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INNHOLD
Innkomne forslag til sak 7.1. Øvrige forslag er sortert etter følgende tema:

  Tiltres   Betyr at forslaget støttes    

  Anses ivaretatt   Betyr at andre forslag dekker intensjonen i forslaget 

  Anses delvis ivaretatt Betyr at andre forslag dekker deler av intensjonen i forslaget 

  Tiltres ikke   Betyr at forslaget ikke støttes   

  Oversendes   Betyr at forslaget blir oversendt til instans landsstyret mener er egnet  

   Landsstyret    Dette er landsstyrets forslag til landsmøtet, eventuelle stemmer mot står i parantes        
 

OM LANDSSTYRETS INNSTILLINGER TIL DE ULIKE FORSLAGENE 

Alle forslag har en overskrift som viser forslagsnummer og forslagsstiller, og en fargekode for 
landsstyrets innstilling til høyre.  Landsstyrets begrunnelse for innstillingen står under forslaget.



Innkomne forslag

Landsstyrets innstilling  3

Sak 7.1:  Bevilgninger 3

INTERNASJONAL SOLIDARITET

NTLs landsmøter har lang tradisjon for å bevilge penger til solidaritetsarbeid av forskjellig slag. 
De siste landsmøtene er det også blitt bevilget penger til organisasjoner som driver med politikk
utforming og politisk påvirkning. 

I tillegg til de årlige bidragene har forbundet i løpet av samme periode foretatt enkelt bevilgninger 
til både nasjonalt  og internasjonalt solidaritetsarbeid og andre gode formål. Solidaritets
bevilgninger er i hovedsak kanalisert gjennom fagbevegelsens egne solidaritetsorganisasjoner. 

Full oversikt over forbundets bevilgninger finnes i forbundets organisatoriske beretninger.

Hovedmålsettingen for vårt solidaritetsarbeid har vært å støtte og styrke fagorganisasjoner i 
utviklingsland og styrke den faglige solidariteten på tvers av landegrensene. Overordnet
målsetting er at dette skal være et bidrag til oppbygging og styrking av demokratiske
samfunns og samarbeidsformer. 

I arbeidet for utvikling, sosial utjevning og demokrati spiller en fri, aktiv og uavhengig
fagbevegelse en sentral rolle. NTL og LOs solidaritetsarbeid omfatter også politisk solidaritet 
med organisasjoner, frigjøringsbevegelser, menneskerettighetsorganisasjoner og politiske 
bevegelser og partier. Vi støtter aktivt kampen mot krenking av faglige rettigheter spesielt og 
menneskerettigheter generelt. 

NTLs deltakelse i internasjonale solidaritetsprosjekter er i all hovedsak kanalisert gjennom
Internasjonal faglig solidaritet og Norsk Folkehjelp.

Internasjonal Faglig Solidaritet 
Forbundet har siden landsmøtet i 1978 gitt faste, årlige solidaritetsbevilgninger til 
Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS). 

På landsmøtet i 1982 ble forbundets organisasjonspolitiske retningslinjer vedtatt. Her ble det 
prinsipielt fastslått at forbundet skal benytte deler av kontingentinntektene til 
solidaritetsbevilgninger gjennom arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsarbeid – 
fortrinnsvis gjennom IFS. Dette vedtaket er bekreftet av alle senere landsmøter. 

LO har samlet hele sin solidaritetsvirksomhet i en seksjon i internasjonal avdeling, kalt
Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS). IFS er et styringsorgan for solidaritetsarbeidet som
Landsorganisasjonen i Norge (LO) og forbundene gjør internasjonalt. 

Hovedmålsettingen for IFS sitt solidaritetsarbeid er å støtte og styrke fagorganisasjoner i
utviklingsland og styrke den faglige solidariteten på tvers av landegrensene. Overordnet 
målsetting er at dette skal være et bidrag til oppbygging og styrking av demokratiske 
samfunns og samarbeidsformer. Landsmøtet i 2014 fastsatte bidraget til kr 240 000 per år. 

