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Velkommen som landsmøterepresentant  

I dagene 5.- 9. november 2018 arrangerer NTL landsmøte på Oslo kongressenter (Folkets 

Hus) i Oslo. Du kan lese mer om konferansesenteret på Oslo kongressenter sine nettsider. 

Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte 

vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste 

landsmøte. 
 

Vi håper denne veilederen vil være nyttig i forberedelsene til landsmøtet. Her får du 
informasjon om hvordan et landsmøte foregår, hvordan du skal forberede deg og tips og råd 
før du går på talerstolen. Veilederen kan også være nyttig for dere som er gjester, presse 
eller bare har lyst til å lese mer om gjennomføringen av landsmøtet.  

Kollektivtransport 
Nærmeste T-banestasjon er Jernbanetorget, ved Oslo S. Folkets Hus ligger ved Youngstorget 
fem minutters gange fra Jernbanetorget.  

Overnatting og reise 
De som skal overnatte på hotell skal bo i Oslo sentrum. Hotellet ligger i gangavstand fra 
Folkets Hus hvor landsmøtet finner sted. Alle representanter får dekket reiseutgifter til og 
fra landsmøtet. Informasjon om bestilling av reise finner du på landsmøtenettsidene.  

Representanter som har postadresse i Oslo eller innenfor sirkelen Asker-Ski-Lillestrøm 
forutsettes å bo hjemme under landsmøtet. Representanter med postadresse utenfor dette 
området får dekket overnatting på hotell i Oslo sentrum. Alle representanter som skal 
bestille overnatting vil få beskjed om dette.  

Mat under landsmøtet 
Representantene får lunsj alle dager på Oslo kongressenter. Det er også felles middag tirsdag, onsdag 
og torsdag. 

Permisjon fra jobb for å delta på landsmøtet 
Du må selv søke om permisjon med lønn for perioden du er borte fra jobb på grunn av 
landsmøtet. Arbeidstakere i staten har rett til permisjon med lønn i henhold til 
Hovedavtalens §39 nr. 1. Arbeidstakere i Spekterområdet har rett til tjenestefri etter 
Hovedavtalen Spekter-LOs § 52, bokstav b). For ansatte i Virkeområdet er det Hovedavtalen 
LO-Virkes § 4-4.4 som gir rett til tjenestefri for å delta på landsmøtet. Arbeidstakere i 
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NHO-området har hjemlet tjenestefri etter Hovedavtalen LO-NHOs § 5-8. Tjenestefri med 
eller uten lønn kan videre være regulert i bedriftsvise særavtaler. 

Landsmøterepresentanter som ikke har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver får 
kompensert tapt arbeidsfortjeneste av NTL. Da må du legge fram dokumentasjon fra din 
arbeidsgiver på dette. 

Dersom du har behov for bekreftelse på din deltagelse på landsmøtet utover det brevet du 
får tilsendt i september, ta kontakt med forbundskontoret på post@ntl.no 

Sosiale medier  
@ntlnorge er på Facebook, Instagram og Twitter. Vi ønsker å skape engasjement for 
landsmøtet og landsmøtesaker gjennom sosiale medier. NTL kommer til å ta bilder, gjøre 
intervjuer og lage korte filmer som vi vil legge ut på våre sosiale medier i løpet av 
landsmøtet.  
 
Vi oppfordrer deg til å dele at du er på landsmøtet og bruke #mittntl. Skal dere ha 
forberedende møte før landsmøtet, så er det en god anledning til å vise sakene dere jobber 
med og den jobben dere gjør for hele organisasjonen.  

Hvordan forberede seg til landsmøtet? 
Som landsmøterepresentant bør du før landsmøtet: 

● Sette deg grundig inn i landsmøtedokumentene. 
● Snakke med medlemmene i ditt NTL-organisasjonsledd om de sakene som skal 

behandles på landsmøtet.  
● Delta på formøter som blir avholdt, enten av egen landsforening eller forening. 

Forbundet arrangerer i tillegg en samling for delegasjoner som består av en eller to 
representanter. De som er aktuelle for denne samlingen blir kontaktet direkte. 

Husk også å gi beskjed til arbeidsgiver om at du skal på landsmøte slik at du ikke har 
oppgaver verken som arbeidstaker eller tillitsvalgt under landsmøtet. 

Kontakt med andre NTL-medlemmer på din arbeidsplass er viktig i forkant av landsmøtet 
fordi det er dem du representerer. Da må du vite hva de synes i viktige spørsmål.  
 
