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Forslag 5002 

Innsendt av EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark 

Innstilling: Intensjon tiltres, oversendes forbundsstyret 

 

5002 Forbundskontoret 

Det gjennomføres to samlinger i året for distriktssekretærer og 

organisasjonssekretærer i ytre organisasjon. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Bedre samarbeid mellom ytre organisasjon og forbundskontoret, 

faste koordineringsmøter. Det er i dag lang behandlingstid på saker som 

behandles. 

Lite støtte og oppfølging fra forbundet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5003 

Innsendt av EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark 

Innstilling: Tiltres 

 

5003 Innholdsfortegnelse håndbok 

Det settes inn innholdsfortegnelse og stikkordsliste i forbundet sin håndbok for 

vedtekter/handlingsprogram. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Enklere å finn frem i håndboken 
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__________________________________________________ 

 

Forslag 5004 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Tiltres 

 

5004 Krav til seriøsitet ved innkjøp i EL og IT 

Forbundet 

Krav til seriøsitet ved innkjøp i EL og IT Forbundet.  

Ved innkjøp av varer og tjenester til EL og IT Forbundet skal det, så langt det er 

mulig, benyttes leverandører med tariffavtale. EL og IT Forbundet vil også 

gjennomgå alle eksisterende leverandører for å sikre at seriøsiteten er/blir 

ivaretatt. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

EL og IT Forbundet må sikre at alle forbundets innkjøp gjøres fra bedrifter med 

tariffavtale, dersom dette er mulig. En slik politikk må inkludere en gjennomgang 

av leverandører vi allerede har avtale med. Eksempelvis kjøpe forbundet i dag 

profilering artikler fra Idé, selv om det finnes andre selskaper i bransjen med 

tariffavtale. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5006 

Innsendt av EL og IT Forbundet Nordland 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5006 Forbundets trinn skolering 

1. Forbund skolens trinn 1 (les dagens start kurs) gjennomføres distrikts vis 

og gjennomføres på distriktenes kostnad. 
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2. Forbund skolens trinn 2 gjennomføres på regions nivå med veiledere fra 

distriktene og fra forbundskontoret. Utgiftene til dette kurs trinnet bekostes av 

forbundet sentralt. 

3. Forbund skolens trinne tre gjennomføres av forbundet sentralt i sin 

helhet. Det kan innhentes veiledere fra Distriktene. 

Dagens overføringer av O og U midler til distriktene videreføres. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Økonomien i distriktet må ivaretas til andre kurs, både vedtektsfestede og tariff 

kurs ( ungdoms kurs, HMS kurs, kurs i hovedavtalen. osv.)   i tillegg til trinn 

skolering. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5007 

Innsendt av EL og IT Forbundet Nordland 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5007 Tvistebehandling 

Det nye forbundsstyret setter ned et utvalg bestående av forbundsleder, leder av 

forhandlingsavdelingen og 4 medlemmer av forbundsstyret. Utvalget skal 

vurdere forbundets tviste behandling, med mulighet til å foreslå forandringer av 

dagens praksis.   

Utvalget skal fremlegge en rapport med innstilling til eventuelle endringer, ved 

første landsstyremøte i 2024. Landsstyret får fullmakt til å gjøre 

vedtektsendringer i henhold til denne saken. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det må føres tettere samarbeid og informasjonsflyt mellom forbundskontorets 

saksbehandlere og det organisasjonsledd som er innsender av sak. Innsender av 

sak skal til en hver tid være informert i saksbehandlingens gang. 
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__________________________________________________ 

 

Forslag 5008 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5008 Bedre helsetilbud innen psykiatri 

El og It skal jobbe for at helsetilbudet innen psykiatri blir bedre 

I dag er det psykiske helsetilbudet varierende, utredninger tar ofte for lang tid og 

mange av behandlingstjenestene krever betydelig mer ressurser for å fungere 

optimalt. De sosioøkonomiske faktorene spiller i dag inn på hvilke tilbud og 

behandling man får.  

For EL og IT Forbundet skal alle, uavhengig av bosted, økonomiske forutsetninger 

og andre sosiologiske og sosioøkonomiske faktorer, få den samme gode 

utredningen, bli møtt med like kompetente ansatte, få muligheten til å påvirke 

sin egen behandling, få like nødvendig behandling og få tilpassa ettervernstiltak 

Problemet i dag er at mange vegrer seg for å søke hjelp fordi ventelistene er 

lange og det er tabubelagt å snakke om. 90% av våre medlemmer er menn, og 

2/3 av de som tar selvmord i Norge i dag er menn. (Kilde fhi) Særdeles viktig er 

dette for våre unge medlemmer 

- mindre ventelister, da trenger vi flere psykologer 

- Normalisere å snakke om psykisk helse for menn 

- Lavterskel tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få 

hjelp 

- arrangere kvartalsvise kurs som foretar psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Dette er et viktig område, spesielt for de unge 

__________________________________________________ 
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Forslag 5011 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5011 Økende forskjeller 

Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov.  

På den måten skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En 

sterk offentlig velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller 

og like muligheter for alle.  

Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og naturresurser, må ikke 

privatiseres eller konkurranseutsettes. 

Skattefordelene ved eie gir sterke insentiver til å investere i bolig. Eierlinja 

underbygges gjennom gunstig beskatning av eid bolig. Gjennom særordninger i 

skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 milliarder kroner i 

året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå vanskeligstilte med bolig er 

beregnet til 7 milliarder kroner.  

Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko og større 

barrierer for vanskeligstilte som skal skaffe seg en bolig, og er et problem for alle 

som har et reelt boligbehov. Skattefordelene er høyere jo større boligformuen er, 

slik at subsidiene blir størst til dem med de største boligformuene.  

Derfor ønsker EL og IT Forbundet en skattereform som gjør skattefordelene ved 

å eie bolig mindre. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

en skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig mindre. 
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__________________________________________________ 

 

Forslag 5012 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5012 Bedre tannhelse for alle 

EL og IT Forbundet mener det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker  

EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del 

av helsevesenet. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5013 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5013 Brillestøtte 

EL og IT Forbundet mener også at brillestøtte og linsestøtter er for dårlig. I dag 

står det på arbeidstilsynets sider at «arbeidstakere som jevnlig arbeider ved en 

dataskjerm, har rett til å få synsundersøking og databrille dekt av arbeidsgiver» 

Vi i El og IT mener at dette også skal gjelde for arbeidstakere som ikke sitter på 

kontor. Her har vi også spesifikt tenk på arbeidstakere som treng briller og 
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vernebriller med styre, pga. krav fra entreprenører. Synet er like viktig uavhengig 

om man sitter på kontor eller ikke. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

brillestøtte og linsestøtter er for dårlig 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5014 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5014 Boligbeskattning 

EL og IT Forbundet vil: 

• Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig 

ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt.  

• Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

• Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 

• Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk.  

• Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 

• Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5015 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Ivaretatt i ny tekst til handlingsprogram "Klima og 

miljø" 

 

5015 Verving 

Det må i første del av landsmøteperioden gjøres et arbeid knyttet til kartlegging 

av EL og IT Forbundets klimautslipp i forbindelse med strøartikler, reise – og 

møtevirksomhet. Videre skal man legge en plan med konkrete forslag på 

hvordan kutt skal gjøres. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Vervepremier må være av god kvalitet, og ikke føre til at de bidrar til unødig 

forsøpling 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5016 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5016 Verving og vervepremier 

Forbundet må i kommende Landsmøteperiode sette langt større krav til 

leverandører av vervepremier til Forbundet, spesielt rundt leveringsrutiner og 

ikke minst leveringstid. Vervepremier må også bestå av kvalitetsprodukter, slik at 

vi unngår produkter som kun står for forsøpling.  
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Det må også vurderes å innføre et system der man kan «ta ut» vervepoeng i for 

eksempel rabatter på LO-favør produkter (for eksempel hotellovernatting o.l) 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det er svakheter i systemet i dag for blant annet vervepremieutsendelser 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5017 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Tiltres 

 

5017 Kjøreopplæring og fravær VGS 

EL og IT Forbundet må jobbe for at fravær grunnet kjøreopplæring og Oppkjøring 

til førerkort i den Videregående skole ikke fører til ugyldig fravær. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Begrunnelse: Førerkort er avgjørende for mange unge i forhold til å kunne få 

jobb. Spesielt ute i distriktene. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5018 

Innsendt av Elektromontørenes Fagforening Hedmark/Oppland 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5018 Utvide forsikringspakken 

EL og IT Forbundet bør innføre LOFavørproduktet LOFavør Advokathjelp. Denne 

forsikringen skal inngå i den store forsikringspakka, men være reservasjonsbar. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Stadig flere får utfordringer rundt sivil rettslige saker 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5029 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5029 Prosjektstilling for Teleentrepenørbransjen 

Det opprettes en prosjektstilling som  forbundssekretær. Hovedoppgave  skal 

være:: 

• Øke statusen til Teleentreprenørbransjen 

• Arbeide for at det innenfor Teleentreprenørbransjen kun er fagarbeidere 

med fagbrev i forskrift: DSB, bakgrunnen for dette er at faget er av 

samfunnskritisk karakter.  

• Opprette nye tariffavtaler innen bransjen 

• Verving av medlemmer innenfor Teleentreprenørbedrifter-bedrifter 

• Ovenstående gjennomføres innen 2 år. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Øke statusen, å ivareta vervepotensialet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5036 

Innsendt av EL og IT Klubb OneCo Networks 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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5036 Telekommunikasjonsmontørfaget 

Landsmøte i EL og IT Forbundet krever at det settes et større fokus på 

teleentreprenørbransjen. Bransjen er preget av at mindre selskaper uten 

nødvendig krav til kompetanse påtar seg viktige arbeidsoppgaver innen 

sammfunnskritisk infrastruktur som fastnett og mobilnett, samtidig er 

situasjonen at tilstrekkelig antall fagarbeidere med riktig kompetanse i Norge er 

mangelvare. Det er ett stort behov for flere fagarbeidere og lærlingeplasser 

innenfor Telekommunikasjonsmontørfaget. 

Landsmøte mener at Telekommunikasjonsmonørfaget er å anse som særdeles 

samfunnskritisk, hvor feil på telekomnettet kan sette liv og helse i fare.  

Regjeringen vil forby innleie av arbeidskraft fra bemanningsbransjen til 

byggebransjen i Oslo/Viken. Elektrobransjen er ikke definert som en del av 

«byggebransjen». LO tar kampen for at elektrobransjen skal omfattes av det 

samme forbudet. Telekommunikasjonsmontørfaget blir utelatt. 