Bevilgningen gis i tillegg til den faste årlige medlemskontingenten til IFS på kr 1,50 per
 medlem, som utgjorde ca kr 75 000 for 2017. 
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Solidaritetsprosjekt – organisasjonsbygging i Swaziland og Malawi 
I tett samarbeid med LO har NTL vært del i et prosjekt for støtte og oppbygging av
fagbevegelse i Swaziland og Malawi.
 
Landsorganisasjonen Trade Union Congress of Swaziland ble etablert i 2012 etter en 
sammenslåing av to nasjonale sentre og lærerlaget. I alt er 26 forbund knyttet til TUCOSWA. 
NTLs samarbeidspartner i offentlig sektor er National Public Services and Allied Workers 
Union (NAPSAWU).  Swaziland er et eneveldig kongedømme med en befolkning på rundt 1,2 
 millioner innbyggere. Politiske partier er forbudt og organisasjonsretten er sterkt innskrenket. Det 
er derfor ekstra viktig at samarbeid over landegrenser er synlig og at vi utviser solidaritet med våre 
fagforeningskamerater i deres kamp for demokrati og et anstendig arbeidsliv. 

Landsorganisasjonen Malawi Congress of Trade Unions ble stiftet i 1995, og LO har
samarbeidet med organisasjonen siden 1996. Civil Servants’ Trade Union (CSTU) er NTLs
søsterforbund i Malawi, som organiserer arbeidstakere ansatt i staten. 
 
Malawi var britisk koloni til 1963 og deretter et diktatur fram til 1993 da landet ble et
flerpartidemokrati. Malawis 15 millioner innbyggere er blant de aller fattigste i verden med et 
brutto nasjonalprodukt per innbygger på USD 326, det vil si under én dollar om dagen. 
Malawi har underskrevet alle ILOs hovedkonvensjoner og har en relativt progressiv 
arbeidslovgivning, men arbeidstilsynet er lavt bemannet med lave budsjetter og 
arbeidsgiversiden kjenner i liten grad til nasjonale og internasjonale arbeidstakerrettigheter. 

Lovgivning og konvensjoner følges i liten grad opp, men fagbevegelsens rolle er styrket de 
siste årene.

NTLs rolle i prosjektene er å bidra til at fagbevegelsen blir styrket gjennom å muliggjøre
skolering i temaer som organisasjonsbygging og kollektive avtaler. Vi bistår blant annet med
likestillingsspørsmål, utvikling av egne vedtekter og regnskapsrutiner og kommunikasjon
mellom forbund og landsorganisasjon. 

Det foreslås å fortsette dette samarbeidsprosjektet i ny landsmøteperiode med årlige
bevilgninger til hvert av prosjektene i Swaziland og Malawi. Bevilgningen kanaliseres 
gjennom IFS. 

  Landsstyrets forslag Internasjonal faglig solidaritet (IFS) 

NTLs landsmøte 2018 ser at det er et klart behov for forbundets innsats i internasjonalt 
solidaritets arbeid. Dette gjelder både på faglig og politisk side, og på de mer humanitære og 
katastrofe messige feltene. 

Landsmøtet mener at Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) fortsatt skal være
arbeiderbevegelsens koordinerende organ i det internasjonale solidaritetsarbeidet. 

NTL yter også i landsmøteperioden 2019  2022 et fast, årlig bidrag til internasjonalt
solidaritetsarbeid, kanalisert gjennom Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS). Den årlige
bevilgningen settes til kr 240 000. Disse midlene anvendes blant annet til solidaritetsprosjekt 
i Swaziland og i Malawi. Denne bevilgningen kommer i tillegg til den fastsatte kontingenten til IFS. 