En viktig del i å forberede deg består derfor i å snakke med medlemmene om landsmøtet. 
Det kan du gjøre i god tid før landsmøtet. Undersøk for eksempel hva medlemmene mener 
om:  
- Forslag som ditt organisasjonsledd har sendt inn  
- Hva de anser er viktig for NTL å satse på 
- Hva som kan endres på  
- Hvordan du kan representere dem på best mulig måte på landsmøtet 

Landsforeninger og foreninger mottok lenke til de fleste saksdokumentene på 
landsmøtenettsidene 28. august 2018.  Alle innkomne forslag fra organisasjonsleddene har 
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fått en innstilling fra NTLs landsstyre og ligger sammen med saksdokumentene på 
landsmøtenettsiden.www.ntl.no/landsmøte.  Her vil de aller siste dokumentene publiseres 
etter landsstyrets behandling i oktober.   

Som representant vil du motta lenke til landsmøtedokumentene i møteavviklingssystemet i 
oktober. Dette skjer etter at fullmaktskomiteen har bekreftet at alt er i orden med 
medlemskapet til de foreslåtte representantene. Disse dokumentene må du lese og sette 
deg godt inn i. 
 
Formøter 
Neste steg i forberedelsene er formøter i din forening eller landsforening. I løpet av høsten 
pleier mange organisasjonsledd å kalle inn til egne møter for representantene. For deg som 
reiser på ditt første landsmøte har du da mulighet til å spørre andre med erfaring fra 
tidligere landsmøter om ting du kanskje lurer på.  
  
På møtene kommer dere for eksempel til å diskutere:   
- Egne og andres forslag til landsmøtesakene 
- Saker dere ønsker å følge spesielt nøye  
- Hvem som skal snakke på vegne av delegasjonen i hvilke spørsmål  
- Hvordan og hvem som har ansvar for å følge opp ulike forslag 
- Hvordan dere har tenkt å stemme  
 
Skal du som representant klare å påvirke landsmøtet til å fatte de vedtakene du ønsker er 
det viktig å forstå hvordan debatten og beslutningsprosessen fungerer. 

I sakspapirene til "Sak 2 Konstituering" finner du landsstyrets forslag til forretningsorden og 
sakliste. Dette er en innstilling som skal godkjennes av landsmøtet. Her står de formelle 
reglene for behandlingen av saker på landsmøtet. Like viktig er kanskje endel av de 
uformelle rutinene for saksbehandlingen som landsmøtet følger. 

Hvordan behandles sakene på landsmøtet? 

Saklista til landsmøtet er vedtatt av NTLs landsstyre. Merk deg at det ikke finnes noe punkt 
som heter eventuelt. Sakene blir ikke nødvendigvis behandlet i den 
rekkefølgen nummereringen på saklista tilsier. Det blir utdelt en kjøreplan, men 
alle tidspunkter i kjøreplanen er foreløpige og kan endres dersom landsmøtets dirigenter får 
tilslutning fra landsmøterepresentantene til det. 

En landsmøtesak behandles vanligvis i tre trinn. Noen ganger blir det også fire trinn, se punkt 
tre:  

1. Innledning 
En i forbundsledelsen holder en innledning om bakgrunnen for saken. 

2. Debatt 
De som vil si sin mening om saken tegner seg, og får tale etter tur. 
Forretningsordenen fastsetter begrensninger på taletid og antall innlegg fra hver 
representant. Maks taletid er satt til fem minutter og det er bare mulighet til å tegne 
seg en gang til hvert sak. (Det betyr f. eks at til sak fem er det bare mulighet til å 
tegne seg en gang til både prinsipp- og handlingsprogram og til uttalelser) Det kan bli 
satt kortere taletid enn fem minutter.  
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3. Behandling i redaksjonskomitè 
I noen av sakene er det så mange forslag at landsmøtet velger å sende dem over til 
en redaksjonskomite for å sy sammen forslagene. Denne redaksjonskomiteen er valgt 
av landsmøtet. Komiteen kommer med en innstilling som voteres av landsmøtet. 
Etter at redaksjonskomiteen har avgitt sin innstilling kan man ikke komme med nye 
forslag. Det er imidlertid anledning til å opprettholde forslag som man har fremmet 
og som ikke er ivaretatt i redaksjonskomiteens innstilling. Forslag som opprettholdes 
vil det bli stemt over. 