Vi forventer og krever følgende: 

• Teleentreprenørbransjen må gis økt fokus 

• Det må kreves fagbrev for de som arbeider på samfunnskritisk 

infrastruktur i tele- og datanett  

• Telekommunikasjonsmontørfaget skal være en del av «innleieforbudet» i 

Oslo/Viken  

Partene i det seriøse arbeidslivet kan sørge for at «faget», som i realiteten har 

eksistert siden 1800-tallet,  og at tittelen «fagarbeider» igjen skal få en betydning 

som utgjør forskjellen. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Telekommunikasjonsmontørfaget/Teleentreprenørbransjen må få økt fokus da 

arbeidsoppgavene foregår i infrastruktur som kan defineres som særdeles 

samfunnskritisk. 

__________________________________________________ 
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Forslag 5037 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5037 Velferdslønn 

EL og IT Forbundet skal arbeide for at det lovfestes inntil 10 dager med 

velferdspermisjon for pleie av nærstående familie 

 iht AML §12-10 med lønn. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Eldrebølgen og samfunnets evne til å ivareta de eldre må økes. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5039 

Innsendt av EL og IT Forbundet Hedmark/Oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5039 Uttalelse fra ungdomsutvalget 

Økende ulikheter i samfunnet. 

Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten 

skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En sterk offentlig 

velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller og like 

muligheter for alle. Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og 

naturresurser, må ikke privatiseres eller konkurranseutsettes.  

Retten til å eie sin egen bolig har vært en kampsak for vår bevegelse i generasjon 

på generasjon. Det til tross ser vi likevel at skattefordelene ved eie gir sterke 
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insentiver til å investere i bolig. Eierlinja for hvermansen underbygges gjennom 

gunstig beskatning av eid bolig for de som har mest fra før. Gjennom 

særordninger i skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 

milliarder kroner i året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå 

vanskeligstilte med bolig er beregnet til 7 milliarder kroner.  

Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko, større 

barrierer, ja nærmest gjør det umulig for mannen og kvinnen i gata å eie sitt eget 

hjem. Det kan ikke vår bevegelse lengre akseptere. Derfor ønsker EL og IT 

Forbundet en kraftfull skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig 

mindre og som vil gjøre det mulig for nærmest en hel generasjon som nå står 

utenfor boligmarkedet å komme inn, ansett hvor i landet du bor.  

EL og IT Forbundet mener også det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av 

folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 

Man kunne nok ha peket på en rekke flere grep for å skape mindre forskjeller i 

samfunnet. Mange av de sakene er gjerne store og komplekse. Men EL og IT 

forbundet tror også man kan gjøre langt mindre grep som også vil utgjøre en 

stor forskjell for mange av våre medlemmer. En av de sakene bør være at man 

jobber for en lovendring som sidestiller rettighetene knyttet til databriller for 

våre medlemmer og vernebrille med styrke. I dag er ikke vernebriller med styrke 

omtalt i lovtekst, i motsetning til databriller. Til tross for at flere tariffavtaler 

omtaler dette, er det likevel ei stor utfordring for mange av våre medlemmer.  

EL og IT Forbundet vil derfor: 

• Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig 

ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt.  

• Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

• Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 
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• Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk.  

• Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 

• Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 

• Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del av 

helsevesenet. 

• Jobbe for å sidestille rettighetene knyttet til vernebriller med styrke med 

rettighetene for databrille med styrke. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5041 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5041 Forsikringspakken - kun liten pakke, øvrige 

forsikringer med aktiv tilslutning 

Den obligatoriske/kollektive forsikringspakken reduseres til kun å omfatte 

innboforsikring og fritidsulykke forsikring. De øvrige forsikringene som i dag er 

kollektive omgjøres til å bli frivillige forsikringer, som den enkelte aktivt må 

bestille. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Forsikringspakken vi i dag har som obligatorisks/kollektiv oppleves av mange 

som en veldig dyr forsikringspakke. Dagens ordning hvor alle blir meldt inn med 

stor forsikringspakke gjør at vi får mange henvendelser fra sinte medlemmer 

som ikke har fått med seg denne praksisen. For forbundets økonomi vil det også 

være positivt å redusere de kollektive forsikringene. Nå må forbundet og 

forbundets medlemmer betale forsikringspremien til medlemmer som av ulike 

årsaker ikke gjør opp for seg, noe som har ført til økonomiske tap for forbundet 

og ekstra påslag i forsikringspremien til medlemmene. De kollektive 

forsikringsordningene ble etablert i en tid hvor det var mer utfordrende for 

medlemmene å selv har muligheten til å tegne/betjene forsikringer. Nå, derimot, 

er ikke dette lenger et problem. Det er derfor på tide å la oss konsentrere oss om 

å være et fagforbund og ikke forsikringsagenter. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5043 

Innsendt av EL og IT Forbundet Møre og Romsdal 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5043 Uttalelse : Økende ulikheter i samfunnet 

Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten 

skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En sterk offentlig 

velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller og like 

muligheter for alle. Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og 

naturresurser, må ikke privatiseres eller konkurranseutsettes.  

Retten til å eie sin egen bolig har vært en kampsak for vår bevegelse i generasjon 

på generasjon. Det til tross ser vi likevel at skattefordelene ved eie gir sterke 

insentiver til å investere i bolig. Eierlinja for hvermannsen underbygges gjennom 

gunstig beskatning av eid bolig for de som har mest fra før. Gjennom 

særordninger i skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 

milliarder kroner i året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå 

vanskeligstilte med bolig er beregnet til 7 milliarder kroner.  
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Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko, større 

barrierer, ja nærmest gjør det umulig for mannen og kvinnen i gata å eie sitt eget 

hjem. Det kan ikke vår bevegelse lengre akseptere. Derfor ønsker EL og IT 

Forbundet en kraftfull skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig 

mindre og som vil gjøre det mulig for nærmest en hel generasjon som nå står 

utenfor boligmarkedet å komme inn, ansett hvor i landet du bor.  

EL og IT Forbundet mener også det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av 

folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 

Man kunne nok ha peket på en rekke flere grep for å skape mindre forskjeller i 

samfunnet. Mange av de sakene er gjerne store og komplekse. Men EL og IT 

forbundet tror også man kan gjøre langt mindre grep som også vil utgjøre en 

stor forskjell for mange av våre medlemmer. En av de sakene bør være at man 

jobber for en lovendring som sidestiller rettighetene knyttet til databriller for 

våre medlemmer og vernebrille med styrke. I dag er ikke vernebriller med styrke 

omtalt i lovtekst, i motsetning til databriller. Til tross for at flere tariffavtaler 

omtaler dette, er det likevel ei stor utfordring for mange av våre medlemmer.  

EL og IT Forbundet vil derfor: 

• Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig 

ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt.  

• Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

• Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 

• Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk.  

• Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 
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• Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 

• Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del av 

helsevesenet. 

• Jobbe for å sidestille rettighetene knyttet til vernebriller med styrke med 

rettighetene for databrille med styrke. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Utjevning og begrensning av de stadige økende forskjellene i samfunnet 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5044 

Innsendt av EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5044 Forslag til uttalelse 

Energi, navet i verdensøkonomien.  

Energi er navet i verdensøkonomien og Norge som nasjon er det landet i verden 

med den grønneste Energimiksen. Fornybarlandet Norge har ikke kommet gratis, 

med store konflikter rundt og protester mot utbygginger, helt fra Alta-saken på 

70- og 80-tallet og frem til dagens konflikter rundt vindkraftutbygginger.  

Nå har vi et mørkt bakteppe med krig i Europa, som påvirker strømprisene i 

Norge og ikke minst har det gjort oss oppmerksomme på at Energi er noe vi ikke 

kan ta for gitt. 
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Norge styrer mot et kraftunderskudd i 2026 og dette vil kunne påvirke vår 

konkurranseevne i industrien og Regjeringen er tydelige på at nå må vi få fart på 

utbyggingen av fornybarkraft i Norge 

Klimautfordringene er vår tids største utfordring, både nasjonalt og globalt. Den 

eneste måten å løse dette på både på kort- og lang sikt er å redusere forbruk 

gjennom energieffektivisering, samt storstilt utbygging av ny fornybar kraft 

produksjon for å kunne fase ut fossile energi kilder.  

  

Norge har en betydelig vannkraftproduksjon, og det er viktig å sikre en effektiv 

utnyttelse av denne ressursen gjennom kontinuerlig oppgradering, fornying og 

utvidelse gjennom å ta inn mere nytt vann i eksisterende anlegg, der det er 

mulig. Det må også sees på muligheten for å bygge ut både sol- og vindkraft på 

samme vilkår som vannkraft hvor store verdier blir ført tilbake til lokal 

samfunnet. Dette vil være med å skape økt sysselsetting under utbygging og 

under varig drift.    

  

Med bakgrunn i det grønne skiftet og det store behovet for økt elektrifisering av 

industrien i forbindelse med utfasing av fossile energi kilder, er det behov for 

forsterkninger og større utbygginger av sentralt og regionalt høyspent nett. Det 

sentral nettet, som f.eks. går gjennom Grenland (Telemark) har pr. i dag for liten 

kapasitet for å dekke det meldte behovet industrien i Grenland har for økt 

mengde kraft. Dette skaper utfordringer for å gjennomføre vedtatte utslipps mål 

for industrien, da det i tillegg blir beslaglagt mye kapasitet til transitt av kraft til 

andre regioner kreves det storstilt utbygging av sentralnettet i hele vår region. 

Dette skaper utfordringer i det å gjennomføre vedtatte utslippsmål for 

industrien. Det blir i tillegg beslaglagt mye kapasitet til transitt av kraft til andre 

regioner. Det vil derfor kreves det en storstilt utbygging av sentralnettet i hele 

vår region. Dette vil gi økt sysselsetting og behov for kvalifisert arbeidskraft. 

Derfor bør Statnett bygge opp igjen sin anleggsavdeling, for å kunne bemanne 

og bygge flere av sine anlegg med egne ansatte. At det skal brukes norske 

selskap til det de ikke har egenbemanning til, i stedet for å sette dette bort til 

utenlandske aktører.  

Verden skriker etter mer energi og ikke minst fornybar Energi. Her må Norge 

gripe sin sjanse til å være en viktig aktør. Det at vi kanskje er blant de med lavest 
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produksjonsutslipp på Olje og Gass, kan gjøre at Norge tar en viktig plass i 

forsyningen av Energi i fremtiden. 

