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I Den fagligpolitiske situasjonen
Forslag

HK region Øst

nr. 131

Nytt avsnitt mellom linje 76 og 77:
EØS-avtalen har siden den ble inngått i 1992 blitt stadig mer omfattende og
griper inn på områder som stortingsflertallet forutsatte at den ikke skulle
berøre. EØS avtalen har på arbeidsmarkedsområdet gitt større konsekvenser enn noen hadde forutsett. Sentrale elementer innen norsk disktrikspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk og
i de senere år faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping, har i
tur og orden blitt utfordret av ESA og EFTA domstolen. Det er uakseptabelt
at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende
organer utenfor Norge. EØS-avtalen bør på grunn av dette sies opp.
Begrunnelse:
Dette er ikke omtalt i forslaget til Prinsipp- og handlingsprogram og må
ivaretas.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Intensjonen i forslaget ivaretas med følgende: Siste
setning i forslaget strykes.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 131, Endringsforslag #1221
ID 147, Adrian Larsen Steinbø, Region Øst
Forslag 131, oversendes red.kom
Forslag HK region Øst
nr. 131 Nytt avsnitt mellom linje 76 og 77:
EØS-avtalen har siden den ble inngått i 1992 blitt stadig mer omfattende og
griper inn på områder som stortingsflertallet forutsatte at den ikke skulle
berøre. EØS avtalen har på arbeidsmarkedsområdet gitt større konsekvenser enn noen hadde forutsett. Sentrale elementer innen norsk disktrikspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk og
i de senere år faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping, har i
tur og orden blitt utfordret av ESA og EFTA domstolen. Det er uakseptabelt
at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende
organer utenfor Norge. EØS-avtalen bør på grunn av dette sies opp.
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Begrunnelse:
Dette er ikke omtalt i forslaget til Prinsipp- og handlingsprogram og må
ivaretas.

Redaksjonskomiteens innstilling til #1221:
Tiltredes på følgende måte:

Nytt avsnitt mellom linje 76 og 77;
EØS-avtalen har siden den ble inngått i 1992 blitt stadig mer omfattende og
griper inn på områder som stortingsflertallet forutsatte at den ikke skulle
berøre. EØS-avtalen har på arbeidsmarkedsområdet gitt større konsekvenser
enn noen hadde forutsett. Sentrale elementer innen norsk disktrikspolitikk,
petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk og
i de senere år faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping, har i
tur og orden blitt utfordret av ESA- og EFTA-domstolen. Det er uakseptabelt
at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende
organer utenfor Norge.

Med Storbritannias varslede utmelding gjennom Brexit må Norge følge
utviklingen av ny tilknytningsavtale med EU nøye. HK foreslår at regjeringen
nedsetter et utvalg hvor arbeidslivets parter representeres og som følger disse
forhandlingene. På den måten vil vi ha et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere
innretninger på EØS-avtalen.
HK vil støtte nye forhandlinger med EU med tanke på å fremforhandle en ny og
bedre EØS-avtale.

II Lønn og pensjon
Forslag
nr. 133

HK region Midt-Norge
Linje 77
Kapittel II Lønn og pensjon deles opp i to kapitler slik:
Kapittel II Lønn og kapittel III Pensjon
Begrunnelse:
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Pensjon er både et stort, omfattende og viktig område. På bakgrunn av
dette mener vi det må være et eget kapittel.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 133, Endringsforslag #1108
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 133
Opprettholder forslaget

Forslag
nr. 134

HK region Nord-Norge
Kapitlet deles i to
Begrunnelse:
Pensjon er et stort, omfattende og viktig område, må da ha et eget
underkapittel om AFP.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 134, Endringsforslag #1109
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 134
likelydende med forslag nr:133

Forslag 134, Endringsforslag #1128
ID 38, Mariell Brenden, Representantskapet
Opprettholde forslag 134
Opprettholder forslaget

Forslag
nr. 156

HK region Midt-Norge
Linje 112
Overskriften ”Pensjon” endres til
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III Pensjon
Begrunnelse:
Pensjon er både et stort, omfattende og viktig område. På bakgrunn av
dette mener vi det må være et eget kapittel.
Denne endringen er en konsekvens av at pensjonskapittelet er foreslått som
eget kapittel
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 156, Endringsforslag #1110
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 156

Forslag
nr. 161

HK region Vest
AFP
HK skal jobbe for å styrke AFP-ordningen for å ivareta eldre arbeidstakere
som ufrivillig mister jobben tett opp mot AFP-alder.
Begrunnelse:
Den eksisterende
arbeidstakerne.

ordningen

vil

svekke

rettighetene

til

de

eldste

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i linje 126 og 127.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 161, Endringsforslag #1229
ID 250, Andreas Skretting Jansen, Region Vest
Pensjonsspørsmål til redaksjonskomiteen
Forslaget omhandler pensjon, og bør sendes til redaksjonkomiteen
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Forslag
nr. 164

HK region Vest
Fellesordningene
Kravet om et årsverk i bedriften for å få uttelling i Fellesordningene må
fjernes.
Begrunnelse:
Kravet om et årsverk slår feil ut for små bedrifter med en deltidsansatt. Selv
om de betaler inn til ordningen, vil ikke den deltidsansatte få lov å ta ut AFP/
sluttvederlag. Dette grunnet kravet om et årsverk i bedriften.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 164, Endringsforslag #1134
ID 246, Silje Flø Olsvik, Region Vest
Opprettholdelse av forslag 164
Nytt kulepunkt på linjenr. 129
Kravet om et årsverk i bedriften for å få uttelling i fellesordningene må fjernes.

Forslag
nr. 165

HK region Øst
Nytt avsnitt mellom linje 127 og 128:
Uføre har ikke helse til å arbeide, derfor mener HK at uføre skal ha lik
opptjening og at deres levevilkår ikke forringes.
Begrunnelse:
Dette må tas med i det videre arbeide med å forhandle fram gode pensjonsordninger for våre medlemmer.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 165, Endringsforslag #1220
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ID 164, Charlott Elise Austbø Pedersen, Region Øst
Forslag nr. 165 foreslås oversendt til redaksjonskomiteen.
Region Øst mener det er viktig å få inn mer om uføre.