4. Avstemning 
På bakgrunn av innledningen og debatten skal hver representant gjøre seg opp en 
mening og avgi stemme. Et landsmøtevedtak er en svært viktig beslutning for NTLs 
virksomhet. Her stemmes det også over innkomne forslag.  

Forslag  
Før landsmøtet: Alle forslag som er innsendt til forbundet før forslagsfristens utløp, er tatt 
inn i saksdokumentene. Landsmøtet behandler disse forslagene med utgangspunkt i 
landsstyrets innstilling.  Det er viktig å merke seg at forslag som har fått innstillingen anses 
ivaretatt, anses delvis ivaretatt eller ikke tiltrådt av landsstyret aktivt må opprettholdes for å 
bli realitetsbehandlet i landsmøtet. 

På selve landsmøtet: 
● Alle med forslagsrett på landsmøtet kan fremme forslag til alle saker som er oppført 

på den vedtatte saklista. Det kan fremmes forslag til endringer/tillegg som har 
direkte tilknytning til landsstyrets innstillinger og innsendte forslag. Innsendte forslag 
som ikke er ivaretatt i innstillinger til landsmøtet kan foreslås opprettholdt. 

● Forslag skal fremmes gjennom det elektroniske møtesystemet Easymeet. 
● Forslag skal leveres før strek er satt for den aktuelle saken. Etter at strek er satt, kan 

det ikke fremmes eller trekkes forslag. Frister for å levere forslag og tegne seg på 
talerlista i den enkelte sak vil bli gitt av dirigenten. I de mest omfattende debattene 
kan disse fristene utløpe allerede før debatten starter. Det er derfor lurt å utforme 
forslagene dine så tidlig som mulig. 

● Forslag på kandidater til tillitsverv fremmes til valgkomiteen innen tidsfristen. Det er 
ikke vanlig at det settes strek i saken når valg foretas.  

Viktig å vite om behandling av sakene på landsmøtet 

● Å be om ordet. Alle som skal holde et innlegg på landsmøtet må gjøre det fra 
talerstolen som er framme på podiet. Når du som representant skal ta ordet skiller vi 
mellom å ta ordet til sak, eller til forretningsorden. Ber du om ordet til 
forretningsorden skal dette kun være for raske avklaringer, eller å påpeke feil i 
møteledelsen. Å be om ordet til sak gjøres via easymeet-systemet, å be om ordet til 
forretningsorden gjøres ved håndsopprekning. 
 
Alle saker som landsmøtet behandler er grundig forberedt av landsstyret og har fått 
en innstilling. En innstilling er det samme som et forslag til vedtak. For hver 
sak holder en representant for forbundsledelsen en innledning til saken for 
landsmøtet. Deretter starter debatten. I debatten har du som representant mulighet 
til å komme med synspunkter og argumentere for eventuelle forslag du har fremmet, 
eller støtte forslag som er fremmet i saken. De som har bedt om ordet får tale i den 
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rekkefølgen som dirigenten opplyser om i forhold til talerlisten. Den som har innledet 
til debatten pleier å oppsummere etter at debatten er avsluttet. Ledere for 
redaksjonskomiteen presenterer redaksjonskomiteens innstilling.  
 
Strek kan settes i debatten når som helst under en debatt. Når dirigenten foreslår å 
sette strek refereres talerlisten og de innkomne forslagene. Når strek er vedtatt får 
ingen tegne seg på talerlisten eller legge fram eller trekke forslag til denne saken. 
I kjøreplanen er det satt av en bestemt behandlingstid for hver enkelt sak. Det er 
viktig å være oppmerksom på at saken Prinsipp og Handlingsprogram og Uttalelser, 
betraktes som en sak, og at man bare får ordet til denne saken en gang (ikke til hver 
undersak på dette punktet). Dirigenten vil opplyse om frist for å tegne seg på 
talerlista i den enkelte saken. Tildelt taletid i saksinnlegg vil være maks fem minutter 
og minimum tre minutter, jf. forslag til forretningsorden. Om mange ber om ordet 
kan dirigentene foreslå at taletiden reduseres. Derfor bør du være forberedt på å 
kunne si det du vil si på kortere tid enn det du opprinnelig hadde planlagt.  
 