Vi må i denne prosessen bevare hjemfall og videreutvikle offentlig eierskap til 

naturressursene, samt produksjon og distribusjon av energi, slik at Norge i 

fremtiden kan være en viktig aktør i navet i verdensøkonomien. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Uttalelse om viktige verdier 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5045 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5045 Tilbakemelding til klubb 

Klubbene må få melding om når det foretas endringer hos/med medlemmer i 

klubben. 

Dette gjelder både innmelding, utmelding, ny status, ny arbeidsgiver. etc. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Klubbene mister oversikten over egen klubb når de ikke får beskjed om hva som 

skjer med medlemmene.  

Eksempel på problemstilling: Et medlem som kommer fra annen arbeidsgiver blir 

registrert hos ny arbeidsgiver, men dette får ikke klubben beskjed om. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5046 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 
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Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5046 Tvistebehandling 

Forbundskontoret skal melde tilbake om hvem som er saksbehandler til den 

klubb/fagforening/distrikt som har sendt inn tvistesaken. Saksbehandling skal 

starte senest 7 dager etter at tvisten er mottatt. 

Forbundskontoret skal bestrebe seg på at det avholdes møte mellom 

organisasjonene minste én gang per uke, så fremt det er saker til behandling.  

Tvisten skal tas opp mellom organisasjonene senest innen 1 mnd. etter at tvisten 

oppstod på bedriftsplanet. 

Det skal holdes tett dialog med det organisasjonsleddet som sendte inn tvisten 

under sakens behandling. 

Skal saken eventuelt bringes videre skal dette gjøres så snart som mulig etter det 

organisasjonsmessige møtet ble avholdt og det ikke ble oppnådd enighet. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Tvistebehandling tar for lang tid og fører til mye frustrasjon for både medlemmer 

og tillitsvalgte.  

I flere tilfeller er arbeidsforhold eller prosjekt avsluttet før det fattes en 

avgjørelse knyttet til tvisten. 

Flere bedrifter utnytter lang behandlingstid på tvister bevisst. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5049 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5049 Økende ulikheter i samfunnet 
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Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

  

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten 

skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En sterk offentlig 

velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller og like 

muligheter for alle. Offentlige tjenester, selskaper, infrastruktur og 

naturressurser, må ikke privatiseres eller konkurranseutsettes. 

Retten til å eie sin egen bolig har vært en kampsak for vår bevegelse i generasjon 

på generasjon. Det til tross ser vi likevel at skattefordelene ved eie gir sterke 

insentiver til å investere i bolig. Eierlinja for hvermansen underbygges gjennom 

gunstig beskatning av eid bolig for de som har mest fra før. Gjennom 

særordninger i skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 

milliarder kroner i året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå 

vanskeligstilte med bolig er beregnet til 7 milliarder kroner. 

  

Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko, større 

barrierer, ja nærmest gjør det umulig for mannen og kvinnen i gata å eie sitt eget 

hjem. Det kan ikke vår bevegelse lengre akseptere. Derfor ønsker EL og IT 

Forbundet en kraftfull skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig 

mindre og som vil gjøre det mulig for nærmest en hel generasjon som nå står 

utenfor boligmarkedet å komme inn, uansett hvor i landet du bor. 

  

EL og IT Forbundet mener også det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av 

folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 
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Man kunne nok ha pekt på en rekke flere grep for å skape mindre forskjeller i 

samfunnet. Mange av de sakene er gjerne store og komplekse. Men EL og IT 

forbundet tror også man kan gjøre langt mindre grep som vil utgjøre en stor 

forskjell for mange av våre medlemmer. En av de sakene bør være at man jobber 

for en lovendring som sidestiller rettighetene knyttet til databriller for våre 

medlemmer og vernebriller med styrke. I dag er ikke vernebriller med styrke 

omtalt i lovtekst, i motsetning til databriller. Til tross for at flere tariffavtaler 

omtaler dette, er det likevel ei stor utfordring for mange av våre medlemmer. 

  

  

EL og IT Forbundet vil derfor: 

  

·       Beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig ikke blir et 

investerings- og spekulasjonsobjekt. 

·       Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

·       Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 

·       Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk. 

·       Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 

·       Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 

·    Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del av 

helsevesenet. 
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·    Jobbe for å sidestille rettighetene knyttet til vernebriller med styrke med 

rettighetene for databriller med styrke. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det er viktig å sette fokus på de økende forskjellene i samfunnet vårt og hvordan 

vi ønsker å demme opp for disse forskjellene. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5050 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5050 Psykisk helse 

«I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn.» 

- Folkehelseinstituttet 

  

EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Et 

viktig prinsipp er at alle uansett størrelse på lommebok og hvor man bor i landet 

skal ha et likeverdig helsetilbud.  Lange ventelister fører til at mange ikke får den 

hjelpen de trenger, og få lavterskeltilbud gjør at mange vegrer seg mot å søke 

hjelp. 

  

For mange er det å snakke om egne psykiske helseutfordringer tabubelagt, 

særlig blant menn. EL og IT Forbundet skal jobbe for mer åpenhet om psykisk 

helse. 

  

Hovedmål: 

·       Jobbe for å redusere ventelister for psykisk helsehjelp 
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·       Normalisere det å snakke om psykisk helse 

·       Jobbe for å etablere lavterskeltilbud for psykolog i alle kommuner 

·       Arrangere egne kurs om psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det er viktig at vi er med å bryter tabuet rundt psykisk helse. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5051 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Ivaretatt i 5046 

 

5051 Henvendelser til forbundskontoret. 

Forbundskontoret sentralt skal melde tilbake ved henvendelser fra 

klubb/fagforening/distrikt, og saksbehandling skal påbegynnes etter senest 14 

dager. Det skal holdes tett dialog under sakens gang med det 

organisasjonsleddet som har sendt inn henvendelsen. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det er viktig å få gode rutiner på hvordan forbundskontoret håndterer de sakene 

som kommer inn. Det fremkommer mye frustrasjon for at ting tar veldig lang tid. 

Fraværet av dialog under sakens gang er også noe som skaper unødig ergrelse 

hos de som har sendt inn henvendelsen. I tillegg skaper det også unødvendig 

merarbeid. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5054 

Innsendt av EL og IT Forbundet Buskerud 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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5054 EL og IT skal jobbe for at helsetilbudet innen 

psykiatri blir bedre 

I dag er det psykiske helsetilbudet varierende, utredninger tar ofte for lang tid og 

mange av behandlingstjenestene krever betydelig mer ressurser for å fungere 

optimalt. De sosioøkonomiske faktorene spiller i dag inn på hvilke tilbud og 

behandling man får. For EL og IT Forbundet skal alle, uavhengig av bosted, 

økonomiske forutsetninger og andre sosiologiske og sosioøkonomiske faktorer, 

få den samme gode utredningen, bli møtt med like kompetente ansatte, få 

muligheten til å påvirke sin egen behandling, få like nødvendig behandling og få 

tilpassa ettervernstiltak 

Problemet i dag er at mange vegrer seg for å søke hjelp fordi ventelistene er 

lange og det er tabubelagt å snakke om. 90% av våre medlemmer er menn, og 

2/3 av de som tar selvmord i Norge i dag er menn. (Kilde fhi) 

- mindre ventelister, da trenger vi flere psykologer 

- Normalisere å snakke om psykisk helse for menn 

- Lavterskel tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få 

hjelp 

- arrangere kvartalsvise kurs som foretar psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Dagsaktuelt tema som bør forankres i Handlingsprogrammet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5055 

Innsendt av EL og IT Forbundet Buskerud 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5055 Økende ulikheter i samfunnet 
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Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov.  

På den måten skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En 

sterk offentlig velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller 

og like muligheter for alle.  

Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og naturresurser, må ikke 

privatiseres eller konkurranseutsettes. 

Skattefordelene ved eie gir sterke insentiver til å investere i bolig. Eierlinja 

underbygges gjennom gunstig beskatning av eid bolig. Gjennom særordninger i 

skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 milliarder kroner i 

året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå vanskeligstilte med bolig er 

beregnet til 7 milliarder kroner.  

Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko og større 

barrierer for vanskeligstilte som skal skaffe seg en bolig, og er et problem for alle 

som har et reelt boligbehov. Skattefordelene er høyere jo større boligformuen er, 

slik at subsidiene blir størst til dem med de største boligformuene. Derfor ønsker 

EL og IT Forbundet en skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig 

mindre. 

EL og IT Forbundet mener også det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av 

folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 

EL og IT Forbunder mener også at brillestøtte og linsestøtter er for dårlig. I dag 

står det på arbeidstilsynets sider at «arbeidstakere som jevnlig arbeider ved en 

dataskjerm, har rett til å få synsundersøking og databrille dekt av arbeidsgiver» 

Vi i El og IT mener at dette også skal gjelde for arbeidstakere som ikke sitter på 

kontor. Her har vi også spesifikt tenk på arbeidstakere som treng briller og 
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vernebriller med styre, pga. krav fra entreprenører. Synet er like viktig uavhengig 

om man sitter på kontor eller ikke. 

EL og IT Forbundet vil derfor: 

• Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig 

ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt.  

• Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

• Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 

• Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk.  

• Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 

• Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Dagsaktuelle temaer som bør komme inn i et Handlingsprogram. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5056 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Ivaretatt i 5004 

 

5056 Forslag 40. diverse forslag 

Krav til seriøsitet ved innkjøp i EL og IT Forbundet.  
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Ved innkjøp av varer og tjenester til EL og IT Forbundet skal det, så langt det er 

mulig, benyttes leverandører med tariffavtale. EL og IT Forbundet vil også 

gjennomgå alle eksisterende leverandører for å sikre at seriøsiteten er/blir 

ivaretatt. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

EL og IT Forbundet må sikre at alle forbundets innkjøp gjøres fra bedrifter med 

tariffavtale, dersom dette er mulig. En slik politikk må inkludere en gjennomgang 

av leverandører vi allerede har avtale med. Eksempelvis kjøpe forbundet i dag 

profilering artikler fra Idé, selv om det finnes andre selskaper i bransjen med 

tariffavtale. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5059 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5059 Energipolitisk uttalelse fra EL og IT Forbundets 

Landsmøte 2023 

Følgende momenter må inngå i uttalelsen: 

(Fra tidspunktet forslaget er utarbeidet vil det sannsynligvis frem mot behandling 

i landsmøtet være gjort endringer som må hensyntas i uttalelsen). 

- Det kreves en endring fra dagens markedsliberale og finansielle innretning av 

norske kraftselskaper. Forvaltning fremfor forretning.  

- Norskprodusert kraft skal være et fortrinn for næringsliv og innbyggere. Energi 

er en betydelig innsatsfaktor og skal derfor være priset gunstig for å 

opprettholde videre utvikling og sysselsetting i Norge. 

