bidrar til vi fremstår mer nær og personlig. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 355 

 

Forslag nr: 46 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 355: Arbeid til alle og at faste heltidsstillinger er normalen. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Presisere at det er heltidsstillinger som er normalen men utelukker ikke at deltid kan være 
en mulighet for de som ønsker det. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

5. Arbeidsliv 
Linje 356 

 

Forslag nr: 155 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 356: tillegg etter «ansatte» => med spesielt fokus på ledere og ledelse 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ledere generelt trenger mye mer av vår oppmerksomhet som fagforbund. De er en gruppe i 
arbeidslivet som til daglig er under et sterkt press. Særlig stort på de i 1.linje 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke.  
 
Begrunnelse 

Linje 344 ivaretar det som er intensjonen med forslaget 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 371 

 

Forslag nr: 47 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje linje 371: Opprettholde og videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv som 
skal være verdensledende innenfor grønn industri. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det grønne skiftet kommer, og Norge må være en foregangsnasjon når det gjelder utvikling 
av ny teknologi og framtidsrettede miljøvennlige løsninger. Vi har i dag en industri som har 
utviklet seg til å være verdensledende innen olje og gassindustri og som kan bli det samme 
innenfor havvind, hydrogen og andre miljøvennlige løsninger. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Begrunnelse 

Dette gjenspeiler intensjonene i industripolitisk plattform. Norge bør være en 
foregangsnasjon når det gjelder utvikling av ny teknologi og framtidsrettede miljøvennlige 
løsninger. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 373 

 

Forslag nr: 48 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 373: FLT vil arbeide for å sikre….. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 381 

 

Forslag nr: 49 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 381: Sentral kraft i det grønne skiftet. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vi må erkjenne at tiden for et næringsliv som forurenser ikke er bærekraftig framover. 
Næringslivet må fornyes og videreutvikles til det beste for miljø og befolkning. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 385 

 

Forslag nr: 50 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 385: Verdiskapning med mindre forurensing. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Mindre forurensing er mer beskrivende enn lavere avtrykk og det er også lettere å forstå for 
de som leser prinsipprogrammet. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Forurensing og lavere karbonavtrykk er to ulike ting. Forurensing er spredning av stoffer til 
luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på trivsel. Karbonavtrykk er et praktisk 
måleverktøy for å vise påvirkningen en person, eller produkt, eller organisasjon har på 

klimaet.  
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 408 

 

Forslag nr: 51 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 408: Som kan gjøre nytte for seg på hele kloden. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Forsterke budskapet. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 416 

 

Forslag nr: 52 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 416: Opprustet og modernisert. Videre må det legges til rette for økt 
produksjon gjennom småkraftverk…..solenergi 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Solkraft byttes ut med solenergi. Presisering og bedre språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 419 

 

Forslag nr: 53 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 419: Norske vannkraftressurser må bestå. Det må tas politisk kontroll over 
krafteksport gjennom utenlandskablene. Norge skal fortsette å utveksle kraft med 
nabolandene slik det historisk har blitt gjort. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

I 1990 ble strøm endret fra å være en del av norsk infrastruktur til å bli en vare på nivå med 
frossenpizza. Norge er et mørkt og kaldt land som ligger langt mot og er avhengig av å ha 
tilgang på tilstrekkelig grønn energi. Vi har en kraftforedlende industri som er blant de mest 
miljøvennlige i verden. Med de strømprisene vi har sett i vinter og som sannsynligvis vil vare 
langt framover i tid er ikke dette bærekraftig. Bedriftene kan ikke leve med den energiprisen 
vi opplever i dag og alternativet er i verste fall utflagging til land der strøm blir produsert av 
kullkraft. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Se nytt forslag nr. 202 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 419 

 

Forslag nr: 202 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Det er et mål om at vannkraftressursene består og videreutvikles. Utenlandskablene skal 
eies og driftes av Statnett. FLT ønsker ikke at det godkjennes nye mellomlandsforbindelser til 
utlandet. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 419 

 

Forslag nr: 115 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
Avdelingens forslag: 

Ny setning etter siste: Det må utredes hvordan nye energikilder kan tas i bruk 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Jfr forslag til industripolitisk plattform og utredning av feks Thorium som energikilde 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 430 

 

Forslag nr: 54 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 430. Rette for sammfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samferselsprosjekter som er 
konkurranseutsatt må tilbakeføres til norsk eierskap. Store kontrakter må utformes, 
oppdeles slik at norske entreprenører kan konkurrere om disse kontraktene. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vei er en viktig infrastruktur og dette må være et offentlig/statlig ansvar. Når nye 
veiprosjekter sendes ut på anbud er det ofte at de er så omfattende at norske entreprenører 
er utelukket fra deltakelse på grunn av størrelse. Det er ingen rimelighet i at kinesiske 
entreprenører skal vinne oppdrag i Norge. Når de kan ekskludere norske selskaper så 
handler dette sannsynligvis dårligere lønns og arbeidsvilkår og blir da å kategorisere som 
sosial dumping. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke. 
 