Forslag
nr. 167

HK region Midt-Norge
Linje 129, ny overskrift:
Folketrygd
Begrunnelse:
Som en konsekvens av ny inndeling av pensjonskapittelet skal det være en
egen underoverskrift om Folketrygd
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 167, Endringsforslag #1111
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
20161017 01:25
Opprettholder forslag 167

Forslag
nr. 168

HK region Midt-Norge
Linje 129, ny setning før kulepunktene:
HK vil være en pådriver for en solidarisk folketrygd slik at:
Begrunnelse:
Beskrivelse til et nytt avsnitt for kulepunkter om folketrygd
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 168, Endringsforslag #1112
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
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Opprettholder forslag 168

Forslag
nr. 171

HK region Midt Norge
Linje 129, nytt kulepunkt:
•
Utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen
Begrunnelse:
Etter endringene i folketrygden følger ikke lengre utbetalt pensjon
lønnsutviklingen. Dette fører til en stadig underregulering av pensjonen i
forhold til lønnsutviklingen som igjen vil føre til at gapet mellom lønn og
pensjon stadig blir større.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 171, Endringsforslag #1224
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Endringsforslag 171
Endringsforslag
Forslag til nytt kulepunkt endres
fra: -utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen
Til - utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen i tråd med folketrygdens grunnbeløp

Forslag
nr. 172

HK region Midt Norge
Linje 129, nytt kulepunkt:
•
Levealdersjusteringen avvikles
Begrunnelse:
Levealdersjustering eller delingstall som det også kalles, er innført i folketrygden. I praksis betyr det at dersom ditt årskull i snitt lever ett år lengre
må du enten jobbe 8 måneder lengre for å opprettholde samme pensjon
eller du må fordele pensjonen på ytterligere ett år. Levealder varierer på
bakgrunn av yrke, inntekt, utdanning. I praksis betyr det at de med de
tyngste jobbene, lavest inntekt og lavest utdanning betaler med livsvarige
kutt i pensjonen fordi de med lette yrker høy utdanning og høy inntekt lever
lengre. Levealdersjustering innebærer også at de som må gå av tidlig, må
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fordele pensjonen sin over flere år. Dette er å straffe de som har tunge
jobber, fysisk eller psykisk, og som derfor må gi seg tidlig i arbeidslivet.
Dette er usosialt og urettferdig. Levealdersjustering er uforenlig med
fagbevegelsens verdier og må derfor avvikles.
Levealdersjustering av alderspensjonene er usosialt og forsterker klasseskillene. Selv LO kongressen i 2005* godtok ikke en ensidig levealdersjustering slik som den er innført i dag. Her ble det satt en rekke forutsetninger for en evt. innføring. Det er i dag masse dokumentasjon at
levealder henger sammen med helse, utdanning, yrke og inntekt. HK kan
ikke være bekjent av å støtte opp et system hvor de ”fattige og syke” betaler
for at ”rike og friske ”lever lengre.
* Fra LOs folkepensjon vedtatt på LO-kongressen 2005:
(…) For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et
inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe
lenger enn i dag (….) Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme
gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig øking i
forventet levealder. Den konkrete utforming av justeringen må vurderes
nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike
grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre
endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere
lønn.
Trepartssamarbeidet for økt yrkesdeltakelse kan her medvirke i forberedelse av beslutningsgrunnlaget og vurdering av sysselsettingssituasjonen (…).
Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 172, Endringsforslag #1019
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
20161016 03:26
Opprettholdelse av forslag 172
Opprettholder forslag 172-nytt kulepunkt linje 129
- Levealdersjusteringen avvikles
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Forslag
nr. 176

HK region Midt Norge
Linje 129, nytt kulepunkt:
•
Behovsprøvde ordninger må endres slik at utbetalingen blir det samme
som før endringen fra uførepensjon til uføretrygd
Begrunnelse:
Etter omleggingen fra uførepensjon til uføretrygd har bruttoutbetaling økt
til 66 prosent av tidligere inntekt. Samtidig skattes uføre som lønnstakere
og ikke pensjonister. Det betyr at det reelt sett ikke er en netto inntektsøkning, men allikevel har konsekvensen blitt at behovsprøvde sosiale
ordninger som eksempelvis bostøtte bortfaller fordi inntekten tilsynelatende øker.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 176, Endringsforslag #1021
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Opprettholdelse av forslag 176
Opprettholder forslag 176 - nytt kulepunkt linje 129
- Behovsprøvde ordninger må endres slik at utbetalingene blir det samme som før
endringene fra uførepensjon til uføretrygd

Forslag
nr. 177

HK region Midt-Norge
Linje 130, ny overskrift:
Tjenestepensjon
Begrunnelse:
Som en konsekvens av ny inndeling av pensjonskapittelet skal det være en
egen underoverskrift om tjenestepensjon.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 177, Endringsforslag #1114
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret

Redaksjonskomitè 1

10

19.10.2016 06:01

Opprettholder forslag 177

Forslag
nr. 178

HK region Midt Norge
Linje 130, ny setning over kulepunkter:
HK vil utvikle og forbedre tjenestepensjonsordningen ved å:
Begrunnelse:
Beskrivelse til et nytt avsnitt for kulepunkter om tjenestepensjon
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 178, Endringsforslag #1115
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 178

Forslag
nr. 180

HK region Midt-Norge
Linje 131, kulepunktet endres til:
•
Arbeide for at det etableres brede tjenestepensjonsordninger på
tvers av virksomhetene.
Begrunnelse:
Det ble en mer tydelig setning med tillegg tjenestepensjonsordninger
istedenfor bare ordet «ordninger»
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget tiltres.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 180, Endringsforslag #1022
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Endringsforslag til forslag 180
Endringsforslag til forslag 180 - kulepunkt linje 131
Endres fra:
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- Arbeide for at det etableres brede tjenestepensjonsordninger på tvers av
virksomhetene
Til:
- Arbeide for at det etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger på tvers
virksomhetene

Forslag
nr. 181

HK region Midt-Norge
Linje 137, ny overskrift:
Avtalefestet pensjon (AFP)
Begrunnelse:
Som en konsekvens av ny inndeling av pensjonskapittelet skal det være en
egen underoverskrift om Avtalefestet pensjon (AFP)
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 181, Endringsforslag #1116
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
20161017 01:31
Opprettholder forslag 181

