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Til NTLs Landsmøte i 2014 ble det sendt inn mange forslag fra 
organisasjonsleddene til sak 6.1 Organisasjonssaker. Flere 
innebar organisatoriske endringer som det ikke var lett å se 
konsekvensene av umiddelbart. Landsmøtet valgte derfor å over-
sende noen av forslagene til et utvalg nedsatt av forbundsstyret 
som skulle utrede konsekvensene av forslagene og så komme 
med anbefalinger i forhold til dem. 

Denne rapporten er et direkte resultat av flere av disse 
forslagene, og den dekker mange ulike områder:
•  kompetanse og kapasitet på forbundskontoret
•  fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar på ulike nivåer i 
 organisasjonen
•  skolering av tillitsvalgte
•  regional og fylkesvis organisering
•  lokalt samarbeid med lokalorganisasjonene til LO og LO Stat
•  NTLs deltakelse og benyttelse av LOs og LO Stats 
 lokalorganisering
•  vurdere utvidelse av NTLs ledelse

Forslagene ble vedtatt oversendt til et utvalg nedsatt av 
forbundet, som skulle utrede dem og komme med forslag i 
god tid før neste landsmøte i 2018. I vedtaket ble det også gitt 
føringer for rekkefølgen i utvalgets arbeid: "(...)Gjennomgangen 
bør starte med å klargjøre hvilke oppgaver som skal løses på 
ulike nivå i organisasjonen. Videre skal NTL utrede hvilke kom-
petanse- og kapasitetsbehov man har på forbundskontoret og 
kompetansebehovene i organisasjonsleddene i henhold til ans-
varsområdene.(...) "1

Denne rapporten er første delrapport fra utvalget arbeid. Det er  
er et forsøk på å etablere en beskrivelse av NTLs organisering og 
arbeidsflyt, fordeling av oppgaver mellom ulike nivåer, ressurser 
og kompetanse og forholdet til omlandet. Utvalget ser det som 
hensiktsmessig å ha en omforent situasjonsbeskrivelse, sånn at 
de videre vurderingene kan skje på felles premisser. 

Medlemmer av utvalget
Leder: Anita Busch, Hovedkasserer
Medlemmer:  Siv Baumann, NTL Luftfarten
 Benedicte Jagou, NTL NRK
 Trine Koritzinski, NTL Skatt
 Iver Johnsen, NTL NTNU
 Kari Solaas Paulsen, NTL Sentralforvaltningen
 Sven Ivar Skodjevåg, NTL NAV
 Stig Håkon Kristiansen, NTL Forsvaret 
 (til januar 2017)

Varamedlemmer: Egil Borgestrand, NTL Politiet
 Synnøve Bakken, NTL Studentsamskipnader
 Jan Erik Urdshals, NTL Kulturinstitusjoner
 Natalia Zubilaga, NTL UiO

Sekretærer: Finn Olav Haga, forbundssekretær 
 (permisjon våren 2016)
  Ingerid Marie Utvik, forbundssekretær
  Tonje Karenina Pettersen, forbundssekretær  
  (våren 2016)

1 Forslag 6.1.23 fra landsstyret til NTLs landsmøte i 2014, vedtatt

NTL organiserer i hovedsak i staten og "(...) virksomheter som 
ikke går inn under andre LO-forbunds organisasjonsområder(...) 
"2.  Virksomheter som "ikke går inn under andre LO-forbunds 
organisasjonsområde" vil i praksis blant annet si en del stat-
seide virksomheter i arbeidsgiverforeningen Spekter og andre 
virksomheter med statlig tilknytning. Staten er en mangslungen 
arbeidsgiver og organisasjon, og variasjonen blir ikke mindre når 
man inkluderer øvrige organisasjonsområder. 

Hovedprinsippet for NTLs egen organisering er først og fremst 
å følge arbeidsgivers organisering. Naturlig nok vil dette prege 
denne rapporten, som er en beskrivelse av dagens organiser-
ing og arbeidsdeling. Dette er et prinsipp som, internt i etater og 
virksomheter, utfordres av en økende organisering i nasjonale 
linjer uavhengig av fysisk arbeidsplass. Samtidig er vi en del av 
en større helhet gjennom LO og LO Stat, og rapporten vil derfor 
begynne med en beskrivelse NTLs omland med et blikk til noen 
andre forbunds organisering. Dette er perspektiver som er viktige 
å ha med seg når vi ser på hvordan arbeidet i NTL er organisert.