Begrunnelse 

Se nytt forslag nr. 203 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 430 

 

Forslag nr: 203 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Store kontrakter må utformes og oppdeles slik at norske entreprenører kan konkurrere om 
disse. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 432 

 

Forslag nr: 120 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
Avdelingens forslag: 

Endre teksten til: Regionreformen har vært krevende både for Statens vegvesen, de ansatte 
og fylkeskommunene. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Statens vegvesen var skrevet feil 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 433 

 

Forslag nr: 56 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 443: I kommende periode vil FLT spesielt arbeide for… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og mer konsekvent språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

«Vi» betyr FLT i denne sammenheng og bidrar til vi fremstår mer nær og personlig. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 434 

 

Forslag nr: 124 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen avdeling 073 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg etter siste setning. Det må være ett prioritert område å utrede og evaluere etablerte 
modeller innen samferdsel. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Jfr Hurdalsplattformens ordlyd: «Utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal 
organiseres. med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, 
mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.» 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 437 

 

Forslag nr: 55 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 437: Både for investeringer i drift og vedlikehold. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres. 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

6. Næringsliv 
Linje 449 

 

Forslag nr: 57 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 449: Bygge nye, trygge og bærekraftige arbeidsplasser for framtida. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og tydeligere språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forlaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 464 

 

Forslag nr: 178 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
Avdelingens forslag: 

FLT må være tydeligere og arbeide for at unge mennesker skal komme inn på boligmarkedet 
uten at foreldre eller andre må gi økonomisk støtte. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det stilles for høye krav til egenkapital for å komme inn på boligmarkedet slik systemet er i 
dag. 
Et alternativ for å skape egenkapital til å bygge egen bolig, kunne være å sette opp 
grunnmuren til huset slik en kunne før. I dag kreves det at en har en ansvarlig ansvarshaver.  
Til dette måtte en kommunal ansatt i teknisk etat kunne ivareta. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Viser til nytt forslag nr. 204 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 469 

 

Forslag nr: 60 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 469: Skatt og avgifter skal sikre det offentlige… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 476 

 

Forslag nr: 204 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny setning etter linje 476: Det er et viktig mål at mennesker har et sted å bo til en 
overkommelig pris. Det er altfor vanskelig for å unge å komme seg inn på boligmarkedet. FLT 
vil arbeide for at unge mennesker har mulighet til å kjøpe bolig. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 506 

 

Forslag nr: 156 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 506  Kulturstøtten bør avvikles og erstattes av annet formål. Bør derfor strykes i 
prinsipprogrammet. Subsidiært:  Forbundet vil videreføre kulturstøtten, med arbeiderkultur i 
sentrum, også i kommende periode 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Mener at dette ikke har fungert etter hensikten - det finnes bedre formål å bruke disse 
pengene på 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Se forslag nr. 6-165 og 6-177 (innkomne forslag, ikke vedtektsforslag) 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 506 

 

Forslag nr: 166 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
Avdelingens forslag: 

Forbundet vil videreføre kuturstøtten også i kommende periode.  
 
Avdelingens begrunnelse: 

Når vi er et forbund som sliter med å komme i balanse må vi slutte å bruke penger på ting 
som ikke gagner oss. Vi må bruke midlene der vi får mest igjen for de.  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Se forslag nr. 6-165 og 6-177 (innkomne forslag, ikke vedtektsforslag) 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 506 

 

Forslag nr: 205 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Siste setning på linje 506 strykes. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Begrunnelse 

 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 513 

 

Forslag nr: 157 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 513: Strykes                                                  
 
Avdelingens begrunnelse: 

At vi skal øke fagorganiseringen i andre land er vel litt vel ambisiøst. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 515 

 

Forslag nr: 158 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
Avdelingens forslag: 