- De norske naturressursene tilhører nasjonen, og Norge må prioritere å dekke 

kraftbehovet innenlands, før en eksporterer kraft ut av landet. 
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- Det må avtales prismodeller når kraft eksporteres. For eksempel et 

eksportpåslag. 

- Energiomsetning er beregnet til å koste om lag 6 milliarder kroner årlig. Dette 

er kostnader som kundene må dekke. Det må jobbes mot at kun aktører som 

produserer og/eller distribuerer elektrisk energi skal få selge dette. Kostnader for 

energiomsetning må reduseres dramatisk ved å omlegge dagens ordning. 

- Prissetting innenlands må beregnes i utgangspunktet etter 

produksjonskostnader for vannkraft, med et fornuftig påslag. 

- Det må øremerkes skattemidler til bygging av norsk infrastruktur. Dette for at 

kostnader til nettutbygging ikke skal belaste nettkundene fullt ut.  

- Det skal tilbys langsiktige fastpriskontrakter til alt forbruk benyttet i Norge, med 

unntak av produksjon av kryptovaluta, basert på gjeldende 

industrikontraktsprinsipper. 

- Inntektsrammemodellen fra NVE må endres slik at den ikke gir fordeler for 

kreativ regnskapsføring. 

- Skatt- og avgiftsnivået må ikke forhindre at det lønner seg å investere i nytt nett 

og produksjonsanlegg. Det må legges til rette med skatter og avgifter slik at 

energianleggene blir fornyet, og at produksjonskapasitet økes. 

- Vurdere et statlig linjebyggingsselskap som skal forestå de massive 

nettutbyggingene som er planlagt i Norge de neste 30 årene. 

- Energibransjen skal være seriøs, med lærlingeordning og beste standard på 

lønns og arbeidsvilkår. 

- Utenlandsforbindelser innvirker negativt på prissettingen i dagens system, og 

det skal ikke etableres flere forbindelser. Havvindanlegg på norsk sokkel skal ikke 

ha hybridforbindelser. 

- Forsyningssikkerhet må gis høyere prioritet, og vannmagasinene må 

underlegges strengere regulering. 

- Bransjens omdømme og troverdighet reduseres fordi kundene ikke forstår alle 

mekanismene med prissetting på kraft, nettleie og avgifter. 

- Utbytte av nettdrift som er monopolvirksomhet må ikke være tillatt. 
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- Gjeninnføre Kompetanseforskriften som sikrer at fast ansatte skal forestå 

vedlikehold og feilretting er avgjørende for at kundene får rask og 

kvalitetsmessig gjenoppretting av feil og avbrudd. (ILE) 

- Energiselskapene er og vil være sentrale i det grønne skiftet. En grønn 

omlegging har store kostnader som må fordeles over flere generasjoner. 

Energiselskap og kunder kan ikke ta hele kostnadene på kort sikt. Staten må 

fungere som en regulator med et langsiktig perspektiv. 

- Rammebetingelser for energibransjen må under ingen omstendighet føre til at 

fagpersonell mister motivasjon og velger andre bransjer. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Dagens energisituasjon der vi har sett priser over 10 kr/kwh og NVE har uttrykt 

fare for rasjonering har bevist at det trengs en endring knyttet til norsk 

kraftforsyning. En kritisk infrastruktur som norsk kraftforsyning må vektlegge 

forvaltning fremfor forretning. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5060 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5060 Pensjonsuttalelse - EL og IT Forbundets 

Landsmøte 2023 

Følgende momenter må inngå i uttalelsen: 

(Fra tidspunktet forslaget er utarbeidet vil det sannsynligvis frem mot behandling 

i landsmøtet være gjort endringer som må hensyntas i uttalelsen) 

- Vi krever tariffestet tjenestepensjon. 

- Pensjonsreformen må endres slik at folketrygden tar en større del av 

pensjonskostnadene. 
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- Leveraldersjusteringen må opphøre eller og i en overgangsfase skal den 

yrkestilpasses. 

- Pensjonsutbetalingen skal tilsvare 66% av inntekt uavhengig om du går av 

ved 62 år eller senere.  

- Antall år i yrkeslivet må vektlegges på lik linje med avgangsalder 

- Reversering av regelverket slik at beregningen av pensjons baseres på de 

tjue beste årene i yrkeslivet. 

- Det må innføres ordninger som ivaretar de uføre slik at det opparbeides 

pensjon i likhet med de som fullfører arbeidslivet på «vanlig måte». 

- Pensjonsuttak må stå i forhold til hvor mange prosent en person faktisk 

jobber. 

- Regelverket må endres slik at det kun er mulig å ta ut samme prosenten 

pensjon som det en person redusere stillingen sin med. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Pensjon er kontinuerlig under press og endringer fra forskjellige regjeringer har 

svekket pensjon og det norske pensjonssystemet over lang tid. 

Dette må vi få stoppet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5061 

Innsendt av Ungdomskonferansen 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5061 Økende ulikheter i samfunnet 

Vi er i en tid der forskjellene i samfunnet stadig øker! 

For EL og IT er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller 

og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten 
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skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En sterk offentlig 

velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller og like 

muligheter for alle. Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og 

naturresurser, må ikke privatiseres eller konkurranseutsettes.  

Retten til å eie sin egen bolig har vært en kampsak for vår bevegelse i generasjon 

på generasjon. Det til tross ser vi likevel at skattefordelene ved eie gir sterke 

insentiver til å investere i bolig. Eierlinja for hvermansen underbygges gjennom 

gunstig beskatning av eid bolig for de som har mest fra før. Gjennom 

særordninger i skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 

milliarder kroner i året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå 

vanskeligstilte med bolig er beregnet til 7 milliarder kroner.  

Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og 

velstående mennesker som investerer i flere boliger. En konsekvens av dette er 

sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko, større 

barrierer, ja nærmest gjør det umulig for mannen og kvinnen i gata å eie sitt eget 

hjem. Det kan ikke vår bevegelse lengre akseptere. Derfor ønsker EL og IT 

Forbundet en kraftfull skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig 

mindre og som vil gjøre det mulig for nærmest en hel generasjon som nå står 

utenfor boligmarkedet å komme inn, ansett hvor i landet du bor.  

EL og IT Forbundet mener også det er viktig å sørge for at alle får en god 

tannbehandling uavhengig av størrelsen på lommeboka. Skal vi få til det må vi 

utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å 

la være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til 

en god tannhelse, ønsker EL og IT Forbundet å gjøre tannhelse til en del av 

folketrygden og dermed en del av helsevesenet. 

Man kunne nok ha peket på en rekke flere grep for å skape mindre forskjeller i 

samfunnet. Mange av de sakene er gjerne store og komplekse. Men EL og IT 

forbundet tror også man kan gjøre langt mindre grep som også vil utgjøre en 

stor forskjell for mange av våre medlemmer. En av de sakene bør være at man 

jobber for en lovendring som sidestiller rettighetene knyttet til databriller for 

våre medlemmer og vernebrille med styrke. I dag er ikke vernebriller med styrke 

omtalt i lovtekst, i motsetning til databriller. Til tross for at flere tariffavtaler 

omtaler dette, er det likevel ei stor utfordring for mange av våre medlemmer.  

EL og IT Forbundet vil derfor: 
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• Regelverket for beskatning på sekundærbolig må økes drastisk slik at bolig 

ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt.  

• Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes 

• Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning. 

• Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et 

mer tidsriktig og rettferdig lovverk.  

• Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 

kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er 

mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år. 

• Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et 

boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at 

Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for 

å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et 

hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan 

få startlån. 

• Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en del av 

helsevesenet. 

• Jobbe for å sidestille rettighetene knyttet til vernebriller med styrke med 

rettighetene for databrille med styrke. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5063 

Innsendt av EL og IT Forbundet Trøndelag 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5063 EL og IT Forbundets sentrale utvalg, referater 

og protokoller 
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Utvalg i regi av EL og IT Forbundet skal gjøre protokoll- og referat fra 

utvalgsmøter tilgjengelig for fagforeninger og distriktskontor. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

For å få bedre informasjonsflyt og åpenhet rundt EL og IT Forbundets sentrale 

utvalg bør alle referat og møteprotokoller gjøres tilgjengelig for ytre org. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5064 

Innsendt av EL og IT Forbundet Trøndelag 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5064 Retningslinjer for servering av alkohol i 

forbundets regi 

Landsmøtet gir forbundsstyret i oppgave og evaluerer dagens retningslinjer for 

servering av alkohol i forbundets regi, og foreta justeringer de mener er riktig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Ordningen har nå virket en stund, og det vil være naturlig å evaluere ordningen 

for å se på om noe bør strammes inn eller myknes opp. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5067 

Innsendt av Rogaland Elektromontørforening 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5067 Henvendelser til forbundskontoret 
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Forbundskontoret sentralt skal melde tilbake ved henvendelser fra 

klubb/fagforening/distrikt at henvendelsen er mottatt og hvem som er 

saksbehandler senest inne 5 dager, og saksbehandling skal påbegynnes etter 

seinest 14 dager. Det skal holdes tett dialog under sakens gang med det 

organisasjonsleddet som har sendt inn henvendelsen. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det er viktig å få gode rutiner på hvordan forbundskontoret håndterer de sakene 

som kommer inn. Det kommer frem mye frustrasjon for at ting tar veldig lang 

tid. Fraværet av dialog under sakens gang er også noe som skaper unødig 

ergrelse hos de som har sendt inn henvendelsen. i tillegg skaper det også 

unødvendig merarbeid. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5069 

Innsendt av Rogaland Elektromontørforening 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5069 Felles saksbehandlingssystem 

Det skal innføres ett felles saksbehandlingssystem til bruk både sentralt og lokalt 

(distrikt, fagforeninger og landsomfattende klubber). Målsetningen med 

innføringen av ett slikt system er at det lokale organisasjonsledd starter 

saksbehandlingen i systemet og hvis saken oversendes forbundet sentralt så gis 

forbundet sentralt tilgang til den saken. Det lokale org.ledet skal fortsatt ha 

tilgang til saken. I tillegg skal det utredes hvorvidt klubben som har sendt inn 

saken også skal kunne ha tilgang til saken. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Vi vil kunne spare en del både arbeid og frustrasjon hvis hele organisasjonen har 

ett felles verktøy. Dokumenter som fremskaffes lokalt kan da lastes rett inn i 

saken, dermed slipper vi krypterte sendinger eller andre innsendingsmetoder. I 
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tillegg vil de lokale organisasjonsleddene hele tiden kunne se hva som er status i 

sakene. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5070 

Innsendt av Rogaland Elektromontørforening 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5070 Reversering endringer AML 

Solbergregjeringen gjennomførte en rekke svekkelser i arbeidsmiljøloven fra 

01.07.2015. EL og IT Forbundet må sørge for at dagens regjeringspartier, med 

støtte fra SV og Rødt, reverserer disse svekkelsen i tråd med tidligere uttalelser. 

