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Tekna –  

Teknisk-naturvitenskapelig forening 

Postboks 2312 Solli  

0201 Oslo  

www.tekna.no  

Org.nr 971 420 782 

post@tekna.no 

+47 22 94 75 00 

Følgebrev/høringsnotat - utkast til reviderte 
foreningspolitiske mål 

Kort oppsummert 

R-møtet i 2021 vedtok at foreningspolitiske mål skulle revideres. 

Hovedstyret oppnevnte et utvalg med representanter fra Teknas 

grunnorganisasjon i desember 2021. Utvalget har gjennomført flere runder med 

digitale møter med grunnorganisasjonen for å få innspill til ønsket revisjonsnivå.  

Hovedstyrets forslag til reviderte foreningspolitiske mål ble presentert på 

høstens dialogmøter. Utkastet er revidert noe i etterkant av dette for å få med 

innspill som kom.  

Som vedtatt på R-møtet i 2021 sender nå Hovedstyret utkast til reviderte 

foreningspolitiske mål på åpen høring i forkant av R-møtet i 2023.  

Høringsfrist er 1. mars 2023. Høringssvar sendes kao@tekna.no 

Utkast reviderte foreningspolitiske mål 

Her finner du lenke til høringsutkastet per januar 2023  

Vi ber spesielt om innspill til:  
• Form og detaljnivå:  

Innspillene så langt har vært positive til den foreslåtte kortfattede og 

overordnede formen. Samtidig er det innspill som etterlyser omtale av 

enkeltgrupper som pensjonister, selvstendig næringsdrivende, PhD og 

utenlandske medlemmer. Hovedstyret mener omtale av enkeltgrupper er 

vanskelig å kombinere med en stram, overordnet struktur og at omtale 

og tiltak for de ulike gruppene heller bør finne sin plass i underliggende 

styringsdokumenter. 

o Hovedstyret ber grunnorganisasjonen uttrykke sin preferanse til 

form og detaljnivå. 

 

Til Teknas grunnorganisasjon 
 

 Vår ref.: 

KAO 

Deres ref.: 

[Navn] 

Dato: 

9. januar 2023 

mailto:kao@tekna.no
https://www.tekna.no/contentassets/55874adbfaf74541b37483efbba4c5ce/forslag-foreningspolitiske-mal---horing-januar-2023.pdf
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• Begreper: 

Det er kommet innspill som tyder på at noen begrep er vanskelige å 

forstå og gjerne kan skrives mer utfyllende (forklares). Eksempler som 

nevnes er universelle velferdsordninger, helsefremmende arbeidsliv, 

den norske modellen, selvstendighet i avtaler, bærekraftig utvikling og 

livslang læring. Hovedstyret har valgt å opprettholde bruken av disse 

begrepene fordi de benyttes i den offentlige debatten og er dekkende for 

brede og sammensatte problemstillinger. Det vil være svært utfordrende 

å beholde en overordnet struktur og definere begrepene.  

o Hovedstyret ber grunnorganisasjonen uttrykke sin preferanse og 

eventuelt komme med konkrete forslag til ny tekst. 

 

• Plassering for punkt om partipolitisk uavhengighet: 

Flere innspill peker på at punktet om at Tekna er partipolitisk uavhengig 

bør flyttes til Teknas lover. Hovedstyret har vurdert at foreningspolitiske 

mål sannsynligvis er et bedre sted å plassere denne informasjonen, da 

det der kommer i tilknytning til Teknas overordnede målsetning. 

Hovedstyret har heller ikke funnet et naturlig sted å sette inn denne 

informasjonen i Teknas lover.  

o Hovedstyret ber grunnorganisasjonen kommentere valget og 

eventuelt komme med konkrete forslag til alternativ plassering.  

 

• Behandlingsform:  
Foreningspolitiske mål behandles på R-møtene, uten forutgående 

høring og med krav om simpelt flertall for endringsvedtak. 

Behandlingsform for Foreningspolitiske mål er ikke omtalt i mandatet. 

Samtidig viser innspillene at høringsrunde ved endringsforslag til 

foreningspolitiske mål, og saksforberedende, helhetlig behandling av 

innkomne forslag før behandling på R-møtet, er ønskelig. Hovedstyret 

anbefaler at det innføres høring ved endringsforslag til foreningspolitiske 

mål, tilsvarende som ved lovendringsforslag. 

o Hovedstyret ber grunnorganisasjonen komme med konkrete 

forslag til behandlingsform for foreningspolitiske mål, herunder 

hvor behandlingsform bør forankres. 

 

Bakgrunn 

Vedtak 92 fra R-møtet 2021 er grunnlaget for revisjon av foreningspolitiske mål 

og sier at:  

"Representantskapet ber Hovedstyret komme tilbake med forslag til revisjon av 

Foreningspolitiske mål til R23 på grunnlag av en bredt forankret prosess i 

foreningen. Det skal ses hen til senere års R-møte vedtak og Teknas 

politikkdokumenter i arbeidet. Arbeidet skal presenteres for 

grunnorganisasjonen på høsten 2022 og endelig forslag til endringer skal 

sendes på høring, tilsvarende lovendringsforslag, før det legges fram for 

Representantskapsmøtet 2023." 
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Teknas måldokument er et av flere sentrale styringsdokument i foreningen, 

sammen med Teknas lover, politikkdokumenter, strategi og handlingsplan. 