Forslag
nr. 182

HK region Midt-Norge
Linje 137, ny setning over eksisterende kulepunkter:
HK vil utvikle og forbedre AFP-ordningen ved å:
Begrunnelse:
Beskrivelse til et nytt avsnitt for kulepunkter knyttet til AFP-ordningen
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
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Forslag 182, Endringsforslag #1117
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
20161017 01:31
Opprettholder forslag 182

Forslag
nr. 184

HK region Midt-Norge
Linje 137 nytt kulepunkt:
•
Utvikle og forbedre avtalefestet pensjon (AFP) slik at de som ikke kan stå
lenge i jobb, skal ha et tillegg som kompenserer tapet ved å gå av tidlig
Begrunnelse:
Endringene i folketrygden og AFP-ordningen har medført at de som går av
tidlig og slutter å jobbe får vesentlig lavere årlige utbetalinger. En person
som har jobbet i 40 år fra 22 – 62 får lavere årlige utbetalinger enn en
person som har jobbet i 40 år fra 27 – 67 år. Dette fordi pensjonen fordeles
på forventede gjenværende leveår. AFP-ordningen var laget for de som ikke
klarte å stå i jobb til ordinær pensjonsalder og for mange ble den et
alternativ til uføretrygd. Det er ikke rimelig at de som ordningen opprinnelig
var tenkt for, skal få vesentlig lavere årlige utbetalinger sammenlignet med
en person som har jobbet like lenge, men startet senere i jobb. Vi må sikre
at de som går av med tidligpensjon før 67 år og slutter å jobbe, får et tillegg
som kompenserer for dette tapet.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 184, Endringsforslag #1023
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Opprettholdelse av forslag 184
Opprettholdelse av forslag 184 - nytt kulepunkt
- Utvikle og forbedre avtalefestet pensjon (AFP) slik at de som ikke kan stå lenge i jobb,
skal ha et tillegg som kompenserer for tapet ved å gå av tidlig

Forslag
nr. 185

HK region Midt Norge
Linje 137, nytt kulepunkt:
•
Sikre at flere har reell mulighet til å kunne gå av med tidligpensjon og
AFP.
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Begrunnelse:
Konsekvensen av endringen i AFP-ordningen har medført at mange og
spesielt kvinner ikke har tjent nok til å kunne ta ut tidligpensjon. I tillegg er
det mange som pga. strenge vilkår risikerer å miste retten til AFP. Dette må
forbedres.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i linje 126 – 127, linje 136 og forslag
nr. 157.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 185, Endringsforslag #1024
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Opprettholde forslag 185
Opprettholdelse av forslag 185 - nytt kulepunkt
- Sikre at flere har reell mulighet til å kunne gå av med tidligpensjon og AFP

Forslag
nr. 186

HK region Midt Norge
Linje 137, nytt kulepunkt:
•
Sikre at de som mister jobben etter 10 års medlemskap i AFPordningen, skal beholde opptjeningen i ordningen.
Begrunnelse:
Kravene til å være med i AFP-ordningen har blitt skjerpet. I tillegg har
endringen av AFP-ordningen gjort at AFP-tillegget er svært viktig for HKs
medlemmer. Tap av AFP-tillegget medfører store konsekvenser for resten
av livet.
Det er viktig at HK nå ser på løsninger for å tette hull i systemet. En måte å
gjøre dette på er å innføre et fripolisesystem slik at de som har vært
tilsluttet AFP-ordningen i 10 år eller mer, skal beholde sin opptjening i AFPordningen.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i kapitlet og i forslag nr. 157.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 186, Endringsforslag #1025
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Endringsforslag til 186
Redaksjonskomitè 1
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Endringsforslag til forslag 186 - nytt kulepunkt linje 137
Endres fra:
- sikre at de som mister jobben etter 10 års medlemskap i AFP- ordningen skal beholde
opptjeningen i ordningen
Til:
- sikre ytelser fra AFP-ordningen også for de som uforskyldt faller utenfor ordningen på
grunn av sykdom, uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i
yrkeskarrieren

Forslag
nr. 187

HK region Midt Norge
Linje 137, nytt kulepunkt:
•
Arbeide for at delvis AFP skal kunne kombineres med delvis uføretrygd
Begrunnelse:
I dagens vilkår for AFP i privat sektor kan man ikke motta uføretrygd etter
62 år uten å miste retten til AFP. Dette er en fallgruve som kan ramme
mange delvis uføre.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i kapitlet og i forslag nr. 157.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 187, Endringsforslag #1027
ID 84, Mona Christine Bjørn, Region Midt-Norge
Endringsforslag til forslag 187
Opprettholdelse av forslag 187 - nytt kulepunkt
Endres fra:
- Arbeide for at delvis AFP skal kunne kombineres med delvis uføretrygd
Til:
- Arbeide for at delvis uføretrygd skal kunne kombineres med AFP
Begrunnelse: Skrivefeil, det er ikke mulig å ta ut delvis AFP, derfor blir opprinnelig forslag
feil. I endringsforslaget er dette rettet opp.

Forslag
nr. 188

HK region Nord-Norge
Linje 137, nytt kulepunkt:
•
Levealdersjusteringen avvikles.
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Begrunnelse:
Levealdersjustering av alderspensjonene er usosialt og forsterker klasseskiller.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 188, Endringsforslag #1129
ID 38, Mariell Brenden, Representantskapet
20161017 02:49
Opprettholder 188
Opprettholder forslaget

Forslag
nr. 190

HK region Øst
Linje 137, nytt kulepunkt:
Arbeide for at uføre skal få bedre levevilkår.
Begrunnelse:
Dette må tas med i det videre arbeide med å forhandle fram gode pensjonsordninger for våre medlemmer.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Intensjonen i forslaget anses ivaretatt i forslag nr. 183.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 190, Endringsforslag #1012
ID 164, Charlott Elise Austbø Pedersen, Region Øst
20161016 02:57
Opprettholde forslag nr. 190
Region Øst
Opprettholder forslag nr. 190.
Linje 137, nytt kulepunkt:
"Arbeide for at uføre skal få bedre levevilkår."
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Forslag
nr. 194