● Votering. Ifølge den foreslåtte forretningsorden vil alle forhåndsinnsendte forslag bli 
votert over med utgangspunkt i landsstyrets innstilling til forslagene eller en 
innstilling fra en redaksjonskomite. Det betyr at alle forslag skal opp til votering, og 
landsmøtet er suverent til å forkaste landsstyrets innstilling. Samtidig er det viktig å 
være oppmerksom på at avstemningene skjer utfra prinsippet om at den som tier 
samtykker. Er du uenig i landsstyrets innstilling til et forslag må du aktivt forsøke å 
mobilisere landsmøtet til et annet vedtak. Det er mange forslag som skal stemmes 
over, og avstemningene skjer relativt raskt. De fleste voteringer vil skje med 
håndsopprekning. De som stemmer mot landsstyrets innstilling må da vise 
stemmetegn ved å løfte opp stemmekortet sitt. Følger man ikke med, ender man 
med å stemme for landsstyrets innstilling. Det betyr at det er viktig å være 
oppmerksom på de forslagene man er uenige i. Sørg for å være klar over når disse 
forslagene kommer opp til votering.  
 
Når noen ber om det kan voteringer holdes ved hemmelig avstemning via 
Easymeet-systemet. I praksis skjer dette som regel skje ved personvalg og der det er 
flere kandidater eller der det er hensiktsmessig for å kunne fintelle stemmene. I flere 
saker vil dirigentene trolig foreslå votering over flere forslag samlet. Det kan derfor 
være fornuftig å be om separat votering over forslag hvor du er uenig i landsstyrets 
innstilling. Merk at det for vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. 
 

● Nye forslag som fremmes i møtet må ha sammenheng med saken som behandles. 
Det kan ikke fremmes forslag om helt nye saker. Du trenger ikke be om ordet for å 
fremme et forslag, men alle forslag må fremmes via Easymeet-systemet. Husk at 
forslag skal leveres før “strek” blir satt. 
 

● Valg. En forberedende valgkomite har i forkant av landsmøtet sondert terrenget for 
aktuelle kandidater til de sentrale tillitsvervene som er på valg under landsmøtet. 
Landsmøtet velger en egen valgkomite ved starten av møtet under sak 2 
Konstituering. Valgkomiteen lager en innstilling til valgene. Det vil tidlig i møtet bli 
satt en frist for å fremme forslag på kandidater. Vervene som skal fylles, er omtalt i 
vedtektenes § 11, punktene 10-16.  
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● Forbered innlegget  
Forberedelser gjør deg sikrere når du vil legge fram ditt standpunkt for landsmøtet 
fra talerstolen. Når du leser igjennom forslagene og andre dokumenter i forkant av 
landsmøtet tenker du kanskje at du vil framføre dine synspunkter i en sak. Tenk over 
hva du mener om forslaget og skriv ned hva du vil si.  

 
Det kan også hende at du bestemmer deg for å kommentere noe du hører under 
debatten. Skriv ned noen korte punkter som utgangspunkt. Det er alltid bra å ha 

noen 
små notater hvor det viktigste du vil si står. 

 
● Å holde innlegget. Hvor lang tid som er satt av til behandling av den enkelte sak vil gå 

frem av kjøreplanen som fremlegges av dirigenten ved møtets begynnelse. Der står 
det også når den skal opp til behandling. I god tid forut for vedkommende sak åpner 
dirigenten adgang til å tegne seg på talerlisten og fastsetter en frist for dette. Med 
unntak av innledningsforedrag, er tildelt taletid maksimum 5 minutter og minimum 3 
minutter. 

 
I Easymeet kan du til enhver tid se hvilken sak som skal opp til behandling og hvilke 
representanter som har tegnet seg på talerlisten. Dersom det er for mange på 
talerlisten til at alle kan få snakke i 5 minutter i løpet av den tiden som er avsatt til 
behandling i saken, blir taletiden satt ned. På grunnlag av kjøreplan fordeler 
dirigenten taletiden likt på de inntegnede talere, etter at det er avsatt tid av total 
behandlingstid til innledningsforedrag, avstemninger, vedtak og pauser. 

 
Ved å følge med på talerlisten i Easymeet kan du se når det begynner å nærme seg 
din tur til å få ordet. Når tiden er kommet til at du er neste taler må du samle 
sammen det du trenger på talestolen, og vente på en stol som er satt opp til venstre 
for podiet, bak talerstolen. Derfra er det bare noen få skritt å gå til talerstolen når det 
er din tur. 

