Arbeid og inkludering - med redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Side

1
2
3
4

Fra Linje

Til Linje

42, 54, 84,
14, 4
23
54
23
84
23
80

Endring

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

"Høyre styrte kommuner", Det bør endres til kommuner
Stryke "Høyre-styrte"
Stryke "Høyre-styrte"
tillegg, ….delta som meddommere og i forliksråd til 75 år.
To nye kulepunkt: • Fokus på aldersdiskriminering i videste forstand og åpenhet for nytt lovverk knyttet til
aldersdiskriminering.

Senior Høyre
Rogaland Høyre
Rogaland Høyre
Senior Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales avvist

Senior Høyre

anbefales avvist

Senior Høyre

anbefales avvist

Senior Høyre
Rogaland Høyre
Senior Høyre

anbefales avvist
anbefales vedtatt
anses ivaretatt i forslaget fra Rogaland Høyre

• Satse på seniorer med livserfaring og kunnskap som en ressurs for overføring av kompetanse, kultur og
tradisjon.
5

23

82

6

23

85

7
8
9
10

23
25
25

84
132
132

25

136

23

53

12

24

91

13
14

23
23

53
54

15

23

56

16

23

66

17
18

23
23

82
80

19

24

88

20

24

88

21

24

88

11

nytt kulepunkt:• Kommuner skal sørge for god kvalitet på språkopplæringen og evaluering av både elever og
lærere for å oppnå en bedre inkludering av innvandrere.
endres til:• Personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet
85 prioriteres i kommunale planer, ………
Endre "etter fem år" til "etter tre år"
Hvorfor ikke tre år?
Nytt punkt: Oppmuntre til flere private initiativ som hjelper innvandrere å komme i arbeid, med inspirasjon fra
"Internasjonale Drammen".

Buskerud Høyre

anbefales avvist
Anbefales vedtatt med følgende endring: stryke
Tillegg etter "partene i arbeidslivet": "der utstrakt bruk av undervisningsressurser fra bl.a næringsliv kan benyttes" Sogn og Fjordane Høgre "utstrakt"
2 nye linjer 91A og 91B: Utvide VTA-ordningen slik at mennesker med varig nedsatt arbeidsevne blir sysselsatt i
denne type virksomhet
Sogn og Fjordane Høgre anbefales avvist
anbefales vedtatt med følgende endring:
Nytt punkt: tilrettelegge for effektiv omskolering til yrker hvor samfunnet trenger arbeidskraft der grupper rammes
tilrettelegge for effektiv omskolering til yrker hvor
av strukturledighet eller konjunkturledighet.
samfunnet trenger arbeidskraft der grupper
Agder Høyre
rammes av ledighet
Agder Høyre
anbefales vedtatt
Slås sammen med punkt i linje 65
Nytt punkt: Sikre at personer som får barn i overgangen mellom studier og jobb også har rett til foreldrepermisjon
Agder Høyre
anbefales avvist
dekket av NAV på lik linje med arbeidstakere med full opptjening.
Anbefaler følgende endring: stryke linje 66-68
Redaksjonskomiteen bes redigere og tydeliggjøre.
første setning. Flytte siste setning fra 68-70 til
71
Agder Høyre
slutten av bombepunktet på linje 72
Nytt punkt: Vurdere å heve særaldersgrensene for alderspensjon i enkelte yrkesgrupper i offentlig sektor.
anbefales vedtatt og slått sammen med
bombepunktet på linje 82 slik at det blir følgende
formulering: "Gjennomgå og vurdere effekten
av seniorpolitiske tiltak, herunder vurdere å heve
særaldersgrensene for alderspensjon i enkelte
Agder Høyre
yrkesgrupper i offentlig sektor."
Stryke setning på linje 80 (siste setning i kulepunktet på linje 79)
Redaksjonskomiteen
anbefales vedtatt
Endres til:
• Sikre tidlig innsats i skolen gjennom tilrettelagt undervisning for barn som trenger det
Helge Ytterøy L'orange
anbefales vedtatt men flyttes til s. 25 linje 145
anses ivaretatt i forslaget fra Helge Ytterøy
Redaksjonskomiteen bes redigere og konkretisere.
Agder Høyre
L'orange
Nytt punkt: Gi personer med andre kommunikative utfordringer enn de som har lovfestet rett i dag rett til tolk i
arbeid, eksempelvis personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som Asperger syndrom
Agder Høyre
Anbefales avvist