Innkomne forslag

Landsstyrets innstilling  5

Sak 7.1:  Bevilgninger 5

Norsk Folkehjelp 
Norsk Folkehjelp ble stiftet av LO i 1939 etter borgerkrigen i Spania. Norsk Folkehjelp har
siden vært nært knyttet til LO og LOs forbund som er representert i Norsk Folkehjelps styre. 

I tillegg til den øremerkede bevilgningen til Palestina vedtok landsmøtet i 2010 en årlig 
bevilgning på kr 100 000 til Norsk Folkehjelp. 

Norsk Folkehjelp har også denne landsmøteperioden fått ytterligere bevilgninger knyttet til 1.
mai kampanjer, krigshandlinger eller naturkatastrofer.
 
Folkehjelp får også en årlig medlemskontingent på kr 1 800 per påbegynte 500 medlemmer, 
som utgjorde ca kr 189 000 i 2017.
 
Norsk Forbundet fra 1989 til 2014 gitt økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid for 
palestinerne, både i flyktningleirene i Libanon og i selve Palestina. 
Til landsmøtet i 2014, ba Norsk Folkehjelp om at landsmøtebevilgningen ble knyttet opp imot 
aktuelle internasjonale prosjekter Norsk Folkehjelp mottar støtte fra Norad til. En slik
innretning på bevilgningen vil utløse mer støtte fra Norad og dermed forsterke mulighetene 
til å utgjøre en forskjell.  

For landsmøteperioden 20142017 ble det inngått en samarbeidsavtale om tildeling på kr
150 000 pr år til Norsk Folkehjelps arbeid for å bekjempe kjønnsbasert vold i Rwanda. NTL 
har vært aktive i oppfølgingen av dette prosjektet, gjennom jevnlig rapportering og ved å 
etablere et «døråpner»lag som skal informere og skape engasjement om arbeidet som
gjøres i Rwanda.  Informasjon om prosjektet og «døråpnerne» har bidratt til at det er 
bevilget penger til dette prosjektet fra flere av NTLs organisasjonsledd. 

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Rwanda siden 1994, og har arbeidet med helsehjelp til en
traumatisert befolkning etter folkemordet.  Fra 2000 har Norsk Folkehjelp arbeidet gjennom
lokale partnere, og støtter slik rwandiske organisasjoner til å bedre sitt eget samfunn. NTLs 
prosjekt støtter forskjellige lokale og nasjonale rwandiske organisasjoner som bidrar til en 
felles innsats mot kjønnsbasert vold, herunder fysisk, økonomisk, seksuell og psykologisk
vold, som er et stort problem for mer enn en tredjedel av kvinnene i Rwanda. De lokale
organisasjonene og deres frivillige bidrar til å bevisstgjøre og forebygge kjønnsbasert vold. 
De bidrar også med opplæring og holdningsendringer slik at kvinner kan innta 
maktposisjoner lokalt og sentralt.

  Landsstyrets forslag Norsk Folkehjelps arbeid i Rwanda 

Landsmøtet mener at Norsk Folkehjelp fortsatt skal være forbundets foretrukne hjelpe
organisasjon og bevilger kr 150 000 årlig til Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid for å bekjempe 
kjønnsbasert vold i Rwanda i landsmøteperioden. 

Denne bevilgningen kommer i tillegg til medlemskontingent til Norsk Folkehjelp. 
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  Landsstyrets forslag Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina 

Landsmøtet bevilger kr. 50.000, til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. 

Latin-Amerikagruppene (LAG) 
LAG er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. De jobber for å spre informasjon 
om forholdene i LatinAmerika og støtter de som jobber for en bedre framtid på kontinentet. 
For LAG er det viktig å støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge 
opp demokratiserings og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende 
menneskerettigheter. NTLs landsmøte i 2014 bevilget 50 000 til LAG og i forbindelse med 
LAGs 40 års jubileum bevilget NTLs forbundsstyre kr 7 000.