Noen av bestemmelsene som må reverseres finner vi i kapitel 10 i AML.  

Bestemmelsen om beredskapsvakt i §10-4 pkt. 3 ble endret fra at 1/5 av vakten 

regnes med i den alminnelige arbeidstida. Dagens lovtekst er at det er 1/7 som 

skal regnes inn i den alminnelige arbeidstida.  

Gjennomsnittsberegning §10-5 

Mulighet for arbeidsgiver å avtale med den enkelte utvida fra 9 til 10 timer i løpet 

av 24 timer. 

Avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i en tariffbunden bedrift fra utvida fra 

10 timer til 12,5 timer i løpet av 24 timer. 

Overtid §10-6 

Arbeidsgiver kunne tidligere avtale med tillitsvalgte i en tariffbundet bedrift 15 

timer overtid i løpet av sju dager, arbeidsgiver kan i dagens AML avtale 20 timer 

overtid med tillitsvalgte i løpet av sju dager, Tidligere skulle overtidsarbeidet ikke 

overstige 40 timer overtid i fire sammenhengende uker. Dagens bestemmelse i 

AML så er grensen flyttet opp til 50 timer i fire sammenhengende uker. 

Arbeidstilsynet kunne etter søknad godkjenne tidligere godkjenne inntil 20 timer 

i løpet av sju dager, dagens bestemmelse i AML så kan arbeidstilsynet godkjenne 

inntil 25 timer i løpet av sju dager. 
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Nattarbeid §10-11 

Tidligere var det ikke anledning til å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker 

om arbeid etter kl. 21.00. Dagens bestemmelse i AML gir arbeidsgiver 

muligheten til å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker om å utføre arbeid i 

tidsrommet 21.00 -23.00 

Tidligere AML §10-12 pkt 8 er fjernet.  

(8) Samtykke etter sjette og sjuende ledd forutsetter at partene ikke har 

kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordning ved tariffavtale. 

Denne bestemmelsen hindret arbeidstilsynet og foreta godkjenninger der 

fagforening med innstillingsrett hadde avslått.  

§ 14-9 a 

Endres fra dagens bestemmelse til gammel tekst: 

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært 

utføres i 

virksomheten, 

I tillegg må det presiseres at §14-9 a med den foreslåtte teksten også gjelder 

internt i bedriften/konsernet. Bakgrunnen for dette er at noen bedrifter ansetter 

f.eks. elektrikere som de på ett senere tidspunkt tilbyr en midlertidig 

funksjonærjobb på ubestemt tid. De har da fortsatt sin ansettelse som elektriker, 

men er midlertidig ansatt som funksjonær. Denne kombinasjonen gjør at EL og 

IT klubben mister forhandlingsretten for disse medlemmene. Den 

problemstillingen må løses gjennom en presisering i §14-9. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Alle disse endringene som ble utført av Solbergregjeringen er negative for 

arbeidstakerne, i tillegg så reduserer disse endringene innflytelsen og 

medbestemmelsen til tillitsvalgte og fagforeninger. Det er selvfølgelig også slik at 

vi ønsker å styrke AML på mange andre felt, men det er viktig at regjering nå 

først reverserer de negative endringene Solbergregjeringen gjorde. 

__________________________________________________ 
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Forslag 5071 

Innsendt av Heismontørenes Fagforening 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5071 Bemanningsbransjen /løsarbeidersamfunnet 

Utarbeide en dagsaktuell uttalelse om bemanningsbransjen 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

De politiske streikene forbundet har deltatt i, for et forbud av 

bemanningsbransjen, i denne landsmøteperioden og forrige periode, har bidratt 

sterkt til at man nå får en kraftig innstramming i loven angående bruken av 

bemanningsselskaper. Forbudet må utvides til å gjelde hele landet, ikke bare 

oslofjordområdet. Uttalelsen bør også si noe om entrepriser og andre smutthull 

bemanningsbransjen nå benytter seg av. 

__________________________________________________ 

 

Forslag A-5073 

Innsendt av Forbundsstyret 

Innstilling: Tiltres 

 

A-5073 Sammenslåing av forbundets to minnefond 

Forbundets minnefond  

Fondet er videreføring av tre tidligere fond, William Andersen minnefond, som 

Den norske teleorganisasjon (DNTO) og Norsk Tele Tjeneste Forbund (NTTF) 

hadde før sammenslåingen av Tele og Data Forbund og NEKF i 1989. Og Bjarne 

Klafstad minnefond fra NEKF for opplæring og utviklingstiltak innen 

fagbevegelsen. 

Minnefondet skal bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT 

Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i 
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inn og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra 

studie og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger. 

Fondet kan også gi stønad til barn av EL og IT Forbundets medlemmer som er 

elever ved arbeiderbevegelsens folkehøyskoler. 

EL og IT Forbundet ved forbundsstyret forvalter fondet. Søknader behandles av 

forbundsstyret og de kan til enhver tid vurdere, og avgjøre, hva type 

opplæring/utviklingstiltak som kan innvilges. Søknader om stipend/stønad til 

barn av EL og IT Forbundets medlemmer som er elever ved arbeiderbevegelsens 

folkehøyskoler kan behandles administrativ. 

Eksempler på opplærings/utviklingstiltak kan være å lære mer om demokrati og 

menneskerettigheter, høyreekstremisme og fascisme, internasjonal solidaritet ol. 

Fondet har en grunnkapital på 3.589.171 kroner. Til grunnkapitalen tilføres de 

midler som til enhver tid måtte bli gitt/bevilget til fondet. Normalt deles det hvert 

år ut 90 prosent av avkastningen – resten (10 prosent) tilføres grunnkapitalen. 

Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller fravike denne praksis hvis det er 

formålstjenlig. Det må aldri gjøres disposisjoner som går ut over grunnkapitalens 

opprinnelige størrelse. 

Hvis forbundsstyret ikke finner det formålstjenlig å dele ut midler et år, eller 

søknader ikke foreligger, kan et års midler overføres til neste år, eventuelt senere 

i landsmøteperioden. Ved utgangen av landsmøteperioden vurderer landsmøtet 

den videre disponering/behandling av ubrukte midler. 

Fondets midler plasseres i henhold til forbundets vedtekter. Det føres eget 

regnskap for fondet som i henhold til godkjenning, revisjon og lignende skal 

behandles på samme måte som forbundets hovedkasse. Forbundets 

oppgaveplikt vil til enhver tid følge skatteloven. 

EL og IT Forbundets landsstyre kan foreta endringer i disse statuttene, med 

endelig godkjenning av påfølgende landsmøte. 

Oversikt over behandlede søknader og tildelte stipend/stønad legges fram for 

landsstyret en gang i året, samtidig med behandling av regnskap. Forbundet skal 

utlyse minnefondet hvert halvår. 

Regler for tildeling av stipend/stønad 
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1. Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende 

ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det 

første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem. 

2. Søknadene behandles fortløpende av forbundsstyret. Stipendet/stønad 

utbetales når bekreftet opplæring/utviklingstiltak foreligger. Før utbetaling finner 

sted, skal det foreligge dokumentasjon av kostnader og bekreftelse fra 

kurs/utdanningssted. 

3. Stipend/stønadsmottaker sender bekreftelse på gjennomført 

opplæring/utviklingstiltaket senest innen 3 måneder etter dette er gjennomført. 

4. Søknader som er innsendt etter opplæring/utviklingstiltak er avsluttet vil 

ikke bli innvilget. 

5. Stipend/stønadsmottaker plikter å melde eventuelt avbrudd 

opplæring/utviklingstiltaket til forbundet. Ved avbrudd/forandringer kan 

stipendet helt eller delvis kreves tilbakebetalt. 

6. Stipend/stønadsmottaker plikter å dokumentere 

opplæring/utviklingstiltaket, et notat og bilder som kan brukes på forbundets 

hjemmeside eller i fagbladet. Frist 6 uker etter at opplæring/utviklingstiltaket er 

gjennomført. 

7. De som får støtte må også være villige til ved forespørsel, å stille opp 

enten sentralt eller lokalt for å innlede på temaet de har fått støtte til. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6164 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6164 Forslag 4. Handlingsprogram – Innledning 

Forslag til tillegg til setning som avsluttes på linje 69.  
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Norge må utnytte sine muligheter som vannkraftnasjon, ved å sikre at norsk 

næringsliv og husstander tilbys rimelig fornybar kraft. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Norges fortrinn som vannkraftnasjon er først og fremst at industri og husstander 

i Norge kan få det meste av energien de trenger fra 100 % fornybar energikilde, 

samt at produksjonskostnadene er lave. Lave strømpriser er et viktig ledd i å 

sikre at industri blir værende i Norge og at det er attraktivt å etablere ny industri i 

et land som på andre måter er et høykostland. Dette fortrinnet er det viktig at vi 

klarer å ta vare på også i fremtiden. Dette er ikke til hinder for at vi kan 

eksportere kraft til andre land, så lenge dette ikke påvirker prisnivået i Norge. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6008 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6008 Innledning - nytt avsnitt. Utstøting fra 

arbeidslivet 

Forslag til nytt avsnitt. 

EL og IT Forbundet er bekymret over den økende utstøtingen fra arbeidslivet. 

Kravene til arbeidstakernes produktivitet blir stadig høyere. Og selv om bedrifter 

i sine visjoner skryter at de tar samfunnsansvar, velger de allikevel å skyve 

arbeidstakerne som ikke kan yte 100% ut av bedriften og overlater “problemet” 

til det offentlige.  

EL og IT forbundet vil jobbe for at det blir plass til flere i arbeidslivet. Dette kan vi 

gjøre blant annet ved å stille krav til bedriftene og ved å styrke stønadsordninger. 