HK region Øst
Linje 137, nytt kulepunkt:
Behovsprøvde ordninger må endres slik at utbetalingen blir det samme som
før endringen fra uførepensjon til uføretrygd.
Begrunnelse:
Dette må tas med i det videre arbeidet med å forhandle fram gode
pensjonsordninger for våre medlemmer.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 194, Endringsforslag #1215
ID 134, Britt Heidi Nilsen, Region Øst
194 oversendes red.kom

Forslag
nr. 199

HK region Øst
Linje 137, nytt kulepunkt:
Levealdersjustering av alderspensjon avvikles.
Begrunnelse:
Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 199, Endringsforslag #1211
ID 133, Anne-Berit Tuft, Region Øst
20161018 01:11
Opprettholde forslag 199
Oversendes red.komiteen

Redaksjonskomiteens innstilling til #1108, #1109, #1128, #1110,
#1229, #1134, #1220, #1111, #1112, #1224, #1019, #1021, #1114,
#1115, #1022, #1116, #1117, #1023, #1024, #1025, #1027, #1129,
#1012, #1215 og #1211:
Redaksjonskomitè 1
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Ansees ivaretatt gjennom nytt helhetlig forslag som et eget nytt kapittel:
III Pensjon
Folketrygdens pensjonsytelser går ned samtidig med at mange arbeidstakere i
privat sektor, særlig kvinner, ligger på minimum innskuddspensjonsordning og
har ofte kort opptjeningstid. Dette gir dårlige pensjonsrettigheter. I tillegg faller
mange lavtlønte, deltidsarbeidende, utenfor AFP-ordningen. Mange
arbeidstakere har ikke stor nok pensjonsopptjening for å kunne ta ut pensjon fra
62 år. Dette gjelder i hovedsak kvinner. Selv de som har mulighet vil få store
inntektstap om de går av før 67 år fordi pensjonen må fordeles på flere år.
Folketrygden, Avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjonsordningene må
sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og god alderdom. Vi vil jobbe for at
samlet pensjon minst skal være 2/3 av tidligere lønn. Lavtlønte må ha mer for å
kunne sikre en trygg alderdom. For å nå dette målet er det behov for brede,
kollektive pensjonssystem med folketrygden i bunn.
Uføre har ikke helse til å arbeide, derfor må de ha tilgang på velferdsordninger
som ikke forringer deres levevilkår.
Pensjonsordningene må utformes slik at de ikke virker diskriminerende. De må
dessuten bidra til et dynamisk arbeidsliv hvor nødvendig omstillinger og
jobbskifter ikke medfører pensjonstap for den enkelte. All lønn må gi
pensjonsopptjening slik at også deltidsansatte i små stillingsbrøker og midlertidig
ansatte får samme pensjonsopptjening som andre.
Pensjon er utsatt lønn og må følge lønnsutviklingen.
Arbeidstakerorganisasjonene må søke innflytelse over pensjonsordningene.
Dette gjøres best ved tariffesting.
Folketrygd
HK vil være en pådriver for en solidarisk folketrygd. Levealdersjusteringer gir
uheldige fordelingseffekter fordi levealder varierer på grunn av yrke, inntekt og
utdanning. Dette gjelder også AFP. De som har de tyngste jobbene og må gå av
tidlig kommer dårlig ut. Dette er usosialt og urettferdig og må rettes opp.
Behovsprøvde ordninger, for eksempel bostøtte, må ikke forringes på grunn av
at trygden blir skattlagt som inntekt.
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Tjenestepensjon
HK vil utvikle og forbedre tjenestepensjonsordningene ved å innføre opptjening
fra første krone, ingen begrensning for midlertidig ansatte og deltid.
Minimumssatsene må opp slik at hovedmålet om 2/3 i pensjon kan nås.

AFP
AFP må videreføres, men slik at regelverket forbedres og at ytelsene blir sikre og
forutsigbare for fagforeningsmedlemmer. Ansatte i bedrifter med mindre enn ett
årsverk må også få rett til AFP. HK skal jobbe for å styrke AFP-ordningen for å
ivareta eldre arbeidstakere som ufrivillig mister jobben tett opp mot AFP-alder.

HKs mål er at pensjonen som hovedregel skal tilsvare 2/3 av tidligere lønn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tariffeste tjenestepensjonene i privat sektor
Arbeide for at det etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger på
tvers av virksomhetene
Arbeide for at minstesatsene i obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves
Arbeide for at all lønn gir pensjonsopptjening
Arbeide for at ansatte som jobber mindre enn ett år får rett til
tjenestepensjon
Arbeide for at hybridpensjoner innføres som alternativ til dagens
innskuddsordninger
Styrke og videreføre dagens AFP-ordninger i privatsektor
Gjøre det enklere og forutsigbart å få AFP
All fartstid i en AFP-bedrift må gi rettigheter
Arbeide for at AFP skal kunne kombineres med delvis uføretrygd

Forslag
nr. 191

HK region Øst
Linje 137, nytt kulepunkt:
AFP-ordningen endres slik at alle skal ha rett til å gå av ved 62 år uten
avkortning og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om
man sto i jobb til fylte 67 år.
Begrunnelse:
Dette må tas med i det videre arbeide med å forhandle fram gode pensjonsordninger for våre medlemmer.
Forbundsstyrets innstilling:
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Forslaget avvises. Intensjonen i forslaget anses ivaretatt i forslag nr. 157.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 191, Endringsforslag #1208
ID 139, Vigdis Berger, Region Øst
Opprettholde forslaget.
Region Øst ønsker å opprettholde forslag 191 - AFP ordningen endres slik at alle skal ha
rett til å gå av ved 62år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjonen i
folketrygden som om man sto i jobb til fyte 67 år.
Oversendes redaksjonskomiteen.

Redaksjonskomiteens innstilling til #1208:
Forslaget avvises.

III Arbeidsliv
Forslag
nr. 200

HK region Midt Norge
Linje 138, nummer og tittel på kapitlet endres til
IV Arbeidsliv
Begrunnelse:
Dette fordi det har blitt lagt til et nytt kapittel Pensjon tidligere i
dokumentet.
Forbundsstyrets innstilling
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 200, Endringsforslag #1118
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 200
Nødvendig endring som følge av tidligere forslag 133 og 134

Innstilling fra redaksjonskomiteen til #1118:
Redaksjonskomitè 1
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Tiltres.