  Landsstyrets forslag  LatinAmerikagruppene 

Landsmøtet bevilger kr 50 000 i støtte til LatinAmerikagruppene i Norge sitt solidaritetsarbeid i 
LatinAmerika. 

  Landsstyrets forslag  ARMH 

Landsmøtet bevilger kr. 20.000, til organisasjonen ARMH (Foreningen for gjenopprettelse av de 
historiske minner) til deres arbeid med utgraving av massegraver fra Francodiktaturet.

ANDRE SOLIDARITETSBEVILGNINGER
Norsk Folkehjelp 
Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon som driver et viktig
antirasistisk arbeid. Rasisme og nasjonalisme er på frammarsj i Europa – noe vi sist så i det
svenske valget. Norsk Folkehjelps arbeid på området er viktig for å skape holdninger mot 
rasisme og fremmedfrykt. 

  Landsstyrets forslag  Norsk Folkehjelp antirasistisk 

Landsmøtet bevilger kr 50.000. til Norsk Folkehjelps antirasistiske arbeid. 

Framfylkingen 
Framfylkingen er i henhold til LOs handlingsprogram arbeiderbevegelsens barne og 
familieorganisasjon. De ønsker å sette nye slektsledd i stand til å videreføre 
arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner og holdninger. Målet er å sette de unge 
i stand til å ta aktivt del i samfunns og organisasjonslivet.

  Landsstyrets forslag  Framfylkingen 

Landsmøtet bevilger kr 20 000 til Framfylkingen 
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Forslag 286  NTL NTNU   Havnearbeiderne  Tiltres 

Vel seksti havnearbeidere med familie er satt i en vanskelig situasjon som følge av 
Høyesteretts dom som fratok dem kampretten for å få etablert avtaleforhold. NTL støtter 
fullt opp om innsamlingsaksjonen til de berørte havnearbeiderne som Norsk 
Havnearbeiderforening har startet, og bevilger 100.000, kr.

Begrunnelse: 
NTLs forbundsstyre har ved to anledninger, og i forbundsstyremøte i januar 2014 og i sak 
05/15 gitt sin støtte og bevilget penger til de streikende i havnearbeiderkonflikten.

I Høyesteretts dom den 16. desember 2016 i Holshipsaken ble konkludert med at den varsla 
boikotten av Holship i Drammen var ulovlig og hadde et rettstridig formål “fordi den er i strid med 
etableringsretten i EØS-avtalens artikkel 31.” Videre fastslo flertallet i Høyesterett at fortrinnsretten 
for registrerte havnearbeidere til havnearbeidet etter ILOkonvensjon nr. 137 artikkel 3 “må [den] 
stå tilbake for etableringsretten etter EØSavtalen artikkel 31.” Som følge av dommen valgte 
forbunds styret i Transportarbeiderforbundet den 12. januar 2017 å avslutte boikotten av Risavika 
Terminal AS utenfor Stavanger.

Samtidig ble sympatiaksjonene i Tromsø og Mosjøen avsluttet. Dette medfører at det etter Norsk 
Transportarbeiderforbunds vedtekter ikke lenger blir utbetalt streikebidrag til havnearbeiderne i 
Stavanger, Tromsø og Mosjøen. Støtten må fortsette.

Forslag 175  NTL Skoler og institusjoner   Krisesentersekretariatet  Tiltres 

Forslag om å bevilge kr 50.000 til Krisesentersekretariatet som engangssum og deretter en 
årlig bevilgning på kr 30.000 resten av landsmøteperioden. 

Begrunnelse: Krisesentrene utgjør en stor forskjell for kvinner som blir utsatt for vold og krenkelser 
i vårt samfunn.

Landsstyrets begrunnelse: NTL har gjennom lang tid støttet Krisesentersekretariatet gjennom 
årlige bevilgninger og engangsbevilgning fra landsmøtet. I 2014 vedtok landsmøtet å bevilge kr. 
50.000 i engangsbevilgning og kr 30.000 i årlige bevilgninger. 