Grenseoppganger for NTLs organisasjonsområde vil ikke bli 
behandlet nærmere i denne rapporten. I henhold til 
NTLs vedtekter er det LO som avgjør tvilstilfeller. LO har nylig 
hatt en utredning knyttet til organiseringen i frivillig sektor hvor 
NTL har deltatt. 

1.2 Omlandet
NTL er det femte største forbundet i LO og det forbundet med 
flest medlemmer tilsluttet LO Stat. Den store forskjellen i 
organisatorisk styrke, kompetanse og kapasitet mellom LO og de 
andre hovedsammenslutningene gjør det mindre interessant å 
sammenligne NTLs organisering direkte med fagforbund utenfor LO. 

1.2.1 LO
LO er den største og organisatorisk klart sterkeste hovedsammen-
slutningen, med 26 medlemsforbund som representerer over 
900 000 enkeltmedlemmer. En klar hoveddel av LOs ressurser er 
konsentrert i et sterkt sentralledd som i 2012 hadde 250 ansatte 
og seks valgte. LO har også 18 distriktskontoret som har tre års-
verk hver (kontoret i Oslo/Akershus har fem ansatte). 

I hvert av LOs fylke er det fylkeskonferanser som velger fylkes-
styrer. Fylkeskonferansene har også forslagsrett til LO kongressen 
og velger 40 av 300 representanter til denne. Unntaket er LO i 
Oslo, hvor fylkeskonferansen og fylkesstyrets oppgaver blir ivare-
tatt av representantskapet og styret i LO i Oslo.

Lokale fagforeninger/avdelinger3 kan danne lokale LO-lag (for 
eksempel LO i Oslo, LO i Trondheim eller LO på Røros). Disse 
får midlene sine fra de lokale foreningene til LO-forbund i deres 
geografiske område og har forslagsrett til LOs fylkeskonferanser. 
Totalt er det godt over 100 slike lokalorganisasjoner i LO. De 
lokale LO-lagenes viktigste oppgave er å koordinere den faglige 
og politiske aktiviteten i sitt område.

2 Forslag 6.1.23 fra landsstyret til NTLs landsmøte i 2014, vedtatt
3 Formelle organisasjonsledd, i de fleste LO-forbund geografisk 
basert 
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LO <fylkesNAVn> finansieres fra LO sentralt og de ansatte er 
ansatt i LO, mens LO i/på <stedsNAVn> er en sammenslutning 
av alle foreninger/avdelinger i de ulike LO forbundene innenfor et 
geografisk område, og finansieres direkte fra disse.

LOs fremste oppgave er å koordinere medlemsforbundene sånn 
at alle medlemsforbundenes interesser blir ivaretatt på en best 
mulig måte. Bare omfanget av 26 medlemsforbund og i overkant 
av 500 tariffavtaler totalt gjør dette til en krevende oppgave. 

For å klare koordineringen er vedtak i LOs styrende organer 
bindende for medlemsforbundene. I praksis er noen vedtak, 
for eksempel knyttet til tariff, i bindende i langt større grad enn 
politiske vedtak som inngår i en pågående prosess. 

LOs besluttende organer er:
• LO-kongressen, LOs øverste organ. Avholdes hvert fjerde år
• Representantskapet, LOs nest høyeste organ. Avholdes normalt  
 to ganger årlig
• Sekretariatet, styrer LOs daglige drift. Møtes vanligvis ukentlig

LO- kongressen består av 300 valgte representanter og de faste 
medlemmene av sekretariatet. 260 av representantene velges av 
forbundene og 40 fra fylkene.

Representantskapet består av representanter valgt av medlems-
forbundene, en representant fra hvert fylke og de faste 
medlemmene av sekretariatet. Representantskapet behandler 
blant annet generelle retningslinjer for LOs tariffpolitikk, regnskap 
og beretninger og foretar suppleringsvalg ved behov.