Måldokumentet består av Teknas verdigrunnlag, visjon, formål og 

foreningspolitiske mål, og ble sist helhetlig revidert i 2006. Vedtak om endringer 

i foreningspolitiske mål er fattet på alle R-møter i perioden 2007-2021.  R-møtet 

2021 fattet vedtak om ny revisjon av foreningspolitiske mål. 

Revisjonsrapporten fra 2006 slo fast at Teknas måldokumenter, herunder 

foreningspolitiske mål skal danne rammeverket og definere målet for vår 

virksomhet. Med andre ord skal foreningspolitiske mål være overordnet, 

langsiktig og gi føringer for Teknas strategi, handlingsplan og 

politikkdokumenter. I arbeidet med dagens reviderte forslag er dette 

perspektivet videreført. Målene skal være et støtteverktøy for alle som er 

engasjert i arbeid for foreningen, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.  

Målene skal gi retning for foreningens overordnede politikk, slik at de som er 

involvert skal ha en klar oppfatning av hva vi vil og hvor vi vil. Samtidig skal 

foreningspolitiske mål være romslige nok til at man kan ta i bruk de 

virkemidlene som egner seg best i ulike sammenhenger, og utvikle og tilpasse 

underliggende politikkdokumenter ved behov.  

Revisjonsarbeidet har tatt utgangspunkt i de eksisterende måldokumentene i 

den erkjennelse at det er lagt ned et betydelig arbeid med disse dokumentene, 

og med den hensikt å videreføre alle saker av stor betydning for foreningen. 

Samtidig er vedtatt politikk fra R-møtene tatt inn i forslaget der utvalget har sett 

behov for det. Innhold av administrativ karakter, som er utdatert, eller som det 

er vurdert at hører hjemme i andre styringsdokumenter, er fjernet.   

Det har vært lagt vekt på at dokumentet skal være oversiktlig og ha en struktur 

det er lett å finne frem i. Under hele arbeidet har det vært lagt vekt på at 

foreningspolitiske mål skal være korte, konsise og overordnede. 

I arbeidet med revisjon av målene er bred involvering av grunnorganisasjonen 

vektlagt. I perioden februar – juni 2022 har utvalget arrangert 3 åpne 

innspillsmøter, samt 4 møter med deler av grunnorganisasjonen etter 

forespørsel. Sekretariatet har også blitt informert om prosessen.  Hovedstyret er 

blitt informert jevnlig om utvalgets arbeid. Hovedstyret presenterte forslag til 

reviderte mål på sine dialogmøter høsten 2022, med rom for diskusjon og 

innspill. I tillegg har det vært lagt til rette for å gi innspill gjennom hele 

prosessen, blant annet via teams-kanalene «Alle representanter til R-møtet» og 

«Sentrale styrer og utvalg».  Alle innspill er vurdert i arbeidet, og vil også tas 

med som grunnlag for det forestående arbeidet med revisjon av Teknas 

politikkdokumenter. 

Særskilte kommenterer til forslaget 

Forslaget til reviderte foreningspolitiske mål skal være overordnede, langsiktige 

og treffe «kjernen» av Tekna og synliggjøre det som skiller Tekna fra andre 

sammenlignbare foreninger. All politikk i forslaget til reviderte mål er hentet fra 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

vedtatt politikk på R-møtene. Punktene er vurdert i nær sammenheng med 

Teknas lover, og spesielt § 1 som er Teknas lovfestede formål. Det er gjort 

bevisste valg på form og begrepsbruk med mål om å treffe så kortfattet og 

presist som mulig og samtidig dekke så bredt som  mulig. Samtidig har det 

kommet flere innspill på enkelte tema om begrepsbruk og områder som her gis 

noen utdypende kommentarer.

•  Ad omtale av særskilte grupper: Ingressen gir formålet for

  foreningspolitiske mål. Begrepet «alle medlemsberettigede» er ment å

  dekke bredt, slik at interessene til ulike medlemsgrupper skal ivaretas

  selv om de ikke omtales særskilt.  Dette gjelder eksempelvis

  engelskspråklige, PhD, pensjonister osv. Dette fremgår også av Teknas

  lover § 2, formålsparagrafen, som sier at Tekna skal  ivareta

  medlemmenes rettigheter og økonomiske og sosiale interesser. I

  arbeidet med reviderte mål er det derfor anbefalt at interesser og politikk

  for særskilte grupper tas inn i underliggende styringsdokumenter der det

  er naturlig. Studenter og arbeidstakere er likevel omtalt i målene. De

  representerer kjerneoppgaver for Tekna som arbeidstakerforening, og

  studentene er en stor medlemsgruppe som er fremtidens yrkesaktive

  Tekna-medlemmer.