 
● Når du står ved talerstolen. Begynn gjerne med en hilsningsfrase: "Dirigent", 

"Kamerater", "Landsmøte" Forklar hvilken sak du skal ta opp: "Jeg skal kommentere 
forslag nr. ... , som dreier seg om ..." Deretter kan du framføre ditt standpunkt. Det er 
viktig å starte med det viktigste først, særlig om taletiden er begrenset. Forklar hva 
som er ditt hovedargument, ditt syn på saken eller forslaget. Gi eksempler som 
tydeliggjør din hovedtanke, og følg opp med dine sterkeste argumenter. Til slutt, 
sammenfatt veldig kort det du har sagt, avslutt alltid med å referere til det forslag du 
har levert eller kommentert. 

Hvem er på landsmøtet?  
Det er mange som deltar på landsmøtet og som har ulike roller. Her er en kort oversikt:  

Landsmøterepresentanter er valgt for å representere en landsforening, forening, 
studentene, og landsmøterepresentantene utgjør landsmøtet sammen med NTLs forbunds- 
og landsstyre.  
 
Representantene skal være til stede i landsmøtesalen under landsmøtets forhandlinger. 
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Fravær er kun gyldig etter at permisjonssøknad er behandlet av kontrollkomiteen -og 
godkjent av landsmøtet.  

Vær oppmerksom på at det ikke blir gitt permisjon til familiebesøk, forhandlinger med 
arbeidsgiver, møter i tilknytning til egen arbeidsplass, tidligere hjemreise eller lignende. 

NTLs forbundsstyre består av 11 faste representanter og 4 fast møtende 
vararepresentanter. De 11 faste er også representanter til landsmøtet og har tale- og 
stemmerett på lik linje med de øvrige landsmøterepresentantene. De fire første 
vararepresentantene møter på landsmøtet, men har ikke stemmerett. Her finner du oversikt 
over medlemmene i NTLs forbundsstyre 

NTLs landsstyre består av forbundsstyrets medlemmer pluss 24 representanter som velges 
av landsmøtet. Landsstyret er forbundets høyeste myndighet så lenge landsmøtet ikke er 
samlet. Landsstyrets medlemmer møter på landsmøtet med stemmerett. De seks første 
varamedlemmene møter uten stemmerett. Her finner du medlemmene i NTLs landsstyre 

Forbundssekretærer og NTL-ansatte. Tillitsvalgte og informasjonsmedarbeiderne på 
forbundskontoret har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett. Funksjonærenes 
tillitsvalgte ved forbundskontoret har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett i 
saker som angår deres arbeidsforhold.  

Det er i tillegg mange andre ansatte som bidrar til at landsmøteavviklingen blir god. De har 
en rekke oppgaver som f. eks i informasjonsskranken, i salen, registrering av forslag i 
landsmøtesekretariatet med mer.  

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er tilstede på hele landsmøtet med tale 
og forslagsrett. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at det 
følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig 
organisasjonsmessig praksis. 

Gjester. NTL inviterer gjester fra norske og utenlandske samarbeidsorganisasjoner. Våre 
utenlandske gjester tilhører faglige internasjonaler som NTL er medlem i og fra 
organisasjoner vi har utvekslingsprosjekter med. Tidligere medlemmer av forbundets ledelse 
inviteres også som gjester til landsmøtet. Fra politiske partier kommer det også gjester for å 
følge landsmøtet, og for i noen tilfeller å holde innledninger.  

Tilhørere og observatører. Interesserte og medlemmer er velkomne for å følge landsmøtet, 
enten deler eller hele landsmøtet som tilhørere i den grad det er plass til det. Alle tilhørere 
bør gi beskjed på forhånd om hvilken dag og tidspunkt man ønsker å besøke landsmøtet, og 
vil få et besøkskort i informasjonsskranken.  

Utstillere. En del virksomheter har stand og utstillinger i Oslo Kongressenter under 
landsmøtet.   Utstillerne har ofte en direkte eller indirekte tilknytning til fag- og 
arbeiderbevegelsen, for eksempel LO favør, Norsk Folkehjelp, Arbeidernes 
opplysningsforbund (AOF) og Sørmarka kurs- og konferansesenter.  
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Presse. Vi inviterer alle store redaksjoner til å følge landsmøtet og mange vil tidvis være 
tilstede. Under hele uka vil NTL-magasinet og andre journalister/fotografer fra LO 
Media/frifagbevegelse.no være tilstede. 