Det er samtidig viktig at hverken støtteordningene eller personer i for eksempel 

arbeidstrening ikke utnyttes av kyniske arbeidsgivere. Bemanningsbransjen er, 

på tråds av at det selv hevder det, ikke løsningen på å få flere tilbake til, eller inn i 

arbeidslivet. Dette er en bransje som gjør vesentlig mer skade enn nytte. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Ansatte blir i stor grad kun sett på en ressurs når en klarer å møte bedriftens 

prestasjonspress. Når man ikke klarer å fylle bedriftens ønsker, møter man i 

stedet en råhet og vanskeligheter med tilrettelegging. Dette må endres, det er 

mange som kan bidra med godt arbeid, selv om de ikke yter 100%. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6244 

Innsendt av EL og IT Forbundet Trøndelag 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6244 Energi: Overskuddsvarme 

Forslag til ny tekst: 

EL og IT Forbundet vil som et steg i abeidet med å få ned energiforbruk jobbe for 

at det staten i større grad ser på mulighetene for å utnytte overskuddsvarme fra 

gjenvinningsanlegg, industri ol. til bruk i offentlige bygg, næringsbygg eller 

borettslag. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det snakkes om at energiforbruket i landet vil øke i tiden fremover. Da må 

reduksjon av energi og bedre utnyttelse av energien være et fokus der hvor dette 

er mulig. Fjernvarme fra gjenvinningsanlegg og kraftkrevende industri har 

potensielt masse overskuddsvarme som kan utnyttes, men dette krever en 

statlig satsing. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6153 

Innsendt av Ikt Bransjens Fagforening 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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6153 Tillegg 

EL og IT Forbundet vil jobbe for å finne løsninger for egen råderett og politisk 

styring og prissetting for strømpriser i Norge. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Norge er bygget opp langsiktig og forutsigbare strømpriser, og nå siden høsten 

2021 har strømprisene økt så mye at det går utover både industri, arbeidsplasser 

og husholdninger. Samt skaper brannfarlige situasjon da strømforbruket flyttes 

over fra dag til natt. Siden innføringen av Energibørsen i 1991, har den politiske 

styringen minsket og markedet har styringen. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6156 

Innsendt av Ikt Bransjens Fagforening 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6156 Tillegg 

EL og IT Forbundet vil jobbe for at norsk fornybar energi skal styrke 

fastlandsindustrien og husholdninger i Norge. I en tid hvor det pekes på 

energimangel kan vi ikke bruke den på utvinning av kryptovaluta. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Utvinningen av kryptovaluta er svært kraftkrevende, og skaper kun verdier til 

noen få. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6269 

Innsendt av EL og IT Forbundet Trøndelag 



 

Dagsordenspunkt 5 

Uttalelser og diverse forslag 

 

49 / 74 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6269 Energi: Begrense kraftleverandørenes rett til 

pris sikring 

Samtidig mener EL og IT Forbundet at kraftleverandørenes mulighet til å 

prissikre, og inngå langsiktige kraftavtaler som inkluderer skatter og avgifter må 

begrenses. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Slik det er i dag må kraftleverandørene betale skatter og avgifter på kraft som 

selges i forbindelse med langsiktig inngåtte kraftavtale. Skatter og avgifter settes 

i forhold til prisen på kraftbørsen. Dette gjør at skatter og avgifter blir en variabel 

kostnad som i ytterste konsekvens gjør at kraftleverandøren selger kraft med tap 

i perioder med høye strømpriser. Her vil det være naturlig at den som kjøper 

krafta betaler den variable kostnaden eller at man har en eller annen 

kostnadsfordeling som gjør skatter og avgifter til et mindre usikkerhetsmoment 

for kraftleverandørene ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6155 

Innsendt av Ikt Bransjens Fagforening 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6155 Tillegg 

EL og IT Forbundet vil jobbe for at tilslutningen til EU’s energibyrå ACER kommer 

opp til ny politisk behandling. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 
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Energisikkerhet er viktig for samfunnet og vi ønsker nasjonal politisk kontroll, 

over energiproduksjon og distribusjon. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6133 

Innsendt av EL og IT Forbundet Møre og Romsdal 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6133 Nytt kapittel om psykisk helse 

Psykisk helse 

«I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn.» 

- Folkehelseinstituttet 

EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Et 

viktig prinsipp er at alle uansett størrelse på lommebok og hvor man bor i landet 

skal ha et likeverdig helsetilbud.  Lange ventelister fører til at mange ikke får den 

hjelpen de trenger, og få lavterskeltilbud gjør at mange vegrer seg for å søke 

hjelp. 

For mange er det å snakke om egne psykiske helseutfordringer tabubelagt, 

særlig blant menn. EL og IT Forbundet skal jobbe for mer åpenhet om psykisk 

helse. 

Hovedmål: 

• Jobbe for å redusere ventelister for psykisk helsehjelp 

• Normalisere det å snakke om psykisk helse 

• Jobbe for å etablere lavterskeltilbud for psykolog i alle kommuner 

• Arrangere egne kurs om psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Viktig tema også for tillitsvalgte innen organisasjon 
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__________________________________________________ 

 

Forslag 6117 

Innsendt av EL og IT Forbundet Hedmark/oppland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6117 Ny linje etter 896 nytt kapittel om Psykisk helse 

Nytt avsnitt etter linje 896: 

Nytt kapittel: 

Psykisk helse 

«I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn.» 

- Folkehelseinstituttet 

EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Et 

viktig prinsipp er at alle uansett størrelse på lommebok og hvor man bor i landet 

skal ha et likeverdig helsetilbud.  Lange ventelister fører til at mange ikke får den 

hjelpen de trenger, og få lavterskeltilbud gjør at mange vegrer seg mot å søke 

hjelp. 

For mange er det å snakke om egne psykiske helseutfordringer tabubelagt, 

særlig blant menn. EL og IT Forbundet skal jobbe for mer åpenhet om psykisk 

helse. 

Hovedmål: 

• Jobbe for å redusere ventelister for psykisk helsehjelp 

• Normalisere det å snakke om psykisk helse 

• Jobbe for å etablere lavterskeltilbud for psykolog i alle kommuner 

• Arrangere egne kurs om psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 
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Forbundet må sette fokus på psykisk helse og jobbe for at det skal være et godt 

tilbud til alle 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6205 

Innsendt av Ungdomskonferansen 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6205 Psykisk helse 

«I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn.» 

- Folkehelseinstituttet 

EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Et 

viktig prinsipp er at alle uansett størrelse på lommebok og hvor man bor i landet 

skal ha et likeverdig helsetilbud.  Lange ventelister fører til at mange ikke får den 

hjelpen de trenger, og få lavterskeltilbud gjør at mange vegrer seg mot å søke 

hjelp. 

For mange er det å snakke om egne psykiske helseutfordringer tabubelagt, 

særlig blant menn. EL og IT Forbundet skal jobbe for mer åpenhet om psykisk 

helse. 

Hovedmål: 

• Jobbe for å redusere ventelister for psykisk helsehjelp 

• Normalisere det å snakke om psykisk helse 

• Jobbe for å etablere lavterskeltilbud for psykolog i alle kommuner 

• Arrangere egne kurs om psykisk helse 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Opprettelse av nytt kapittel. 

__________________________________________________ 
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Forslag 6190 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6190 Forslag 24. Handlingsprogram – Lønns- og 

arbeidsvilkår 

Forslag til nytt kulepunkt i kulepunktliste: 

Arbeide for å styrke vern av tillitsvalgte. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Tillitsvalgte blir for ofte utsatt for trakassering av useriøse bedriftsledelser som 

ser på tillitsvalgte som en stein i skoen. Å styrke vernet vil sørge for at bedrifter 

ikke kan benytte seg av vage og uklare setninger som kan benyttes til å fjerne 

“utidige” tillitsvalgte. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6191 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6191 Forslag 25. Handlingsprogram – Lønns- og 

arbeidsvilkår 

Forslag til nytt kulepunkt kulepunktliste 

Aktivt jobbe for at tillitsvalgtes hverdag blir forsvarlig og å hindre trakassering av 

tillitsvalgte i bedrifter. 

 



 

Dagsordenspunkt 5 

Uttalelser og diverse forslag 

 

54 / 74 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Mobbing og trakassering er dessverre et ofte brukt pressmiddel mot tillitsvalgte, 

man ser det gang på gang at tillitsvalgte ikke orker å stå i utsatte posisjon som 

tillitsvalgt. Derfor må man sørge for at man jobber aktivt til å sørge for at 

tillitsvalgte ikke blir utsatt for dette. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6005 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6005 Innledning linje 69 

Forslag til tillegg til setning som avsluttes på linje 69.  

Norge må utnytte sine muligheter som vannkraftnasjon, ved å sikre at norsk 

næringsliv og husstander tilbys rimelig fornybar kraft. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Norges fortrinn som vannkraftnasjon er først og fremst at industri og husstander 

i Norge kan få det meste av energien de trenger fra 100 % fornybar energikilde, 

samt at produksjonskostnadene er lave. Lave strømpriser er et viktig ledd i å 

sikre at industri blir værende i Norge og at det er attraktivt å etablere ny industri i 

et land som på andre måter er et høykostland. Dette fortrinnet er det viktig at vi 

klarer å ta vare på også i fremtiden. Dette er ikke til hinder for at vi kan 

eksportere kraft til andre land, så lenge dette ikke påvirker prisnivået i Norge. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6140 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Vestland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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6140 Offshore vindkraft 

Ny tekst etter: «l fornybar energiproduksjon.» 

Norge trenger mer fornybar energi. Havvind må bli en viktig del av løsningen og 

kan også bli et nytt norsk industrieventyr. Men skal vi vinne fram i det som er et 

internasjonalt posisjoneringskappløp betinger det at myndighetene stiller opp 

for norsk industri.  

Tildeling av konsesjoner må baseres på kvalitative kriteria slik at norsk industris 

fortrinn gir reell uttelling, og nye arealer må stilles tilgjengelig slik at industrien 

får et forutsigbart utviklingsløp. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

1 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6167 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6167 Forslag 7. Handlingsprogram – Innledning 

Forslag til nytt avsnitt. 

EL og IT Forbundet er bekymret over den økende utstøtingen fra arbeidslivet. 

Kravene til arbeidstakernes produktivitet blir stadig høyere. Og selv om bedrifter 

i sine visjoner skryter at de tar samfunnsansvar, velger de alikevel å skyve 

arbeidstakerne som ikke kan yte 100% ut av bedriften og overlater "problemet" 

til det offentlige.  

EL og IT forbundet vil jobbe for at det blir plass til flere i arbeidslivet. Dette kan vi 

gjøre blant annet ved å stille krav til bedriftene og ved å styrke/reetablere 

stønadsordninger. Det er samtidig viktig at hverken støtteordningene eller 

personer i for eksempel arbeidstrening ikke utnyttes av kyniske arbeidsgivere. 