Forslag
nr. 202

HK region Nord-Norge
Linje 149, ny setning:
Handel og Kontor vil jobbe for å si opp EØS-avtalen
Begrunnelse:
Avtalen griper inn i norsk arbeidsliv.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Det vises til forslag nr. 131.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 202, Endringsforslag #1130
ID 38, Mariell Brenden, Representantskapet
Opprettholder forslag 202
Opprettholder forslaget

Redaksjonskomiteens innstilling til #1130:
Anses ivaretatt i forslag 131.

Forslag
nr. 215

HK region Vest
Franchise
Vi ønsker å opprettholde avsnitt nr. 5 og kulepunkt 7 i eksisterende fagligpolitiske mål «Et arbeidsliv i endring».
Franchisevirksomhet er en driftsform som øker i omfang. Innen varehandelen
benytter flere av de store og dominerende aktørene denne driftsformen. Med
små marginer for franchisetaker bidrar franchisevirksomhet til å legge press på
lønns- og arbeidsvilkår. Når det ikke forhandles med de som faktisk setter
betingelsene, bidrar driftsformen til å undergrave fagbevegelsens kollektive
avtalesystem. Handel og Kontor mener franchisegivere i sterkere grad må
ansvarliggjøres også som den reelle arbeidsgiver og som en part i tariffavtalen.
Vi ønsker en egen lov om franchisevirksomhet som inneholder bestemmelser om
medbestemmelse, HMS og kompetanseutvikling for de ansatte.
•

Sterkere lovregulering av arbeidstakerrettigheter ved
Franchiseorganisering

Begrunnelse:
Redaksjonskomitè 1
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Franchisevirksomheten bidrar til å undergrave fagbevegelsens kollektive
avtale-system. Vi mener derfor at det er viktig å sette søkelyset på denne
problem-stillingen.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 215, Endringsforslag #1243
ID 250, Andreas Skretting Jansen, Region Vest
20161018 03:11
Forslag 215 til redaksjonskomiteen
Ber om at forslaget sendes til redaksjonskomiteen, slik at et par fakta kan sjekkes opp
og rettes.

Redaksjonskomiteens innstilling til #1243:
Ansees ivaretatt gjennom nytt avsnitt mellom linje 157 og 158 som følger:
Handel og Kontor mener franchisegivere i sterkere grad må ansvarliggjøres som
den reelle arbeidsgiver og som en part i tariffavtalen. Vi ønsker en egen lov om
franchisevirksomhet som inneholder bestemmelser om medbestemmelse, HMS
og kompetanseutvikling for de ansatte.

Forslag
nr. 262

HK region Vest
Ungdomsarbeid
Handel og Kontor skal jobbe aktivt for å nå ut til ungdom gjennom å styrke
ungdomsarbeidet og aktiviteten både sentralt og lokalt. Handel og Kontor
skal nå ut til ungdom på deres arena, bl.a. være til stede på videregående
skoler og studiesteder.
Begrunnelse:
Hjelpe på rekruttering til fagforeningene. Jo tidligere unge får høre om
forbundet jo bedre. Tidlig rekruttering og bevisstgjøring rundt fagforeningsarbeid er viktig for at fagforeningen skal bestå i et utfordrende arbeidsmarked i tiden framover.
Forbundsstyrets innstilling
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 262, Endringsforslag #1163
Redaksjonskomitè 1
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ID 227, Sølvi Elise Hansen, Representantskapet
Få ungdommen inn i prinsipp-og handlingsprogrammet (forslag 262)
Vi ønsker å opprettholde forslag 262, der vi ber om at ungdomsarbeidet synliggjøres i
prinsipp- og handlingsprogrammet, men ber om at det oversendes redaksjonskomiteen
for å plassere det på et fornuftig sted i det nye dokumentet.

Redaksjonskomiteens innstilling til #1163:
Ivaretas med følgende setning mellom linje 375 og 376:
Handel og Kontor skal jobbe aktivt for å nå ut til ungdom gjennom å styrke
ungdomsarbeidet og aktiviteten lokalt.

IV Likestilling og mangfold
Forslag
nr. 265

HK region Midt-Norge
Linje 212, kapitlets tittel endres til
V Likestilling og mangfold
Begrunnelse:
Konsekvens av at pensjon er foreslått som et eget kapittel
Forbundsstyrets innstilling:
Innstilles mot 1 stemme
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 265, Endringsforslag #1119
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 265
Nødvendig endring som følge av tidligere forslag 133 og 134

Redaksjonskomiteens innstilling til #1119:
Tiltres.
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V Samfunn- og næringsliv
Forslag
nr. 311

HK region Midt Norge
Linje 289, kapitlets tittel endres til:
VI Samfunns- og næringsliv
Begrunnelse:
Konsekvens av at pensjon er foreslått som et eget kapittel
Forbundsstyrets innstilling:
Innstilles mot 1 stemme.
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 311, Endringsforslag #1120
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 311
Nødvendig endring som følge av tidligere forslag 133 og 134

Redaksjonskomiteens innstilling til # 1120:
Tiltres
Forslag
nr. 333

HK region Nord-Norge
Nytt kulepunkt eter linje 313:
•
Handel og Kontor sier nei til TTIP og TISA
Begrunnelse:
Mister kontroll, styring – kan risikerer å bli saksøkt av store selskaper.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 333, Endringsforslag #1235
ID 38, Mariell Brenden, Representantskapet
Opprettholder forslag 333
Foreslås oversending til Red.Kom
Redaksjonskomitè 1
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Redaksjonskomiteens innstilling til 1235:

Intensjonen ivaretas i uttalelse om handelsavtaler og EØS.