Nyttige ord og uttrykk på landsmøtet 

A 
Absolutt flertall: samme som "alminnelig flertall", men blanke stemmer regnes som avgitte 
stemmer. 
 
Akklamasjon: Når man beslutter ved å applaudere til dirigentens spørsmål 
 
Alminnelig flertall: Mer enn 50% av stemmene. Blanke stemmer regnes ikke som avgitte 
stemmer. 
 
Arbeidsutvalg: Mindre del av et styre eller komité som har som oppgave å forberede og følge 
opp beslutninger og å fatte beslutninger i visse saker.  

Avstemninger: inn tekst fra forretningsorden. 

Avvise: Å avvise et forslag er å si nei til å behandle forslaget fordi det ikke angår saken som 
er til behandling, det er levert for sent eller forslagsstiller ikke har rett Nei til et forslag fordi 
det ikke har noe å gjøre med saken, det er levert for sent.  

B 

Beretning - En skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd i en organisasjon eller et 
organisasjonsledd i løpet av et år. Utarbeidet ofte av styret i forkant av årsmøtet. I tillegg 
finnes en beretning knyttet til regnskapet og en knyttet til revisjonen. 
 
Bifalle: Annet ord for å godkjenne 

D 

Dagsorden: Et program eller liste over de saker som skal behandles på et møte.  
 
Dirigent: Annet ord for møteleder. Den som leder et møte 

E 

Easymeet: Easymeet er det elektroniske saksbehandlingssystemet som blir brukt under 
landsmøtet. Det blir gitt en kort veiledning i bruk av systemet ved møtets start. Se også 
Lenke til easymeetveileder inn her. Easymeet eliminerer i prinsippet all papirbruk under 
møtet og ivaretar følgende møtefunksjoner digitalt: 

- Sakspapirer med notatfunksjon, løpende oppdateringer og feilrettinger 
- Sakliste, med info om den som taler for øyeblikket, hvem som har bedt om ordet til 
saken, innkomne forslag til saken, hva som er neste sak 
- Innsending av forslag, be om ordet til sak og til forretningsorden, 
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permisjonssøknader 
- Skriftlige avstemninger, både om saksforslag og personvalg 
- Rapportering av alle hendelser til protokollformat 

F 

Forretningsorden: Et regelsett for hvordan et møte skal gjennomføres og hvordan 
beslutninger skal fattes. På større møter og landsmøtet er det nødvendig med et spesielt 
regelsett for møtet. 
 
Forretningsorden fastslår hvem som har adgang til møtet, møteledelse, møtetider, 
gjennomføring, og regler for forslagsbehandling og avstemninger. 

Forbundsstyre: Styret i et fagforbund. I NTL består forbundsstyret består av leder, to 
nestledere, hovedkasserer og 7 representanter valgt på landsmøtet.  
 
Forbundssekretær: Tillitsvalgt valgt av landsmøtet for å representere medlemmene på 
nasjonalt nivå på full tid. NTLs forbundssekretærer holder til daglig til på forbundskontoret. 
 
Forslagsfrist: Frist for når et forslag må være innlevert. Dirigentene vil opplyse om 
forslagsfristen i de ulike sakene som er til behandling.  
 
Fullmakt: Etter at dere har valgt landsmøterepresentanter oppretter din forening eller 
landsforening en valgprotokoll og skriver ut en fullmakt både til alle ordinære representanter 
og vararepresentanter. Se Fullmaktskomite. 

Fullmaktskomiteen: Fullmaktskomiteen er en komite oppnevnt av forbundsstyret. Etter at 
dere har valgt landsmøterepresentanter oppretter din forening eller landsforening en 
valgprotokoll og skriver ut en fullmakt både til alle ordinære representanter og 
vararepresentanter. Protokoll og fullmakter sendes til forbundet, som kontrollerer at 
representantene 
- er medlem i NTL og har vært medlem lenge nok 
- er rett person i henhold til valgprotokollen 
  
Fullmaktskomitéen lager en rapport som landsmøtet skal godkjenne. Dette kommer opp 
som et punkt i innledningen av landsmøtet. 
 

H 

Hilsningstale: Under landsmøtet er noen samarbeidspartnere invitert til å holde 
hilsningstaler til landsmøtet. Det kan være innledere fra internasjonale organisasjoner, 
politiske partier etc. Det vil vanligvis ikke være mulig å tegne seg for å ta ordet til 
hilsningstalene.  

