
 
 

 

FORSLAG NR. 185 – Innstilling nr. 108 
 
Vedtatt av landsmøtet 

 
Ny kurs for rettferdig fordeling og velferd 
 
Ny regjering med ny kurs. NNN jobbet for en ny regjering, som skulle sette vanlige 
folk først. Nå har Norge fått en ny regjering, og NNN hilser den velkommen. 
Hurdalserklæringen inneholder mange gode politiske forslag og tiltak. Nå må Støre- 
regjeringen sette denne politikken ut i livet. 
 
Vi har store forventninger. Den nye regjeringen må føre en effektiv politikk som 
styrker arbeidstakerrettighetene og det organisert arbeidslivet, sørger for en rettferdig 
fordeling av godene og bygger ut velferdsordningene. 
 
Arbeidsledigheten må reduseres. Det er fortsatt mange arbeidstakere som sliter 
med etterdønningene etter pandemien. Kampen mot arbeidsledighet må derfor være 
jobb nummer 1. Lav arbeidsledighet og trygge jobber er en forutsetning for den 
norske modellen. For å øke sysselsettingen trengs en aktiv nærings- og 
industripolitikk med gode rammebetingelser for verdiskaping i 
næringsmiddelindustrien og øvrig fastlandsindustri. 
 
Faste jobber må være hovedregelen. I næringsmiddelindustrien er det for mange 
midlertidige ansatte og innleide arbeidstakere. Det er viktig å snu denne utviklingen. 
Kampen for å redusere bruken av midlertidige ansatte og innleide må bli en prioritert 
oppgave. Regjeringen må derfor foreslå innstramminger i arbeidsmiljøloven som 
bidrar til dette. NNN krever at Regjeringen snarest mulig gjør følgende: 
- Fjerner den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. 
- Styrker retten til heltid i lovverket. 
- Strammer inn definisjonen av arbeidsgiverbegrepet. 
- Styrker allmenngjøringsordningen. 
- Øker fagforeningsfradraget. 
- Øker pendlerfradraget. 
 
Mer rettferdig fordeling. Etter åtte år med høyreregjering, som har prioritert dem 
som har mest fra før, er det behov for et krafttak for en mer rettferdig fordeling. NNN 
krever at Regjeringen gjør følgende: 
- Øker skatten til dem med store formuer og høye inntekter. 
- Begrenser lederes lønninger og bonusordninger. 
- Stopper privatiseringen av helse- og velferdstjenester og i barnehage- og 
 utdanningssektoren. 
- Gjeninnfører feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige med 
 utbetaling fra og med 2022. 

 
 
 
 



 
 

 

- Gjennomfører tiltak som sikrer lave og stabile strømpriser for forbrukere og 

 næringsliv. 
 
Velferden må bygges ut. Norge har en god velferdsstat for de fleste, men det må 
gjøres forbedringer i den. NNN mener at Regjeringen bør prioritere følgende: 
- En tannhelsereform som betydelig reduserer vanlige folks tannlegeutgifter. 
- Den offentlige sykehus- og helsetjenesten må styrkes. 
- Fastlegeordningen må styrkes. 
- Redusert foreldrebetaling i barnehagene. 
- Redusert foreldrebetaling i SFO/AKS. 
- Redusert tak i egenandelsordningene. 
- Økt bostøtte til husholdninger som sliter med høye strømregninger. 
- Avvise EUs fjerde jernbanepakke, for å sikre folkevalgt kontroll med jernbanen 
 og stoppe ytterligere privatiseringen av den. 
 
NNN ser fram til å samarbeide med Støre-regjeringen om gode politiske løsninger i 
de fire kommende åra. 