Sekretariatet velges av LO-kongressen og består av 15 medlem-
mer, hvorav fire fra LOs valgte ledelse. Som en del av LOs daglige 
drift behandler sekretariatet saker som godkjenning av avtalerett 
i forbindelse med nye tariffavtaler, høringsuttalelser, fastsettelse 
av budsjett for LO og en rekke andre saker. Forbundsledere som 
ikke har plass i sekretariatet har møterett.

I tillegg har LO 42 koordinerende utvalg. De koordinerer LOs og 
forbundenes politikk og aktivitet. Disse har varierende status og 
omfang. En utfyllende liste er vedlagt denne rapporten.

Politisk innflytelse i LO for det enkelte medlemsforbund er i stor 
grad knyttet til deltakelse på alle nivåer, og om forbundene ska-
per allianser med andre forbund med sammenfallende 
interesser.

LO har en juridisk avdeling som er Norges største og beste 
juridiske arbeidsrettsmiljø. Avdelingen har 48 ansatte hvorav 29 
er advokater og jobber med arbeidsrettslige spørsmål og konflik-
thåndtering (nov 2016). En ytterligere presentasjon av 
LOs juridiske avdeling finnes i kap. 5. 

LOfavør er fordelsprogrammet for de som er organisert i 
LO-forbund. LOs fellesutvalg for LOfavør bestemmer hvilke
bransjer, produkter og tjenester som skal inkluderes i programmet.

1.2.2 LO Stat
LO Stat er hovedsammenslutningen av LO-forbund som 
organiserer ansatte i virksomheter knyttet til staten og 
arbeidsgiverforeningen Spekter. LO Stats hovedoppgave er å 
opprette og vedlikeholde avtaler og avtaleverket innenfor disse 
områdene. 

Totalt har LO Stat 21 årsverk. Det er fordelt på åtte valgte i 
administrasjonen, seks administrativt ansatte og sju valgte 
distriktssekretærer. De ansatte inkluderer ansatte i 
AS Statstilsattes Hus, som forvalter og drifter Møllergata 10. 

LO Stat er part i hoved- og tariffavtalene i staten og Spekter og 
har ansvaret for forhandlingene og forvaltningen av ordninger 
som for eksempel OU-midler knyttet til tariff- og hovedavtalene.

Alle medlemsforbund med medlemmer tilsluttet LO Stat i det 
aktuelle fylket har rett til å delta i LO Stats fylkesutvalg. Disse er 
et bindeledd og felles forum for forbundene i fylket, og et hjelpe-
organ for LO Stat. Hovedoppgavene er å "(...) drive samfunnsrettet 
aktivitet, bistå forbundene lokalt, kurs- og opplysningsvirksomhet 
og drive agitasjons- og opplysningsvirksomhet etter ønske og i 
samarbeid med lokale organisasjonsledd ." 4 

Det viktigste arbeidet i LO Stats fylkesutvalg skjer i praksis i 
arbeidsutvalgene, som ikke er formalisert i vedtektene. 

I forhold til antall medlemmer er NTL noe underrepresentert i LO 
Stats fylkesutvalg og fylkenes arbeidsutvalg. Det er store 
variasjoner i antall medlemmer i fylkesutvalgene og arbeids-
utvalgene, men NTL har kun lederen i to av 14 fylkesutvalg med 
oppdatert informasjon. I tre av disse fylkenes arbeidsutvalg er 
NTL ikke representert i arbeidsutvalget i det hele tatt, mens 
forbundet har tilsammen 17 medlemmer i de øvrige 11 arbeids-
utvalgene. Ytterligere 18 tillitsvalgte i NTL er medlemmer av de 
14 fylkesutvalgene.

4 LO Stats vedtekter §8
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NTL har i hovedsak valgt å tilpasse egen organisasjon til 
arbeidsgivers organisering. Dette er ulikt organisasjonsmønsteret 
ellers i fagbevegelsen, der man i stor grad organiserer etter geo-
grafi og/eller bransje. Forenklet kan man si at en ren geografisk 
organisering, utfra arbeidsplassens adresse, vil være best tilpas-
set LOs og LO Stats organisasjon, mens en organisering fullt ut 
tilpasset arbeidsgivers organisering gir stort samsvar mellom 
avtale- og organisasjonstillitsvalgte.