I 

Innkalling: Invitasjon til et møte 
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Innleder: En taler til forsamlingen før det åpnes for debatt i den saken som er oppe til 
behandling. Redegjørelsen kalles en innledning.  

K  
 
Kjøreplan: Plan for når den enkelte sak skal behandles og disponering av tiden som er 
fastsatt for møtet.  
 
Konstituering: Åpningen av et møte der endel formelle prosedyrer gås gjennom for at møtet 
skal kunne ha den formelle rollen det har i organisasjonens vedtekter. 
 
Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte 
stemmer (eks. 2/3 eller 3/4). 

Kontrollkomité: Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen skal føre 
tilsyn med forbundets virksomhet og påse at det følger lover og forskrifter, vedtekter og 
vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. 
 
Kontrollkomiteen skal være til stede på hele landsmøtet, og den har talerett og forslagsrett i 
saker som den har plikt til å uttale seg om etter vedtektene. 

L 

Landsmøte: Høyeste besluttende organ i blant annet fagforbund. I NTL består det av valgte 
representanter fra foreninger og landsforeninger, representanter for studentmedlemmene, 
samt forbunds- og landsstyrets medlemmer.  

Landsmøtesaker: Landsmøtet er NTLs høyeste organ og tar stilling til forslag som er kommet 
inn fra organisasjonsleddene i forkant av landsmøtet. Sakene som skal behandles på 
landsmøtet er sentrale styringsdokumenter som vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram 
og ulike organisatoriske saker. Det finnes ikke noe «eventuelt» punkt i sakslisten til 
landsmøtet. 
 
Landsstyre: Den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Landsstyret i 
NTL består av forbundsstyrets medlemmer og 24 representanter valgt av landsmøtet. 

M 

Majoritet: Flertall, flest av de som har avgitt stemme. Majoritetsprinsippet er en norm for 
flertallsbeslutning der det synspunkt som får flest stemmer gjelder som kollektivets 
standpunkt. Majoritetsprinsippet regnes nå som selvsagt, og utgjør utgangspunktet for valg 
og kollektive beslutninger.  
 
Minoritet: Det motsatte av majoritet, altså mindretall. 
 
Motforslag: Det forslaget som stilles opp mot hovedforslaget. 

Møteledelse: Under konstitueringen velger landsmøtet et sett med dirigenter og sekretærer. 
Dirigentene leder møtet, det vil si at de forvalter talerlisten og gir ordet til den som skal 
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snakke, de annonserer avstemninger og referer resultatene av dem. Dirigentene kan også 
gjøre feil. Skjer det noe du mener er helt feil så ta ordet til forretningsorden og få klarhet i 
hva som har skjedd. Sekretærene dokumenterer hva som skjer i møtet og skriver 
protokollen. 

N 

Nominere: Foreslå noen som kandidat til et personvalg 

P  
Permisjon: Landsmøtet er det øverste besluttende organ i forbundet, og det er viktig at 
møtet er så fulltallig som mulig. Det er ikke enkelt å kalle inn vararepresentanter på kort 
varsel, fordi det betinger fri fra arbeid. Landsmøterepresentantene plikter derfor å være til 
stede i landsmøtesalen under landsmøtets forhandlinger. Fravær er kun gyldig etter at 
permisjonssøknad er behandlet av kontrollkomiteen og godkjent av landsmøtet. Permisjoner 
gis ikke til familiebesøk, forhandlinger med arbeidsgiver, møter i forbindelse med egen 
arbeidsplass, tidligere hjemreise og lignende. 

Presse: NTLs landsmøte følges også av media. I tillegg til andre fra pressen vil redaktøren av 
NTL-magasinet og andre journalister/fotografer fra LO-media vil være tilstede under hele 
landsmøtet. Det vil være stoler bakerst i salen som blir satt av for journalister og 
pressefotografer.  

Prinsipp- og handlingsprogram (PHP): NTLs prinsipp- og handlingsprogram er et dokument 
som landsmøtet vedtar som inneholder forbundets overordnede politikk for 
landsmøteperioden. Dokumentet omfatter forbundets visjon for samfunnet, prioriterte 
satsingsområder og krav overfor myndighetene i kommende landsmøteperiode og 
utgangspunktet for våre krav overfor arbeidsgiver.  
 
Protokoll: Formell skriftlig nedtegning fra et møte eller en forhandling. På landsmøtet skal 
protokollen først og fremst gjengi hvilke saker som er til behandling, hvem som hadde ordet 
og hvilke vedtak som ble fattet.  
 