Linje 515 Nytt kulepunkt; Arbeide for en rettferdig fordeling og priskultur som understøtter 
at vi forvalter felles naturressurser i Norge. Motvirke at fellesgoder blir privatisert og 
kapitalisert til ugunst for nordmenn og det norske samfunnet. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Den siste tids erfaringer med salg av naturressurser til private OG utenlandske aktører er 
ikke til det beste for det norske folk. Vi må få kontroll over egne naturressurser og sørge for 
at de fortrinnene vi har i Norge kommer norsk industri og næringsliv til gode så vel som 
norske borgere 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Norge må få kontroll over egne naturressurser og sørge for at de fortrinnene vi har i Norge 
kommer norsk industri, befolkning og næringsliv til gode.  
Se også til industripolitisk plattform  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 533 

 

Forslag nr: 59 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Styrke og utvikle det statlige eierskapet i strategisk viktig norsk næringsliv. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For FLT er det viktig at statlig norsk eierskap innenfor norsk industri videreutvikles. Statoil / 
Equinor har vært en teknologisk kjempe som har bidratt til at norsk industri er 
verdensledende på teknologi innenfor olje og gass. Næringslivet må omstille seg til å benytte 
produksjonsmetoder som er minst mulig forurensende. Til dette trenger vi bedrifter som 
Norsk Hydro, Equinor og andre nøkkelvirksomheter under nasjonal kontroll. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

7. Samfunn 
Linje 552 

 

Forslag nr: 58 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Utrede alternativer til EØS-avtalen 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Norge har en handelsavtale med EU som dekker handel mellom Norge og EU. Denne avtalen 
regulerer handel med varer og tjenester der Norge er likeverdige deltakere.  
EØS avtalen har innvirkning på handel mellom Norge og EU men har også vist seg å påvirke 
norsk lovgivning og satt norske tariffavtaler ut av spill siden de har vært i strid med EUs 
direktiver og forordninger. Norge har WTO avtalen, bilaterale avtaler med mange andre land 
som ikke påvirker norsk lovgivning og norske tariffavtaler. 
I EU/EØS debatten er det mye følelser og synsing og at det nedsettes et «nøytralt» utvalg til 
å utrede tilknytningsform vil da langt på veg bygge på kunnskaper og ikke følelser. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  
 
Begrunnelse 

EU-land er Norges viktigste handelspartnere. Europeiske land, og da EU-landene spesielt, er 
vårt største og viktigste handelsområde. Av den samlede vareimporten utenom skip og 
oljeplattformer kom i overkant av 458 milliarder kroner eller 55 prosent fra EU. Utenom olje, 
gass, skip og oljeplattformer utførte vi i 2021 varer til EU til en verdi av 314 milliarder, eller 
58 prosent av samlet fastlandseksport. Industrien er avhengig av markedsadgang. EØS-
avtalen sikrer at varer kan flyte over landegrensene. Det innebærer like konkurransevilkår og 
lik adgang til markedene i alle land som omfattes av EØS-avtalen. Når det gjelder EØS-
avtalen støtter FLT denne, men handlingsrommet i avtalen må benyttes. 
 
I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «Gjennomføre en utredning for å vurdere 
erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet 
utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU». 
Dermed er forslaget ivaretatt i gjeldende politikk.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 558 

 

Forslag nr: 61 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 558: For å skape nye arbeidsplasser og å trygge… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og tydeligere språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 572 

 

Forslag nr: 62 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 572:Utflagging. FLT vil arbeide politisk for at ansatte skal få vetorett mot 
utflagging av lønnsom norsk industri. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Eiere av indusibedrifter er interessert å maksimere sin fortjeneste og kan få større 
fortjeneste ved å produsere i lavkostland med dårligere vilkår for de ansatte. Dette er med å 
undergrave faglige rettigheter og svekke grunnlaget for å finansiere den norske 
velferdsstaten. Siste eksempel på en slik utflagging er NEMKO som hadde tjent penger hvert 
år etter at bedriften ble etablert. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Det er ikke mulig å innføre vetorett i et styre for de ansatte. Dette er opp til 
industribedriftene selv. Men FLT må kjempe mot slik utflagging på de måtene som er mulig.  
For eksempel ser vi at en del selskaper får statlig støtte og så flagger de ut. Det bør være 
mulig å sikre at bedrifter som får statlig støtte ikke flagger ut.  
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 576 

 

Forslag nr: 63 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 576:...arbeide målbevisst i retning av det grønne skiftet. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre og tydeligere språk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 582 

 

Forslag nr: 64 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 582: Som premissleverandør med hendene på rattet. 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 584 

 

Forslag nr: 65 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 584:Den medbestemmelsen og medvirkningen FLT… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bedre språk 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 10. Forslag til prinsipprogram for perioden 2022-2025 

8. Grønn omstilling 
Linje 589 

 

Forslag nr: 66 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst linje 589: Industrielle miljøer vil få renere produksjon… 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 