    Landsstyrets forslag   Attac 

Landsmøtet bevilger kr. 20.000,- til Attacs arbeid for demokratisk regulering av finansmarkedene.

 

Forslag 285  NTL NTNU   Anses delvis ivaretatt 

Bevilgning til Attac opprettholdes
Bevilgning til Norsk Folkehjelp styrkes
Bevilgning til Framfylkingen styrkes
Bevilgning/abonnement til Manifest analyse opprettholdes  
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ØVRIGE BEVILGNINGER

NTL har på forskjellig vis støttet flere tenketanker, eller samarbeidsorgan som har 
politikkutforming som hovedoppgave. Forbundet er tilmeldt For Velferdsstaten og vi har de
siste landsmøteperiodene støttet Res Publica med årlig bevilgning på kr 100 000 og Manifest
Analyse med en årlig bevilgning på kr 100 000. 
 
Res Publica 
Landsmøtene i 2010 og 2014 vedtok årlige bevilgninger til Res Publica. Res Publica ble 
etablert som en tankesmie forankret på venstresiden av norsk politikk i 2005. Res Publica 
skulle være et særegent kunnskapsnettverk i skjæringspunktet mellom fagbevegelse og
akademia. Res Publica etablerte et eget forlag i 2007. Res Publica er eid og finansiert som
stiftelse. Fagforbundet, Industri og Energi og NTL utgjort Res Publicas styre. Det er også 
disse forbundene som gir økonomisk støtte til driften, sammen med LO.

Res Publica siden oppstarten utgitt i overkant av 40 sakprosabøker. Noen titler, som
«Ulikhetens pris» av Richard Wilkinson og Kate Pickett, har vært store suksesser, 
kommersielt og med hensyn til gjennomslagskraft. 

Res Publica har opparbeidet seg et godt rykte innenfor sin nisje; samfunnsanalyse med 
akademisk tilsnitt. Forlagets akkreditering fra Universitets og høgskolerådet, gir forfatter og 
institusjon poeng for å skrive for forlaget – noe som er viktig for en del akademiske
forfattere. Res Publicas bøker er bredt tilgjengelig.
 
Res Publica har hatt en liten administrasjon, og det ble behov for å finne en mer stabil 
organisasjonsform for å kunne opprettholde og videreutvikle forlaget. I 2017 ble Agenda Res
Publica Media etablert som et ideelt aksjeselskap hvor Agenda eier 60 % av aksjene og Res
Publica eier de resterende 40 %. 

Res Publicas eiendeler og ansatte ble overført til Agenda Res Publica Media. Res Publica
består som stiftelse, men da uten reelt innhold. Agenda Res Publica Media har en 
generalforsamling som består av eierne, hvor NTL er representert gjennom vår styreplass i 
Res Publicas styre.

Agenda Res Publica Media har siden etableringen utgitt et bredt spekter med bøker, som har 
bidratt til å skape innsikt og debatt.  

  Landsstyrets forslag Res Publica  (mot fire  stemmer) 

Landsmøtet viderefører støtte til Res Publica med kr 100 000 årlig fram til neste landsmøte.
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Manifest Analyse 
NTLs landsmøte i 2010 vedtok en årlig bevilgning i landsmøteperioden på 50 000 kroner til
Manifest Analyse, denne støtten ble øket til en årlig bevilgning på kr 100 000 av landsmøtet i
2014.

Manifest senter for samfunnsanalyse skal sette dagsorden i norsk politikk gjennom et 
kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid. Manifest Analyse dokumenterer på en 
lettfattelig måte samfunnsproblemer, analysere årsaker og lansere løsninger som fremmer 
deltakelse, demokrati og rettferdighet. 

  Landsstyrets forslag  Manifest Analyse 

Landsmøtet viderefører støtte til Manifest Analyse med kr 100 000 årlig i landsmøteperioden.



Framtiden krever  
sterke fellesskap