Landsmøtets
beslutning

Arbeid og inkludering - med redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Side

Fra Linje

Til Linje

Endring

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Agder Høyre
Agder Høyre

anbefales vedtatt med følgende formulering:
"tilrettelegge for flere forsøk med anonyme
søknader i det offentlige der målet er mangfold i
arbeidslivet"
Anbefales vedtatt

Agder Høyre
Agder Høyre

Anbefales avvist DISSENS
anbefales avvist

Agder Høyre

anbefales avvist

Agder Høyre
Agder Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist DISSENS

Agder Høyre
Agder Høyre
Agder Høyre
Troms og Finnmark
Trøndelag Høyre
Troms og Finnmark

anbefales avvist
anbefales vedtatt
anbefales vedtatt
anbefales avvist DISSENS
anbefales avvist
anbefales avvist

Troms og Finnmark
Unge Høyre
Troms og Finnmark

anbefales avvist
anbefales avvist
Anbefales avvist

Oslo Høyre

anbefales avvist

Unge Høyre
Unge Høyre

anbefales avvist
Anbefales vedtatt med følgende endring: stryke
"etter modell fra Oslo"

Oslo Høyre
Agder Høyre
Oslo Høyre
Unge Høyre

Anses Ivaretatt i forslaget fra Unge Høyre
anbefales vedtatt
anses ivaretatt av Agder Høyres forslag
anses ivaretatt av Agder Høyres forslag

Unge Høyre

anbefales vedtatt

Trøndelag Høyre

anbefales avvist

Unge Høyre
Unge Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist

Unge Høyre
Unge Høyre
Oslo Høyre

anbefales avvist
anbefales vedtatt
anses ivaretatt i forslaget fra Unge Høyre
anbefales avvist

Nytt punkt: Igangsette forsøk med anonyme søknader i det offentlige og for privat næringsliv som ønsker å delta,
der målet er å få flere flyktninger og innvandrere inn i arbeidslivet.
22
23

24
24

91
93

24
25

24
24

93
94

26

24

96

27
28

24
24

97
103

29
30
31
32
33

24
24
25
24
25
24

107
112
130
109
146
109

25

137

25

145

25

146

23

75

23

75

34

35
36
37
38

Tas ut.
Nytt punkt: innføre forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og det private næringsliv samarbeider om
fleksibel bruk av tiltaksmidler.
Fjerne "gradvis"
Nytt punkt: innføre redusert arbeidsgiveravgift for utsatte målgrupper som flyktninger og innvandrere,
langtidsledige og voksne som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.
Tillegg: med særlig vekt på tilbud som Aktiv på dagtid eller frivillige organisasjoner som driver gode
aktivitetstilbud.
Erstatte ordet "må delta" med "få rett til å delta på"
Tillegg: Lønnstilskudd må være mer forutsigbart både for den enkelte arbeidssøker og for bedriftene, og det må
være mindre byråkratisk. Det bør vurderes en ordning med 50% lønnstilskudd i en toårsperiode for arbeidstakere
som har vært uten jobb i to år eller mer.
Erstatte med: Evaluere ordningen med mottaksklasser
Tas ut.
tilleggspunkt: På sikt redusere sykelønnen
Nytt kulepunkt: "Innføre en karensdag"
tilleggspunkt: Gjennomføre en prøveordning med en karensdag
tilleggspunkt: Tilby gratis barnehage og SFO til barn av innvandrerkvinner som går på introduksjonsprogram eller
er i jobb
145 Nytt punkt: innføre et flatt jobbskattefradrag
tilleggspunkt: Senke skatten på arbeid gjennom å innføre et flatt jobbskattefradrag
Nytt punkt: Øke maksinntektsgrense for stipend, slik at det fremdeles lønner seg å arbeide mens man studerer.
Nytt punkt: Øke maksinntektsgrense for stipend, slik at det fremdeles lønner seg å arbeide mens man studerer.

