INNKOMNE FORSLAG:
1: FLERE OG FLERE SLITER PÅ BOLIGMARKEDET. HUSLEIEREGULERING
MÅ GJENINNFØRES, OG DET MÅ LEGGES TIL RETTE FOR OFFENTLIG
FINANSIERING AV BOLIGER TIL VANLIGE FOLK.
Boligpolitikken i dette landet og i denne byen har sviktet totalt siden regjeringen
Willochs liberalisering på 80-tallet. Boligmarkedet i Norge er blitt totalt markedsstyrt
de siste tiårene. I et land med et flertall av selveiere har politikerne avviklet den sosiale
boligbygginga. Det markedsstyrte boligmarkedet har ingen sosial samvittighet.
Andelen boligeiere går nå ned i de større byene, og stadig større grupper av ungdommer
og lønnstakere opplever å være utestengt fra boligmarkedet. Det er blitt nærmest
umulig for vanlige folk uten formue å kjøpe seg en bolig. Det uregulerte leiemarkedet
forsterker denne situasjonen. Noen aktører blir søkkrike, mens alt for mange «bor seg i
hjel». Og slik øker forskjellene dramatisk her i landet, mens politikerne synes totalt
handlingslammet og ute av stand til å foreta seg noe som helst. Verktøyene fra 70- og 80
tallet ligger der og venter på å bli tatt i bruk på ny. Kommunale tomteselskap /
ekspropiering – langsiktig husbankfinansiering – tilrettelegging for egeninnsats - må på
nytt inn igjen som sentrale virkemidler for å gjenreise deler av den sosiale boligbygginga
i de større byene her i landet, bl.a etter modellen «Fra leie til eie». Dette er en kamp som
hele fagbevegelsen må ta – NÅ!
FORBY BEMANNINGSBYRÅENE!
I Norge har vi et arbeidsliv vi skal være stolt over, der arbeideren har gått fra å stå med
lua i hånda til å ha rettigheter og et sterkt vern. Nå er stillingsvernet og rettighetene for
stadig større grupper arbeidstakere truet. Gjennom direktiver som er vedtatt i Brussel
uten vår påvirkning kan man nå behandle arbeidere som bruk og kast objekter. Antallet
midlertidige ansettelser og vikarer øker i en slik grad at vi er på tur tilbake til
løsarbeidersamfunnet. Bemanningsdirektivet er den viktigste forutsetningen for sosial
dumping. Det er ikke et slikt arbeidsliv vi vil ha i Norge. Den norske modellen er i fare.
Årsmøtet i Fagforbundet avd. 177 krever at Norge må tilbake til situasjonen før år 2000,
da bemanningsbyrå var forbudt.

FAGBEVEGELSEN KREVER LOVFESTET RETT TIL LÆRLINGEPLASS
Elever som velger yrkesfaglig studieretning må få lovfestet rett til lærlingeplass. En av
tre som går ut av yrkesfaglig skole står uten lærlingeplass, noe som fører til at de ikke
får avsluttet utdanningen sin. Samfunnet sløser med dette ressurser og kunnskapen
disse elevene har, det har vi ikke råd til. Faglærte arbeidstakere vil sikre et godt og
kvalitetsfylt arbeidsliv. I Telemark har de vist at det er mulig med tiltak.
Telemarksmodellen må innføres over hele landet. Dersom politikerne mener alvor når
de snakker om satsing på yrkesfag, så må de satse på lærlingene. Fagforbundet avd. 177
krever mindre politikersnakk og flere konkrete tiltak for lærlingene.

TILLITSREFORM I TROMSØ KOMMUNE – NÅ!
Tromsø kommune må framover satse på å omorganisering og kvalitetsledelse gjennom
en reell og konkret tillitsreform basert på å flytte ansvar og medbestemmelse og
fullmakter nedover i organisasjonen. Det er her utviklingsmulighetene og
effektiviseringspotensialet ligger innafor norske offentlige virksomheter.
Den pågående nyliberale styrkingen av den administrative «lederkraften» pga store
definerte «lederspenn», med flere administrative ledernivåer og en stadig mer topptung
administrasjon innafor alle områder av Tromsø kommune er en feil vei å gå. Det er nå
på tide å ta et oppgjør med den ekstreme nyliberalismen som har festet grepet i Tromsø
kommune. Si opp PWC og gjør jobben sjøl! Det er alt å vinne på å utvikle kommunen
gjennom internt samarbeid og utvikling av flatere strukturer, basert på den enorme
kompetansen og yrkesstoltheten som eksisterer på grunnplanet, innafor alle
tjenesteområder.
NORD NORGE ER IKKE EN KOLONI: FISKEKVOTENE SOM ER RANET FRA
LANDSDELEN MÅ TILBAKEFØRES - OPPDRETTSNÆRINGEN MÅ BLI
BÆREKRAFTIG OG FRAMTIDSRETTET. OLJEFRITT LO-VE-SE.
De siste 25 årene har flere nordnorske byer og bygder og fiskevær på ulovlig vis blitt
frastjålet selve livsgrunnlaget. Kvoterettigheter for mange milliarder kroner er
privatisert og ført sørover, på tross av at havressursloven sier at «fisken tilhører det
norske folk i fellesskap». Den verdifulle kystkulturen er truet. De ulovlig privatiserte
kvotene må kjøpes tilbake av staten og tilbakeføres dit de hørte hjemme. Retten til å
fiske av felleskapets ressurser må administreres på samme måte som drosjeløyver. Slik
sikres rekruttering og framtid i samfunn langs hele kysten.
Oppdrettsnæringen er pr. i dag ikke bærekraftig. Det er blitt ei gullkantet næring med
eventyrlig avkastning, men eierne satser alt for lite på å utvikle miljøvennlige løsninger
med kontroll på forurensing, lakselus mm. Det er uakseptabelt at næringen ut fra
kortsiktig profitt fortrenger tradisjonelt kystfiske i stadig større omfang langs den
nordnorske kysten. Næringen må stilles krav til og reguleres i mye større grad enn i dag.
Fagforbundet avd. 177 avviser det kompromisset som AP sitt sentralstyre kom fram til
angående konsekvensutredning av kyst- og havområdene utenfor Røst og Værøy. Her
finner vi noen av verdens viktigste gyteområder for mange fiskeslag. Fagforbundet avd.
177 går inn for varig vern av Lo-Ve-Se!