Forslag
nr. 342

HK region Øst
Linjene 315 – 323 endres til:
Norge skal være i front for miljø, anstendig arbeid og bærekraftig forbruk.
Alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Hensynet til miljø må
være gjennomgripende i alt vi gjør på veien mot et samfunnssystem med
faste og trygge arbeidsplasser, utvidet demokrati, større likhet og mer
solidaritet. Mengden av ressurser i verden er begrenset, noe som betyr at
en økonomi basert på stadig økonomisk vekst og økt forbruk i de rike
landene ikke er levedyktig.
Handel og Kontor arbeider for næringspolitikk og strategi for å heve verdiskapingen i varehandelen, basert på trepartssamarbeid om en seriøs og
kompetansedrevet bransje.
Rammebetingelsene for ansatte i bedriftene/virksomhetene i form av medbestemmelse og trygge ansettelser skaper et arbeidsliv med kompetente
ansatte som bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.
En stabil og forutsigbar økonomisk politikk, herunder motkonjunktur, valuta
og prispolitikk, er grunnleggende for vekst i næringslivet.
Svart arbeid og sosial dumping er økende i norsk næringsliv. Dette truer
ikke bare det enkelte offer, men også hele vår økonomiske politikk, velferd
og samfunnsstruktur. De viktigste midlene for å bekjempe dette er
informasjon og holdningsskapende arbeid.
Godstrafikk må overføres fra veg til jernbane og sjø. I tillegg til vedlikehold
av bane og utskifting av materiell er det nødvendig med utbygging av
dobbeltspor og høyhastighetsbane mellom de største byene i konkurranse
med både bil og fly. Å bygge en tredje rullebane på Gardermoen er å gå
baklengs inn i framtida. Alternativet er flere reiser på skinner oppgradert til
høyere hastigheter enn dagens 80-90 km/t.
Begrunnelse:
Mer miljøtilpasset innhold.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. uttalelse.
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Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 342, Endringsforslag #1210
ID 132, Wenche Stavenes, Region Øst
Forslag 342 foreslås oversendt til redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 359

HK region Øst
Endre avsnitt på linje 334 – 337 til:
I dag brukes det mere penger til forskning på olje og gass enn fornybar
energi. Dette må snus. Også Norge må følge FNs klimapanel og la store
deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt for å motvirke de
farlige klimaendringene og ta vårt historiske og rettferdige ansvar. Norge
har særlige muligheter innen utvikling av alternativ, fornybar energi innen
sol og vind i tillegg til vår rene vannkraft. Ny teknologi må gjøres tilgjengelig
for land i utvikling.
Begrunnelse:
Mer miljøtilpasset innhold.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Intensjonen tiltres med følgende nytt punkt på linje 336:
"Norge har stort potensiale til å produsere fornybar energi".

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 359, Endringsforslag #1205
ID 159, Lars Fjærli Hjetland, Region Øst
Forslag 359 foreslås oversendt til redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteens innstilling til #1210 og # 1205:
Ansees ivaretatt gjennom følgende helhetlig forslag:
Forslaget erstatter teksten i linjenummer 331 – 340:
Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk. Alle skal ha tilgang til ren luft,
rent vann og ren jord. Hensyn til miljø må legges til grunn for framtidig utvikling.
Mengden av ressurser i verden er begrenset, noe som betyr at en økonomi basert på
økt forbruk ikke er bærekraftig.
Tap av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer er de to største
miljøproblemene verden står overfor. Naturen er avgjørende for vårt livsgrunnlag, og vi
Redaksjonskomitè 1
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mennesker ville ikke klare oss uten alt det naturen gir oss. Klimaendringene er farlige for
alle, men de rammer fattige aller mest.
HK vil arbeide for gode samfunn uten stadig økende miljøskadelig forbruk, og
økonomien bør ikke være avhengig av stadig økende fossile utslipp. Norge må følge FNs
klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt for å motvirke
klimaendringene, og med det ta vårt nasjonale miljøansvar. Områdene i Lofoten,
Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes
mot fremtidig petroleumsvirksomhet. Norge har store muligheter gjennom forskning og
utvikling av alternativ fornybar energi innen sol, vind, vann og bioøkologi.
Kunnskapsbasert utvikling og nyskapning i bedriftene er viktig. Produktene som
omsettes bør være fornybare kvalitetsprodukter. Våre tillitsvalgte, verneombud og
medlemmer må være pådrivere for at drift, produksjon og produktene som omsettes på
arbeidsplassene, er så miljøvennlige som mulig.

Forslag
nr. 346

HK region Midt Norge
Linje 322, tilleggsforslag, nytt avsnitt:
Det viser seg at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske
tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes
med en handelsavtale.
Begrunnelse:
Norge kan ikke akseptere at norske lover og tariffavtaler settes til side av
EØS-avtalen.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 346, Endringsforslag #1232
ID 147, Adrian Larsen Steinbø, Region Øst
Forslag 346, oversendes til red.kom

Redaksjonskomiteens innstilling til #1232:
Ansett ivaretatt i endringsforslag #1221 til forslag 131.

Forslag
nr. 360

HK region Midt Norge
Linje 337, tilleggsforslag, nytt avsnitt:
Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig. Tilbud og pris må bli så
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godt at de aller fleste velger kollektive løsninger.
Begrunnelse:
Kollektivtilbud er et viktig miljøtiltak for storbyene, både med tanke på forurensning og utslipp.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i forslag 359. Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 360, Endringsforslag #1207
ID 91, Linn Mari Næss, Region Midt-Norge
Opprettholdelse av forslag 360.
Opprettholder forslaget med følgende tekst:
Linje 337,tilleggsforslag,nytt avsnitt:
Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig. Tilbud og pris må bli så godt at de
aller fleste velger kollektive løsninger.
Begrunnelse:
Kollektivtilbud er et viktig miljøtiltak for storbyene,både med tanke på forurensning og
utslipp.

Redaksjonskomiteens innstilling til #1207:
Forslaget blir ivaretatt gjennom nytt kulepunkt etter linje 347:
•

Forslag
nr. 373

Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig, og tilbud og
pris må bli så god og differensiert at de alle fleste velger kollektive
løsninger.

HK region Midt Norge
Linje 347, tilleggsforslag, nytt kulepunkt:
•
Arbeide for forpliktende internasjonale avtaler om behandling av miljøfarlig avfall over landegrensene
Begrunnelse:
Norge og andre industrialiserte land bidrar i dag med eksport av miljøfarlig
avfall som behandles på en uforsvarlig måte i lavkostland. Det er viktig at
alle land tar ansvar for sitt eget søppel helt fram til det er fornyet. Det vil si
at ressursene resirkuleres og mest mulig blir benyttet på nytt. Dette er viktig
både av miljøhensyn og et solidarisk hensyn til andre mennesker i andre
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land.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i linje 342.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 373, Endringsforslag #1189
ID 90, Wenche Strøm Halvorsen, Region Midt-Norge
Endringsforslag
Opprettholder forslag 373

Redaksjonskomiteens innstilling til #1189:
Tas inn som nytt kulepunkt på linje 348.