•  Ad selvstendig næringsdrivende: Flere innspill har pekt på at selvstendig

  næringsdrivende ikke er omtalt i dokumentet, og har ønsket en

  tydeliggjøring av tilbud og politikk for denne gruppen. Det er i denne

  sammenheng viktig å huske på at Tekna er en arbeidstakerforening.

  Selvstendig næringsdrivende er i utgangpunktet ikke  arbeidstakere.

  Tekna har tilbud til selvstendig næringsdrivende gjennom fagnettverket

  «Tekna egen bedrift», herunder  Tekna mentorordning, juridisk

  rådgivning, spesielle forsikrings-  og banktjenester,  og kolleganettverk  og

  andre aktuelle fagnettverk for det enkelte medlem.

•  Ad omtale av juridiske råd og bistand: Juridiske råd i saker som gjelder

  arbeidsforhold og rettigheter opptjent i arbeidsforhold er en rettighet for

  alle medlemmer som er forankret i Teknas lover § 7-5. Loven gir også

  rett til bistand etter vurdering.  All omtale av juridiske tjenester er derfor

  tatt ut av forslaget til reviderte foreningspolitiske mål.  Det er viktig å

  presisere forskjellen mellom råd og bistand, da bistand også omfatter

  evt. prosessbistand etter juridisk beslutning. I  tillegg tilbyr Tekna juridisk

  rådgiving innen privatrettslige saker som f.eks. arv, boligkjøp og

  samboerkontrakt, samt rådgiving ved etablering av egen bedrift.  Dette

  er ikke lovfestet, og er en tilleggstjeneste ved siden av Teknas

  kjerneoppgaver som faglig forening og fagforening.

•  Ad internasjonalt arbeid og samarbeid: Dagens foreningspolitiske mål

  har internasjonalisering og globalisering som eget tema. Dette er ment

  videreført gjennom forslagets punkt 5, og bør også sees i sammenheng

  andre punkt i dokumentet, eksempelvis punkt 12 om bærekraftig

  utvikling, punkt 13 om utdannings-  og forskningsvilkår og punkt 6 om å

  fremme den norske modellen.
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• Ad omtale av pensjonsvilkår: I motsetning til dagens mål, omtaler 

forslaget til reviderte mål ikke pensjon særskilt. Gode 

pensjonsbetingelser er en svært viktig del av medlemmenes 

arbeidsvilkår og dekkes gjennom forslagets punkt 7 om gode lønns- og 

arbeidsvilkår. Det er også dekket gjennom Teknas formålsparagraf om 

ivaretakelse av medlemmenes økonomiske interesser. 

 

• Ad begrepsbruk: Begreper som bl.a.  universelle velferdsordninger, 

helsefremmende arbeidsliv, den norske modellen og bærekraftig 

utvikling er ord som ofte benyttes i den offentlige debatten i diskusjoner 

om NAV, i sykefraværsdebatten, om trepartssamarbeidet og om 

klimatiltak. De dekker likevel bredere og mer komplekse tema, og noen 

oppklarende tolkninger finnes blant annet her: 

Universelle velferdsordninger: 

https://snl.no/universelle_velferdsrettigheter 

Helsefremmende arbeidsliv: 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/helsefremmande-arbeidsplassar/ 

Den norske modellen: https://supermodellen.no/  (merk at denne siden 

er laget av LO og Spekter, men innholdet er i hovedsak godt faglig 

fundert.)  

Bærekraftig utvikling: https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-

utvikling 

Livslang læring: 

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/kompetanse/kompetanseutvikling/ord-

og-uttrykk-om-kompetanse/livslang-laring/ 

 

Prosess frem mot endelig behandling på R-møtet 

Innspillene fra høringsrunden skal behandles av hovedstyret våren 2023 før 

endelig forslag til reviderte mål sendes representantene som del av 

saksdokumentene til R-møtet.  

Det er bestemt at revisjon av Teknas politikkdokument skal gjennomføres etter 

at foreningspolitiske mål er behandlet på R-23. Mange av innspillene som er 

kommet så langt kan ha relevans og ivaretas for bruk i det forestående 

arbeidet. 

Bakgrunnsdokumenter 
• Rapport om revisjon av foreningspolitiske mål: Utvalgets arbeid og 

vurderinger januar- august 2022. 

• Forslag til reviderte mål som presentert på høstens dialogmøter 

• Film med presentasjon av forslaget til Hovedstyrets dialogmøte høsten 

2022 

• Teknas måldokument 

 

https://snl.no/universelle_velferdsrettigheter
https://snl.no/universelle_velferdsrettigheter
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/helsefremmande-arbeidsplassar/
https://supermodellen.no/
https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/kompetanse/kompetanseutvikling/ord-og-uttrykk-om-kompetanse/livslang-laring/
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/kompetanse/kompetanseutvikling/ord-og-uttrykk-om-kompetanse/livslang-laring/
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Med vennlig hilsen 

 

Lars Olav Grøvik 

president 