Bemanningsbransjen er, på tråds av at det selv hevder det, ikke løsningen på å få 
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flere tilbake til, eller inn i arbeidslivet. Dette er en bransje som gjør vesentlig mer 

skade enn nytte. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Ansatte blir i stor grad kun sett på en ressurs når en klarer å møte bedriftens 

prestasjonspress. Når man ikke klarer å fylle bedriftens ønsker, møter man i 

stedet en råhet og vanskeligheter med tilrettelegging. Dette må endres, det er 

mange som kan bidra med godt arbeid, selv om de ikke yter 100%. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 6073 

Innsendt av EL og IT Forbundet Nordland 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

6073 Nytt avsnitt om psykisk helse.  «EL og IT skal 

jobbe for at helsetilbudet innen psykiatri blir bedre» 

I dag er det psykiske helsetilbudet varierende, utredninger tar ofte for lang tid og 

mange av behandlings tjenestene krever betydelig mer ressurser for å fungere 

optimalt. De sosioøkonomiske faktorene spiller i dag inn på hvilke tilbud og 

behandling man får. For EL og IT Forbundet skal alle, uavhengig av bosted, 

økonomiske forutsetninger og andre sosiologiske og sosioøkonomiske faktorer, 

få den samme gode utredningen, bli møtt med like kompetente ansatte, få 

muligheten til å påvirke sin egen behandling, få like nødvendig behandling og få 

tilpassa etterverns tiltak 

Problemet i dag er at mange vegrer seg for å søke hjelp fordi ventelistene er 

lange og det er tabubelagt å snakke om. 90% av våre medlemmer er menn, og 

2/3 av de som tar selvmord i Norge i dag er menn. (Kilde fhi) 

- Kortere ventelister, da trenger vi flere psykologer 

- Normalisere å snakke om psykisk helse for menn 

- Lavterskel tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få 

hjelp 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Handlingsprogrammet nevner ingenting om psykisk helse i dag. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5038 

Innsendt av EL og IT Forbundet Troms og Svalbard 

Innstilling: Tiltres 

 

5038 Fjerning av aldersbestemmelse vedtatt av 

landsstyret 10.6.21 

Aldersbegrensningen på 63 år for valgbarhet til ledelse og forbundsstyret i 

forbundet fjernes. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

- Arbeidslivet ønsker at alle skal og bør ha muligheten til å stå lengre i 

arbeidslivet. 

- Kan oppfattes som diskriminerende av eldre og som kan bli oppfattet av 

omverden som  at et forbund gir "yrkesforbud" til eldre arbeidstakere 

Det er landsmøte som foretar valg, og dersom noen ikke er egnet i forhold til 

alder, vil disse mest sannsynlig ikke bli valgt av landsmøte. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5072 

Innsendt av EL og IT Forbundet Finnmark 

Innstilling: Ivaretatt i 5038 
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5072 Fjerning av aldersbestemmelse vedtatt av 

landsstyret 10.6.21 

Fjerning av aldersbestemmelse vedtatt av landsstyret 10.6.21 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Aldersbegrensningen på 63 år for valgbarhet til ledelse og forbundsstyret i 

forbundet fjernes. 

Begrunnelse: - Arbeidslivet ønsker at alle skal og bør ha muligheten til å stå 

lengre i arbeidslivet. - Kan oppfattes som diskriminerende av eldre og som kan 

bli oppfattet av omverden som at et forbund gir "yrkesforbud" til eldre 

arbeidstakere Det er landsmøte som foretar valg, og dersom noen ikke er egnet i 

forhold til alder, vil disse mest sannsynlig ikke bli valgt av landsmøte. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5040 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5040 Organisasjonsdebatt frem mot neste 

landsmøte 

Forbundet vil i perioden gjennomføre en organisasjonsdebatt. Her må 

forbundets drift, utvikling, økonomi og struktur være elementer som tas opp i 

debatten. Målsettingen er at debatten avsluttes på landsmøtet i 2027 hvor 

eventuelle forslag til endringer blir behandlet. Hensikten med 

organisasjonsdebatten er å se om forbundet har forbedringsområder slik at vi 

kan gå inn i fremtiden som et enda bedre forbund. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 
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Før landsmøtet i 2019 ble det gjennomført en organisasjonsdebatt. Denne ble 

brått avsluttet og kunne vært fullført bedre. Det betyr at den 

organisasjonsdebatten ikke førte til nevneverdige endringer. Det er derfor behov 

for å starte debatten på nytt og denne gangen fullføre hele veien slik at 

landsmøtet i 2027 få et godt grunnlag og kunne vurdere justeringer som vil 

styrke forbundet fremover. Det er viktig at en slik debatt tar for seg forbundet i 

sin helhet. Er vi den organisasjonen vi burde vært eller kunne vært dersom vi 

gjorde andre valg? 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5001 

Innsendt av EL og IT Forbundet Finnmark 

Innstilling: Intensjon tiltres, oversendes forbundsstyret 

 

5001 Handlingsprogram 

Det settes ned et utvalg som ser på hele handlingsprogrammet for å oppdatere 

til dagens og fremtidens arbeids- og samfunnsliv frem til landsmøte i 2027. 

Handlingsprogrammet sendes ut til organisasjonsleddene for gjennomgang 

innen 1. 6. 2026 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

I dagens handlingsprogram 2019-2023 er det flere hovedmål som ikke er 

oppdatert til dagens virkelighet i arbeids- og samfunnsliv, eller de allerede er 

innfridd. Det er også en del hovedmål som burde vært flyttet fra noen avsnitt og 

over til andre for å få en helhetlig oversikt. For eksempel under kapittel om 

Installasjon er det et kulepunkt « Å styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften». 

Dette er og burde være et hovedmål som skal gjelde alle tillitsvalgte, uansett 

hvilken bedrift og sektor de tilhører, og bør derfor være et hovedmål under 

kapitelet «lønns- og arbeidsvilkår». Ved innføring av nye kulepunkt uten at disse 

sees i sammenheng med hele handlingsprogrammet, og hovedmål som allerede 

er oppnådd ikke fjernes, vil handlingsprogrammet ikke være et dokument som 

kan være et førende og fremtidsrettet dokument som skal være styrende for 

arbeidet i hele forbundet. 
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__________________________________________________ 

 

Forslag 5042 

Innsendt av EL og IT Forbundet Troms og Svalbard 

Innstilling: Ivaretatt i 5001 

 

5042 Handlingsprogrammet 

Det settes ned et utvalg som frem til landsmøte i 2027, gjennomgår hele 

handlingsprogrammet for å oppdatere dette til dagens og fremtidens arbeids- og 

samfunnsliv. Utvalget tar med seg de endringer og forslag som landsmøtet 

vedtar. Handlingsprogrammet sendes ut til organisasjonsleddene for 

gjennomgang innen 1. 6. 2026, slik at det vil være god tid før landsmøte for 

organisasjonsleddene til å behandle og gjennomgå et nytt handlingsprogram. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

I dagens handlingsprogram 2019-2023 er det flere hovedmål som ikke er 

oppdatert til dagens virkelighet i arbeids- og samfunnsliv, eller de allerede er 

innfridd. Det er også en del hovedmål som burde vært flyttet fra noen avsnitt og 

over til andre for å få en helhetlig oversikt. For eksempel under kapittel om 

Installasjon er det et kulepunkt « Å styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften». 

Dette er og burde være et hovedmål som skal gjelde alle tillitsvalgte, uansett 

hvilken bedrift og sektor de tilhører, og bør derfor være et hovedmål under 

kapitelet «lønns- og arbeidsvilkår». Ved innføring av nye kulepunkt uten at disse 

sees i sammenheng med hele handlingsprogrammet, og hovedmål som allerede 

er oppnådd ikke fjernes, vil handlingsprogrammet ikke være et dokument som 

kan være et førende og fremtidsrettet dokument som skal være styrende for 

arbeidet i alle organisasjonsledd. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5005 

Innsendt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

Innstilling: Intensjon tiltres, oversendes forbundsstyret 
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5005 Oversikt over bedrifter med tariffavtale 

EL og IT forbundet skal tilgjengeliggjøre alle bedrifter som vi har inngått 

tariffavtale med. Oversikten skal være tilgjengelig på nett og skal være oppdatert 

og søkbar. Hvis LO oppretter en lignende ordning skal EL og IT forbundet likevel 

ha denne oversikten selv, i tillegg. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

EL og IT forbundet bør sørge for at personer og bedrifter lettere skal kunne velge 

å kjøpe varer og tjenester av bedrifter som har tariffavtale. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5057 

Innsendt av EL og IT Forbundet Oslo/Akershus 

Innstilling: Ivaretatt i 5005 

 

5057 Forslag 41. diverse forslag 

EL og IT forbundet skal tilgjengeliggjøre alle bedrifter som vi har inngått 

tariffavtale med. Oversikten skal være tilgjengelig på nett og skal være oppdatert 

og søkbar. Hvis LO oppretter en lignende ordning skal EL og IT forbundet likevel 

ha denne oversikten selv, i tillegg. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

EL og IT forbundet bør sørge for at personer og bedrifter lettere skal kunne velge 

å kjøpe varer og tjenester av bedrifter som har tariffavtale. HK har en app for 

dette. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5010 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 
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Innstilling: Tiltres ikke 

 

5010 Forsikrings forslag 

Fremtind forsikring 

skole og elev medlemskap skal komme med i beregningsgrunnlaget for at 2 i 

samme husstand skal slippe egenandel på forsikringer i Fremtind forsikring. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Begrunnelse: vervepotensiale blant unge fremtidige medlemmer. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5009 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5009 Forsikring 

Fremtind forsikring 

skole og elev medlemskap skal komme med i beregningsgrunnlaget for at 2 i 

samme husstand skal slippe egenandel på forsikringer i Fremtind forsikring. 

Begrunnelse: vervepotensiale blant unge fremtidige medlemmer. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

vervepotensiale blant unge fremtidige medlemmer. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5019 
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Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5019 Sosiale velferdsordninger 

EL og IT krever fri fysioterapi for kreftpasienter, samt at andre usosiale ordninger 

innført av den Borgerlige regjering som berører de svake gruppene i samfunnet 

reverseres. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Generelt skal alle i Norge ha bedre sosiale velferdsgoder, og gjenopprette de 

skjevheter som som den Blå Blå regjeringen har rasert. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5020 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5019 

 

5020 bedre helseforslag innen fysioterapi 

EL og IT krever fri fysioterapi for kreftpasienter, samt at andre usosiale ordninger 

innført av den Blå-Blå/venstre regjering som berører de svake gruppene i 

samfunnet reverseres. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Generelt skal alle i Norge ha bedre sosiale velferdsgoder, og gjenoppretting av 

skeivheter i samfunnet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5021 
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Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5021 Beskyttelse av tillitsvalgte 

Tillitsvalgtes arbeidsforhold og status må styrkes i bedriften og samfunnet for 

øvrig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Nå må forbundet styrke de tillitsvalgtes arbeidsforhold og status. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5022 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5021 

 

5022 Tillitsvalgts tid og beskyttelse. 

Tillitsvalgtes arbeidsforhold og status må styrkes i bedriften og samfunnet for 

øvrig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

styrke tillitsvalgtes arbeidsforhold i bedrifter og i samfunnet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5023 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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5023 Km godtgjørelse. 