Protokollkomité: Valgt komité som har til oppgave å kontrollere protokollen fra møtet, og 
justere og godkjenne med sin underskrift på at protokollen er riktig ført. 

Prolongere: Forlenge eller videreføre. Å prolongere en avtale vil si å gjøre avtalen gjeldende 
for en ny avtaleperiode.  

Prøvevotering: I tilfeller der det foreligger mer enn ett motforslag til innstillingen kan 
motforslagene stilles opp mot hverandre i en foreløpig avstemning slik at ett av dem stilles 
opp som motforslag til innstillingen. 

R 
 
Redaksjonskomite: For å få gode og helhetlige vedtak er en så stor forsamling som et 
landsmøte er avhengig av at noen syr sammen alle forslagene som kommer opp under 
landsmøtet. Derfor velges det ofte en redaksjonskomite som lager en innstilling basert på 
innkomne forslag fra landsmøterepresentantene. Denne innstillingen behandles så av 
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landsmøtet og voteres. Etter at redaksjonskomiteen har avgitt sin innstilling kan man ikke 
komme med nye forslag. Det er imidlertid anledning til å opprettholde forslag som man har 
fremmet og som ikke er ivaretatt i redaksjonskomiteens innstilling. Forslag som 
opprettholdes vil det bli stemt over. 

Regnskap: Offentlig rapport med økonomisk og finansiell informasjon. Årsregnskapet består 
av resultatregnskap, balanse, noter og beretning. Beretningen skal inneholde en rettledende 
oversikt over utviklingen og skal opplyse om forhold som ikke framgår av balansen eller 
resultatregnskapet, men som er viktige for å bedømme virksomheten. Annen informasjon 
som antall ansatte oppdelt på kvinner og menn, samt lønn og godtgjørelse til styre og øvrige 
ansatte skal redegjøres for i noter til regnskapet. Årsregnskapet skal granskes av en revisor, 
hvis revisjonsberetning også er offentlig.  
 
Replikk: Kort kommentar til hva noen har sagt i en debatt. Det er ikke anledning til å be om 
replikker på NTLs landsmøte.  
 
Revisjon: Gransking av en bedrifts- eller organisasjons beretning og regnskap. Revisjonen 
utføres for å gi informasjon om ledelsen måte å forvalte organisasjonen på, og om 
regnskapet og beretningen er et riktig inntrykk av virksomhetens drift. 
 
Revisor: Person som er valgt for å granske hvordan styret håndterer sitt oppdrag. 

S  
 
Sakliste: Nummerert liste over de saker som skal opp til behandling i løpet av et møte. De 
saker som landsmøtet skal behandle er beskrevet i forbundets vedtekter.  
 
Sekretær: Sekretærene fører protokoll under landsmøtet. 
 
Simpelt flertall: Når tre eller flere forslag stemmes over samtidig, er det forslaget som får 
flest stemmer som blir vedtatt. (Simpelt flertall bør aldri brukes i fagbevegelsen.) 

Skriftlig avstemning: Hemmelig avstemning med stemmesedler, normalt ved personvalg. 
Reglene for å kunne kreve skriftlig avstemning framgår som regel av forretningsorden for 
møtet.  
 
Sette strek i debatten: Når strek settes kan man ikke lenger levere forslag eller tegne seg på 
talerlista. Strek kan foreslås satt når som helst under møtet. Får et slikt forslag flertall kan 
ingen etterpå be om ordet til debatt i saken eller legge fram nye forslag i saken som er oppe 
til behandling. Før møtelederen stemmer over om strek skal settes i debatten skal alle 
innkomne forslag refereres og talerlisten leses opp.  

V 

Valgkomite: Før landsmøtet arbeider en forberedende valgkomité bestående av tre 
personer med å finne kandidater til de sentrale tillitsvervene i forbundet, både forslag til nye 
kandidater og informasjon om hvem som ønsker å stille til gjenvalg. 
Når landsmøtet samles velger landsmøtet under konstitueringen den endelige valgkomiteen. 
På landsmøtet i 2014 bestod komiteen av 11 personer.  
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Valgkomiteen skal fremme forslag på forbundets administrasjon (daglige ledelse), 
forbundsstyret, landsstyre, forbundssekretærer, kontrollkomité og representanter til LOs 
representantskap. 

 

13 