39

75

Nytt punkt: At det skal være mulig for både offentlige og private barnehager å starte språktilbud for foreldre av
75 innvandrerbarn, etter modell fra Oslo
Nytt punkt: At det skal være mulig for både offentlige og private barnehager å starte språktilbud for foreldre av
innvandrerbarn, etter modell fra Oslo
Nytt punkt: Legge til rette for mer bruk av arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.
Nytt punkt: legge til rette for mer bruk av arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.
75 Nytt punkt:legge til rette for mer bruk av arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.
Nytt punkt:Gi bemanningsbransjen tilgang til NAVs CV-bank og registre over arbeidsledige, dersom brukeren
91 samtykker.

23

75

23
23
24

75
75
91

23

75

45

24

91

46

24

109

47
48

24

109

109

24

109

109

49
50
51
52

24

109

109

23

75

75

40
41
42
43
44

23

75

22

39

39

Nytt kulepunkt: "Stille strengere krav til tiltaksarrangører i NAV for å hindre misbruk av arbeidspraksisordningen."
Nytt punkt: Stille strengere krav til tiltaksarrangører ved bruk av arbeidspraksis og
lønnstilskudd.
Nytt punkt: Gå gjennom VTA-ordningen med mål om å få flere mennesker inn i arbeidslivet.
Nytt punkt: Benytte gradert reduksjon i støtteordninger for dem som ønsker å kombinere støtte fra NAV og
arbeid.
Nytt punkt: Øke og differensiere lærlingtilskuddet.
Nytt punkt: Øke og differensiere lærlingtilskuddet.
Endre ordet «innvandrere» til «flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget opphold»
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Akershus Høyre

Landsmøtets
beslutning

Arbeid og inkludering - med redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Side

53
54
55
56

Fra Linje

Til Linje

23
23
23

74
75
75

Endring

NYTT PUNKT: Jobbe for å opprette et felles europeisk kompetansepass for godkjenning av utenlandsk
74 kompetanse.
75 NYTT PUNKT: Jobbe for å opprette et felles europeisk godkjenningssystem for fagopplæring.
Nytt punkt: Innrette studiestøtten slik at det i større grad lønner seg å fullføre studiet.
Nytt kulepunkt: “Gjennomgå trygde- og støtteordninger for å sikre at prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe,
alltid følges.”
Nytt kulepunkt:
Utrede muligheten for å fjerne arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere som har fylt 70 år, for å stimulere flere
arbeidsgivere til å beholde eldre ansatte lenger i arbeid.

23 75 (etter)
57

23 82 (etter)

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Høyres Studenter
Høyres Studenter
Oslo Høyre

Oslo Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales vedtatt med følgende endring:
“Gjennomgå trygde- og støtteordninger for å
sikre at det alltid skal lønne seg å jobbe"

Oslo Høyre

anbefales avvist

Oslo Høyre
Trøndelag Høyre
Trøndelag Høyre
Trøndelag Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales avvist
anbefales avvist

Åpne Høyre

anbefales vedtatt med følgende formulering:
"Tydelig lederskap og løpende holdningsarbeid
for å styrke respekt for mangfoldet er avgjørende
for et trygt og inkluderende arbeidsliv."

Åpne Høyre

første kulepunkt anbefales vedtatt. Punkt 2 og 3
anbefales avvist

Nytt kulepunkt:
-Utrede en mulighet for å belønne virksomheter med lavt sykefravær.
58
59
60
61
62