Hvordan vi velger å organisere oss har ulike fordeler og ulemper. 
Det som er best for små og "svake" organisasjonsledd og direkte-
medlemmer kan stå i motsetning til det som er best for 
medlemmer på store arbeidsplasser og etater med "sterke" 
organisasjonsledd. 

NTLs vedtekter gir til dels stor fleksibilitet i spørsmålet om 
hvordan forbundet skal organiseres, selv om de besluttende 
organer og organisassjonsstrukturen er nøye definert. 

Vedtektene gir stort handlingsrom for hvem som skal være fore-
ninger og avdelinger, og hvilke virksomheter som skal være i hvil-
ke organisasjonsledd, selv om det ligger noen føringer i form av 
bør-formuleringer knyttet til geografisk omfang for avdelinger og 
foreninger med mer.5 Vedtektene fastsetter også at det er NTLs 
forbundsstyre som skal opprette og nedlegge formelle 
organisasjonsledd, samt innplassere medlemmer. I praksis 
legges det svært stor vekt på organisasjonsleddenes egne ønsker. 

For å møte hovedavtalenes bestemmelser og muligheten for 
medbestemmelse på arbeidsplassen, sier NTLs vedtekter § 17-3 
at hovedprinsippet for organisering i NTL er at medlemmer 
organiseres i en landsforening/forening i en virksomhet eller etat. 

Formålet med en slik organisering er at NTL skal ha samme 
organisering som arbeidsgiver, og at organisasjonstillitsvalgte 
valgt etter NTLs vedtekter, kan fungere som avtaletillitsvalgt, valgt 
etter hovedavtalens regler. Det vil si at en forening eller avdeling 
i praksis vil være «NTL-klubben» på arbeidsplassen.I noen tilfeller 
er den likevel ikke det. 

NTLs medlemmer er organisert i foreninger, tilknyttet enkelt-    
virksomheter eller landsforeninger med tilhørende avdelinger. 

Vedtektene fastslår at foreninger skal være geografisk avgrenset, 
men man har også eksempler på foreninger i NTL som 
organiserer i en virksomhet med flere arbeidsplasser rundt 
omkring i hele landet. I tillegg har flere av foreningene også noen 
medlemmer som er ansatt i andre virksomheter med mer eller 
mindre fast tilknytning til den virksomheten foreningen er knyttet til.

5 Vedtekter for Norsk Tjenestemannslag, §§ 9-17 samt Normalvedtekter 
for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag

2. EGEN ORGANISASJON 
I noen landsforeninger forholder man seg kun til et lov- og avtale-
verk. Det er typisk i rene "etatsforeninger" som NTL NAV eller NTL 
Fiskeridirektoratet. Andre landsforeninger er mer å anse som en 
"sektorforening", hvor medlemmene arbeider i ulike frittstående 
virksomheter med ulike lov og avtaleverk. Eksempler på slike 
sektorforeninger er NTL Kulturinstitusjoner og NTL Sentralforvalt-
ningen. Andre landsforeninger har en virksomhet som den klart 
dominerende i forhold til medlemstall, men inkluderer også en 
eller flere mindre virksomheter som er uavhengig av den største. 
Eksempler på dette er NTL Skatt (DFØ) og NTL Luftfarten (Torp, 
Bodø). Enkelte foreninger har et fåtall medlemmer ved andre 
virksomheter enn deres hovedvirksomhet. 

I slike sektorforeninger vil den eller de avtaletillitsvalgte ved den 
enkelte arbeidsplass kunne stå organisatorisk alene uten et 
formelt lokalt organisasjonsledd på sin arbeidsplass.

Et eksempel er landsforeningen NTL Kulturinstitusjoner hvor 
avdelingene er organisert etter bransjer som NTL Museer, NTL 
Teater, opera og orkester. Det gjør at det formelle organisasjons-
leddet (avdelingen) er en paraplyorganisasjon uten rett til å 
representere medlemmer i virksomhetene. 