Fjerne skatt på kilometergodtgjørelse, statens regulativ!! 

Km godtgjørelsen må gjenspeile kostnadsnivået med å ha bil. DVS. km 

godtgjørelsen må økes vesentlig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

km godtgjørelse  må være forhåndsmessig ift. utgifter med bil og drivstoff 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5024 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5023 

 

5024 Fjerne skatte plikt på kilometergodtgjørelse 

Fjerne skatt på kilometergodtgjørelse, statens regulativ!! 

Km godtgjørelsen må gjenspeile kostnadsnivået med å ha bil. DVS. km 

godtgjørelsen må økes vesentlig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

fjerne skate plikt på kilometergodtgjørelse for og holde takt med samfunnets pris 

stigning samt øke kilometer satsen. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5025 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 
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5025 Seriøst arbeidsliv 

Ved alle typer anskaffelser, offentlig og privat, innkjøp og anbudsutsetting må 

kontraktene sikre opparbeidede rettigheter som lønn, pensjon, lærlingordninger. 

Forhold som leveringsevne, kvalitet og HMS må også være en del av 

anbudsgrunnlaget. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Det må foreligge en nasjonal norm mot arbeidslivskriminalitet 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5026 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5025 

 

5026 seriøst arbeidsliv 

Ved alle typer anskaffelser, offentlig og privat, innkjøp og anbudsutsetting må 

kontraktene sikre og ivareta opparbeidede rettigheter som lønn, pensjon, 

lærlingordninger. Forhold som leveringsevne, kvalitet og HMS må også være en 

del av anbudsgrunnlaget. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

det må foreligge en nasjonal norm mot arbeidslivs kriminalitet. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5027 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Tiltres ikke 
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5027 Allmengjøring 

Allmenngjøring må omfatte hele tariffavtalen samt AFP, og innbetalingen til AFP 

ordningen. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

I dag dekker allmengjøring kun deler av tariffavtalen. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5028 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5027 

 

5028 Allmenn gjøring 

Allmenn gjøring må omfatte hele tariffavtalen samt AFP, og innbetalingen til AFP 

ordningen. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

I dag dekker almen gjøring kun deler av tariffavtalen derfor må vi ha med hele. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5030 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5030 Psykisk helsevern 

Styrke det psykiske helsevernet i arbeidsforholdet og i samfunnet forøvrig. 
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Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Psykisk helse må være mer prioritert enn det har vært tidligere. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5031 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5030 

 

5031 psykiske helsevern 

Styrke det psykiske helsevernet i arbeidsforholdet og i samfunnet forøvrig. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

psykisk helse må mer prioritert en det har vært tidligere. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5032 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5032 Tillitsvalgtsombud 

Innføre/ansette Tillitsvalgt ombud, som skal ivareta og hjelpe alle tillitsvalgte i 

organisasjonene 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

For å ha en person å forholde seg til i forhold til å hjelpe tillitsvalgte som står 

oppe i diverse problemer og problemstillinger. 
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Dette er i tråd med tillitsvalgtsåret. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5033 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5032 

 

5033 tillitsvalgts ombud 

Innføre/ansette  tillitsvalgts ombud som skal ivareta og hjelpe alle tillitsvalgte i 

organisasjonene. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

for og styrke kunnskap og samt hjelpe nye tillitsvalgte i bedrifter. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5034 

Innsendt av EL og IT Forbundet Østfold 

Innstilling: Oversendes uttalelse 

 

5034 Kontingentfradrag på skatteseddlen. 

Kontingentfradrag på skatteseddelen: Målet må være at de organiserte skal få 

fullt skattefradrag for kontingenten. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Målet må være at de organiserte skal få fullt skattefradrag for kontingenten. 

__________________________________________________ 
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Forslag 5035 

Innsendt av Elektroarbeidernes Fagforening Østfold 

Innstilling: Ivaretatt i 5034 

 

5035 Kontingentfradrag på skatteseddelen 

Målet må være at de organiserte skal få fullt skattefradrag for kontingenten. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

skattefradrag. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5048 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Tiltres 

 

5048 Reduksjon av LO-kontingenten 

Forbundet må jobbe for å redusere kontingentens andel som blir betalt til LO 

og/eller må LOs økonomiske bidrag til forbund som har medlemmer ute i 

konflikt økes. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Forbundet betaler en stor andel av innbetalt kontingent til LO.  

Flere forbund inkludert EL og IT Forbundet har en økonomisk situasjon som gjør 

at en reduksjon av kontingenten til LO vil være et godt bidrag. 

I tillegg så må det arbeides for at LOs bidrag til forbund som har medlemmer ute 

i konflikt økes.  
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Dette vil være et viktig bidrag for at en streik ikke blir avblåst på grunnlag av 

manglende økonomi.  

Det vil i tillegg ha en positiv virkning for forbundene når de skal i forhandlinger. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5066 

Innsendt av Rogaland Elektromontørforening 

Innstilling: Ivaretatt i 5048 

 

5066 Økonomisk bidrag til/fra LO 

Forbundet må jobbe for å redusere kontingentens andel som blir betalt til LO 

og/eller må LO`s økonomiske bidrag til forbund som har medlemmer ute i 

konflikt økes. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Forbundet betaler en stor andel av innbetalt kontingent til LO. Flere forbund inkl. 

EL & IT Forbundet har en økonomisk situasjon som gjør at en reduksjon av 

kontingenten til LO hadde vært ett godt bidrag. I tillegg så må det arbeides for at 

LOs bidrag til forbund som har medlemmer ute i konflikt økes. Dette vil være ett 

viktig bidrag for at en streik ikke blir avblåst pga. manglende økonomi. Det vil i 

tillegg ha en positiv virkning for forbundene når de skal i forhandlinger. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5052 

Innsendt av EL og IT Forbundet Rogaland 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5052 Pensjon (OTP) for tillitsvalgte 

Ved tariffoppgjøret i 2024 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT 

Forbundet er ”eier”, et krav om at bedriften skal dekke/innbetale pensjon for de 



 

Dagsordenspunkt 5 

Uttalelser og diverse forslag 

 

72 / 74 

tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Frem til dette er innført i 

tariffavtalene skal EL & IT Forbundet dekke OTP for de tillitsvalgte det gjelder. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke 

innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Nå når det er innført 

pensjon fra første krone er dette veldig aktuelt. Vi mener at det er bedriftene 

som skal ta denne kostnaden. Det er også grunn til å stille spørsmål om ikke de 

bedriftene som ikke innbetaler pensjon for tillitsvalgte som har sporadiske 

frikjøp bryter diskrimineringsbestemmelsene i AML. Så langt vi kjenner til er det 

ingen «sjefer» som får avkorta sin pensjon med bakgrunn at de deltar på 

aktiviteter som arbeidsgiverorganisasjonene har. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5068 

Innsendt av Rogaland Elektromontørforening 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

5068 Pensjon (OTP) for tillitsvalgte 

Ved tariffoppgjøret i 2024 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT 

Forbundet er ”eier”, ett krav om at bedriften skal dekke/innbetale pensjon for de 

tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Frem til dette er innført i 

tariffavtalene skal EL & IT Forbundet og de lokale organisasjonsledd dekke OTP 

for de tillitsvalgte det gjelder. OTP dekkes av det org.ledd som har utbetalt tapt 

arbeidsfortjeneste. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke 

innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn for å delta på 

aktivitet i EL og IT forbundets regi. Nå når det er innført pensjon fra første krone 

er dette veldig aktuelt. Vi mener at det er bedriftene som skal ta denne 

kostnaden. Det er også grunn til å stille spørsmål om ikke de bedriftene som ikke 
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innbetaler pensjon for tillitsvalgte som har sporadiske frikjøp bryter 

diskrimineringsbestemmelsene i AML. Så langt vi kjenner til er det ingen «sjefer» 

som får avkorta sin pensjon med bakgrunn at de deltar på aktiviteter som 

arbeidsgiverorganisasjonene har. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5053 

Innsendt av Ikt Bransjens Fagforening 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5053 Gjennomgang av forbundets økonomi - 

Utredning 

EL og IT Forbundet skal i den kommende landsmøteperioden gjennomgå 

forbundets økonomi, kontingent og fordeling. Utredningen skal vurdere 

økonomien i forbundet, og hvordan denne fordeles mellom forbund og ytre 

apparat. Kontingenten størrelse skal også vurderes. Formålet er å sikre at 

forbundet innretter økonomien på en måte som sikrer en aktiv 

medlemsorganisasjon, med et høyt aktivitetsnivå. Utredningen skal være klar i 

løpet av 2025, slik at funnene kan debatteres før landsmøtet i 2027, og 

eventuelle forslag til endringer kan vedtas på neste landsmøte. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

Vi mener det er på tide med en gjennomgang av økonomien for å sikre at 

forbundet forvalter medlemmenes kontingent til det beste for medlemmene. Vi 

tror at den teknologiske utviklingen også har gitt effektivitetsgevinster som gjør 

at det kan være grunn til å se på hvordan forbundet bruker penger.  Vi mener 

det er sunt at en organisasjon gjør en grundig utredning, for å sikre seg at man 

organiserer økonomien på en god og riktig måte opp imot formålet man ønsker 

å oppnå. 

__________________________________________________ 

 

Forslag 5065 
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Innsendt av EL og IT Forbundet Trøndelag 

Innstilling: Oversendes forbundsstyret 

 

5065 Økonomifordeling i forbundet 

Landsmøtet gir forbundsstyret i oppgave å sette ned et utvalg som ser på 

økonomifordelingen i forbundet, med formål å styrke økonomien i ytre apparat 

(Fagforeninger og distrikt). Utvalget legger frem sitt arbeid for landsstyremøte nr. 

2 i 2025. 

 

Begrunnelse fra forslagsstiller: 

En organisasjon bør med jevne mellomrom evaluere etablerte ordninger. Vi 

mener organisasjonen vil være tjent med å styrke de ytre apparatene 

(Fagforening og distrikt) som sitter tett på medlemmene. 

__________________________________________________ 

 

 