24
23
24
25

109
75
106
136

22

38

63

23

83

64

24
22

88
41

65

66
67

23
23

62
75

68

24

112

69

24

116

Stryke ordet "matte"
107 Endres til: "Legge til rette for økt bruk av varig og midlertidig lønnstilskudd"
Nytt kulepunkt: "Etablere traineeordninger i det offentlige for innvandrere."
Nytt avsnitt:
Arbeidslivet er, ved siden av familien, vår viktigste livsarena. På arbeidsplassen henter vi stimulans og læring,
samtidig som utfolder vi oss både faglig og som medmenneske. Et viktig element som å sikre inkludering er at
enhver, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, kjønn, legning, eller funksjonsnivå, møtes med respekt og aksept for
sin egenart. Misbruk av fysisk makt eller maktposisjon for å presse andre mennesker til sex er uakseptabelt og
skal føre til konsekvenser for den som utfører press. Tydelig lederskap og løpende holdningsarbeid knyttet til
respekt for mangfoldet og ikke-diskrimminering på alle arbeidsplasser er avgjørende for et trygt og inkluderende
39 arbeidsliv for alle.
Nye kulepunkter (øvrige forskyves):
• Høyrestyrte kommuner skal innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og
trakassering
• Høyrestyrte kommuner skal sikre at kommunens samarbeidspartnere ikke diskriminerer og har nulltoleranse for
mobbing og trakassering
• Varslinger om seksuell trakassering og misbruk av makt for å presse noen til sex skal følges opp. Slik oppførsel
84 skal føre til konsekvenser.
Endres til:
• Sikre tidlig innsats i skolen gjennom tilrettelagt undervisning for barn som trenger det
Nytt avsnitt: "Tilstrekkelige norskferdigheter er sammen med differensierte og fleksible opplæringsløp de viktigste
suksesskriteriene for å lykkes med god integrering av innvandrere i arbeidslivet.
Høyre vil derfor videreføre dagens forsøk med modulbasert opplæring både innen grunnskoleopplæringen og i
utvalgte yrkesfag på videregående skole også etter 2020. Vi vil også øke kravene til muntlige og skriftlige
norskferdigheter både ved innvilgelse av permanent opphold og statsborgerskap, samt stramme inn kravene til
tilstedeværelse i den opplæringen som gis.
Tillegg (nytt punkt): "Ta i bruk NAV og private/frivillige aktører sin kompetanse og nettverk knyttet til
arbeidspraksis og arbeidstrening på et tidlig stadium i introduksjonsprogrammet for de målgruppene som sliter
med å tilegne seg norsk i tradisjonell norskopplæring og gi økonomiske incentiver for å bidra til mer arbeidsrettet
norskopplæring i kommunene."
Endre til: "Lærerne må ha fordypning i norsk som andrespråk , engelsk og matematikk"
Tillegg (nytt punkt): "Legge til rette for deling av best practice knyttet til videregående opplæring for flerspråklige
elever."
Tillegg (nytt punkt): "Stille høyere krav til arbeidslivskompetanse hos programrådgivere."
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Helge Ytterøy L'orange
Rogaland Høyre

anbefales vedtatt men flyttes til s. 25 linje 145

anbefalt avvist

Rogaland Høyre
Rogaland Høyre

anbefales avvist
anbefales avvist

Rogaland Høyre

anbefales avvist
anbefalt avvist og anses ivaretatt på s. 24 fra
linje 110

Rogaland Høyre

Landsmøtets
beslutning

Arbeid og inkludering - med redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Side

Fra Linje

Til Linje

70

24

117

71

25

127

72

25

132

73

25

134

74

23

74

Endring

Tillegg (nytt punkt): "Utvikle egne entreprenørskaps- og grunderkurs for innvandrere til bruk i
introduksjonsprogrammet ."
Tillegg, slik at setningen blir: "Gjennom forutsigbar og mer langsiktig prosjektfinansiering bidra til at kommuner og
fylkeskommuner i felleskap utvikler yrkesrettede….."
Tillegg (nytt punkt): "Stille krav om A2-nivå muntlig og skriftlig ved innvilgelse av permanent opphold og muntlig
B1 nivå ved innvilgelse av statsborgerskap."
Tillegg (nytt punkt): "Stramme inn dagens fraværsreglement i grunnskoleopplæring for voksne slik at dette blir i
tråd med gjeldende fraværsreglement i videregående opplæring."
Bytte ut "nyansatte" med " nye". Og legge til siste setning etter "engelsk": "dersom de skal undervise i disse
fagene". Og endre "matte" til "matematikk"
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Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Rogaland Høyre

anbefales vedtatt

Rogaland Høyre

anbefales avvist

Rogaland Høyre

anbefales avvist

Rogaland Høyre

anbefales vedtatt

Redaksjonskomiteen

anbefales vedtatt

Landsmøtets
beslutning