Forslag
nr. 375

HK region Midt Norge
Linje 347, tilleggsforslag, nytt kulepunkt:
•
Økt satsing på kollektivtransport både nasjonalt og regionalt
Begrunnelse:
Kollektivtilbud er et viktig miljøtiltak for storbyene, både med tanke på lokal
forurensning og utslipp.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Anses ivaretatt i forslag 342.
Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 375, Endringsforslag #1245
ID 85, Erik Walør Heggem, Region Midt-Norge
Forslag 375 Oversendes til redaksjonskomiteen
Ber om forslag 375 oversendes til redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteens innstilling til #1245:
Ansees ivaretatt gjennom redaksjonskomiteens innstilling til endringsforslag # 1207.
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VI Utdanning og kompetanse
Forslag
nr. 406

HK region Midt Norge
Linje 366, kapitlets tittel endres til:
VII Utdanning og kompetanse
Begrunnelse:
Konsekvens av at pensjon er foreslått som et eget kapittel
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 406, Endringsforslag #1121
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 406
Nødvendig endring som følge av tidligere forslag 133 og 134

Redaksjonskomiteens innstilling til #1121:
Tiltres.

VII Internasjonal solidaritet
Forslag
nr. 431

HK region Midt Norge
Linje 384. Kapitlets tittel endres til:
VIII Internasjonal solidaritet
Begrunnelse:
Konsekvens av at pensjon er foreslått som et eget kapittel
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Innstilles mot 1 stemme.
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Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 431, Endringsforslag #1124
ID 5, Elisabeth Sundset, Forbundsstyret
Opprettholder forslag 431
Nødvendig endring som følge av tidligere forslag 133 og 134

Redaksjonskomiteens innstilling til #1124:
Ansees ivaretatt gjennom endring av overskriften til Internasjonal solidaritet og handel.

Forslag
nr. 432

HK region Øst
Linje 385 – 396 endres til:
Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke
bare nasjonalt, men også internasjonalt. Handel og Kontor har lange
tradisjoner for internasjonalt solidaritetsarbeid.
I senere tid har økonomisk krise og trykket fra globaliseringen svekket
fagbevegelsen internasjonalt. Fagbevegelsen er verdens sterkeste bevegelse
og kan endre dette gjennom alliansebygging, mobilisering og arbeidskamp.
Fagforeningsaktivister utsettes for vold og forfølgelse i mange land. Det
dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste for de få, framfor
å dekke menneskelige behov for de mange. I vår globaliserte verden er
urettferdig fordeling med på å skape store og alvorlige sosiale skiller.
Handel og Kontor vil derfor sammen med fagforeningskamerater verden
over bekjempe barnearbeid, og annet tvangsarbeid. Vi vil sammen med
internasjonale fagorganisasjoner arbeide for mer rettferdige samfunn.
Fattigdom og sosiale skiller skaper rasisme, religiøs ekstremisme og
alvorlige mellommenneskelige konflikter.
Handel og Kontor stiller seg kritisk til internasjonale handelsavtaler som
flytter makt fra felleskapene til markedskreftene. Handel og Kontor mener
velferd, arbeidsrettigheter og menneskerettigheter skal legges til grunn for
internasjonal økonomi og at beslutninger rundt hvem som skal eie og styre
tjenester, næringsliv og naturressurser skal underligge demokratisk
kontroll.
Handel og Kontor mener at verdenssamfunnet de siste årene har sett nok
mislykkede vestlige intervensjoner og militære angrep. En verden med
kriger og konflikter avler flere kriger og konflikter. Handel og Kontor krever
at Norge skal være en fredsnasjon i mer enn ord. Derfor skal Norge ikke
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gjøre dyre investeringer i angrepsvåpen. Norge skal bare delta i internasjonale militære fredsoperasjoner med klare FN-mandat, og etter grundig
debatt i Stortinget.
Handel og Kontor støtter folkenes selvbestemmelsesrett. Derfor krever vi at
Norge anerkjenner og støtter folkene i Kurdistan, Palestina og Vest Sahara
sine rettigheter til å bli selvstendige nasjoner. Handel og Kontor støtter
derfor også boikottaksjoner mot varer produsert av okkupanter på
okkupert jord.
Begrunnelse:
Bedre flyt i innholdet.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 432, Endringsforslag #1202
ID 160, Oddbjørn Snekkerbakken, Region Øst
Forslag 432 föreslås oversendt redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 441

HK region Øst
Linje 401, kulepunktet endres til:
Arbeide for å få opprettet globale avtaler for å sikre faglige rettigheter.
Begrunnelse:
Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår verden over.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 441, Endringsforslag #1173
ID 133, Anne-Berit Tuft, Region Øst
Opprettholde forslag 441

Forslag

HK region Øst

Redaksjonskomitè 1

32

19.10.2016 06:01

nr. 442

Linje 402, kulepunktet endres til:
Anerkjenne Palestina, Kurdistan og Vest Saharas rett til selvstendighet som
egne stater.
Begrunnelse:
Kurdistan og Vest Sahara må også nevnes.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 442, Endringsforslag #1234
ID 160, Oddbjørn Snekkerbakken, Region Øst
20161018 02:55
Oversendes redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 444

HK region Midt Norge
Linje 403, tilleggsforslag, nytt kulepunkt:
•
Arbeide for at det internasjonale
videreutvikles og styrkes

konsernfaglige

samarbeidet

Begrunnelse:
Multinasjonale konsern brer om seg også her i Norge. Vi vil sikre de
ansattes rettigheter ved å utvikle samarbeid mellom tillitsvalgte over landegrensene. Eksempel er i dagens EWC-arbeid.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Intensjonen tiltres med følgende formulering: Arbeide
for at det internasjonale konsernfaglige samarbeidet videreutvikles

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 444, Endringsforslag #1236
ID 157, Mikael Kristoffersen, Region Øst
20161018 02:56
Forslag 444 sendes til redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 447

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Ha et internasjonalt engasjement med fokus på å bygge sosiale allianser
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som er sterke nok til å endre verden.
Begrunnelse:
HK skal videreføre sine internasjonale engasjement for å bidra til bedre
betingelser for arbeidsfolk verden over.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 447, Endringsforslag #1237
ID 147, Adrian Larsen Steinbø, Region Øst
Forslag 447, til red.kom.
Linje 403, nytt kulepunkt: Ha et internasjonalt engasjement med fokus på å bygge
sosiale allianser som er sterke nok til å endre verden.
Begrunnelse: HK skal videreføre sine internasjonale engasjement for å bidra til bedre
betingelser for arbeidsfolk verden over.

Forslag
nr. 448

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Gjensidig støtte, moralsk og økonomisk og gjennom sympatiaksjoner innen
samme konsern eller bransje over landegrensene, er nødvendig for å styrke
den internasjonale solidariteten.
Begrunnelse:
Viktige kampmidler.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 448, Endringsforslag #1238
ID 157, Mikael Kristoffersen, Region Øst
Forslag 448 sendes til redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 450

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Boikott av varer produsert på okkupert område.
Begrunnelse:
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Vi støtter de okkuperte solidarisk.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 450, Endringsforslag #1180
ID 133, Anne-Berit Tuft, Region Øst
Opprettholde forslag 450 med endret/rettet tekst
Boikott av varer produsert av okkupanter på okkupert område.

Forslag
nr. 452

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Arbeide for at Norge også i fremtida skal stå utenfor EU.
Begrunnelse:
Region Øst sier Nei til EU.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 452, Endringsforslag #1219
ID 147, Adrian Larsen Steinbø, Region Øst
Forslag 452 - oversendes redaksjonskomiteen
Linje 403, nytt kulepunkt:
Arbeide for at Norge også i fremtida skal stå utenfor EU.
Begrunnelse:
Region Øst sier Nei til EU.

Forslag
nr. 453

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Styrke samarbeidet med europeisk fagbevegelse for et mer sosialt Europa.
Begrunnelse:
Internasjonalt solidaritet, solidaritet over grensene.
Forbundsstyrets innstilling:
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Forslaget avvises.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 453, Endringsforslag #1239
ID 157, Mikael Kristoffersen, Region Øst
Forslag 453 sendes til redaksjonskomiteen

Forslag
nr. 454

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Handel og kontor skal jobbe mot internasjonale handelsavtaler som
pålegger eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller deregulering av offentlige tjenester.
Begrunnelse:
Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår verden over.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Jfr. uttalelse.

Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 454, Endringsforslag #1212
ID 133, Anne-Berit Tuft, Region Øst
Opprettholde forslag 454
Oversendes red.komiteen

Forslag
nr. 455

HK region Øst
Linje 403, nytt kulepunkt:
Handel og kontor skal jobbe mot internasjonale handelsavtaler som
definerer forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller
internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer. Handel
og kontor skal jobbe for at norske myndigheter jobber mot TTIP-avtalen.
Begrunnelse:
Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår verden over.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.
Jfr. uttalelse.
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Endringsforslag oversendt red kom:
Forslag 455, Endringsforslag #1213
ID 133, Anne-Berit Tuft, Region Øst
Opprettholde forslag 455
Oversendes red.komiten

Redaksjonskomiteens innstilling til #1202, #1173, #1234, #1236,
#1237, #1238, #1180, #1219, #1239, #1212 og #1213:
Forslaget ivaretas på følgende måte:
Linje 385 – 402 endres til:
Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke
bare nasjonalt, men også internasjonalt. Handel og Kontor har lange
tradisjoner for internasjonalt solidaritetsarbeid.
I senere tid har økonomisk krise og trykket fra globaliseringen utfordret
fagbevegelsen internasjonalt. Fagbevegelsen er verdens sterkeste bevegelse
og kan møte dette gjennom alliansebygging, mobilisering og kollektive
avtaler. Moralsk og økonomisk støtte over landegrenser, er viktig for å
styrke den internasjonale solidariteten.

Tillitsvalgte og fagforeningsmedlemmer utsettes for vold og forfølgelse i
mange land. Vi vil sammen med fagforeningskamerater verden over
bekjempe barnearbeid, og annet tvangsarbeid. Sammen med
internasjonale fagorganisasjoner vil vi arbeide for mer rettferdige samfunn.
I vår globaliserte verden er urettferdig fordeling med på å skape store og
alvorlige økonomiske forskjeller. Fattigdom og sosiale skiller skaper rasisme,
religiøs ekstremisme og alvorlige mellommenneskelige konflikter. Det
dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste for de få, framfor
å dekke menneskelige behov for de mange.
Den høye arbeidsledigheten og den økonomiske krisen i Europa krever
felles innsats fra en samlet europeisk fagbevegelse. Nedskjæring av
offentlige budsjetter og redusert velferd må opphøre. Fagforeningenes og
arbeidstakernes rettigheter må opprettholdes og styrkes.
HK stiller seg kritisk til internasjonale handelsavtaler som svekker
demokratisk kontroll over fellesskapets ressurser, og som pålegger oss
privatisering av offentlige tjenester. HK mener velferd, arbeidsrettigheter og
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menneskerettigheter skal legges til grunn for internasjonal økonomi og at
beslutninger rundt hvem som skal eie og styre velferdstjenester og
naturressurser skal underligge demokratisk kontroll.
HK mener at verdenssamfunnet de siste årene har sett flere mislykkede
vestlige intervensjoner og militære angrep. En verden med kriger og
konflikter avler flere kriger og konflikter. HK krever at Norge skal være en
fredsnasjon. Norske myndigheter har et ansvar for å fordømme ulovlige
krigshandlinger. Norge skal kun delta i internasjonale militære
fredsoperasjoner med klare FN-mandat etter vedtak i Stortinget.
HK støtter folkenes selvbestemmelsesrett, og mener Norge har et ansvar
for å fordømme ulovlige okkupasjoner. HK krever derfor at Norge
anerkjenner og støtter Palestina og Vest-Sahara som selvstendige stater.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Støtte
hjelpeutviklingsog
samarbeidsprosjekter
med
demokratiske fagforeninger og organisasjoner i andre land
Arbeide for retten til å organisere seg
Arbeide for å få opprettet globale avtaler for å sikre faglige
rettigheter
Arbeide for at det internasjonale konsernfaglige samarbeidet
videreutvikles og styrkes
Bygge sosiale allianser som er sterke nok til å skape en mer rettferdig
verden
Arbeide for det kurdiske folks rett til selvstyre
Arbeide for boikott av varer produsert av okkupanter på okkupert
område
Handel og Kontor mener at Norge også i fremtiden skal stå utenfor
EU.
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