En slik mismatch mellom NTLs organisasjonsstruktur og 
avtalestrukturen/arbeidsgivers styringslinjer kan også gjelde for 
etatslandsforeninger som for eksempel NTL NAV. Der har 
arbeidsgiver etablert landsdekkende styringslinjer mens NTL NAV 
har organisert sine medlemmer i disse landsdekkende styrings-
linjer i de geografiske avdelingene som NTL NAV Møre og Romsdal. 
Et medlem kan altså være plassert i NTL NAV Møre og Romsdal, 
men ansatt i NAV Kontaktsenter og ha egne avtaletillitsvalgte i 
styringslinjen.

NTL har også landsforeninger som NTL Sentralforvaltningen 
og NTL Studentsamskipnadene hvor arbeidsplassene NTL har 
medlemmer i organiseres (med få unntak) som egne avdelinger 
under sin respektive landsforening. Her vil styret i avdelingen 
fungere som ”klubb” hvor tillitsvalgte fyller rollen både som 
hovedavtaletillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. Det er 
avdelinger som NTL Studentsamskipnaden i Stavanger, NTL Ruter 
AS og NTL Arbeids- og sosialdepartementet.

Andre medlemmer som er lokalisert i en virksomhet som er 
geografisk samlet på ett sted kan bli organisert som en forening. 
Der fungerer styret både som hovedavtaletillitsvalgte og 
organisasjonstillitsvalgte. Det gjelder foreninger som NTL Norsk 
Tipping og NTL Universitet i Oslo. 

Nedenfor er en tabell som viser fordelingen av yrkesaktive 
medlemmer på foreninger, "etatslandsforeninger", "sektorlands-
foreninger" og de landsforeningene som må sies å være en 
mellomting av de to. 
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Tab. 1: Fordeling av medlemmer på foreninger, "etatslands-
foreninger" "sektorlandsforeninger" og “blanding av etat- og sek-
torlandsforeninger”. Medlemstallene er pr. 3. kvartal 2015.

Foreninger Etatslands-
foreninger

Sektorlands-
foreninger

Blandet etat 
og sektor

Yrkesaktive 
medlemmer

6 153 12 012 10 276 3 793

Andel av NTLs 
yrkesaktive 
medlemmer

19,1 % 37,3 % 31,9 % 11,8 %

Resultatet av at enkelte landsforeninger ikke har alle 
medlemmene i samme virksomhet eller etat er at tillitsvalgte på 
landsforeningsnivå ofte ikke har en rolle i medbestemmelsesap-
paratet i den enkelte virksomhet. Dette medfører at noen tviste-
saker må løftes direkte til forbundsnivået fra avdelingsnivået. 

Et annet resultat er at det ikke blir en umiddelbar sammenheng 
mellom "organisasjonstillitsvalgte" og "avtaletillitsvalgte".  Hove-
davtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. 
Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og 
samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, blant 
annet hvem som kan representere medlemmene i saker som 
angår arbeidsforholdet og hvordan disse kan velges. Disse kalles 
avtaletillitsvalgte.

Organisasjonstillitsvalgte er tillitsvalgte valgt med forankring i 
NTLs vedtekter, mens avtaletillitsvalgte er valgt med forankring 
i hovedavtalene. En forenklet måte å uttrykke forskjellen på er 
at organisasjonstillitsvalgte representerer og ivaretar medlems-
demokratiet i organisasjonen, mens avtaletillitsvalgte ivaretar 
medbestemmelsen og medlemmenes interesser overfor 
arbeidsgiver. I NTLs organisasjonsledd er det ofte samme person 
som er både hovedtillitsvalgt/avtaletillitsvalgt og leder av organ-
isasjonsleddet.

Tab 2: Organisasjons- og avtaletillitsvalgte 
- eksempler og hjemmel.

TYPE TILLITSVALGT ORGANISASJONS-

TILLITSVALGT

AVTALETILLITSVALGT

Eksempler på verv Leder, nestleder, kasser-

er, sekretær, studieleder, 

ungdomstillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt, plass-

tillitsvalgt

Hjemmel for valg NTLs vedtekter - organ-

isasjonsdemokrati

Hovedavtale eller 

overenskomst - Med-

bestemmelse (bedrifts-

demokrati)

Svært ofte er det sammenfall mellom hvem som er leder av et 
organisasjonsledd og er hovedtillitsvalgt/annen avtaletillitsvalgt. 
Men det er viktig å være klar over de ulike rollene man har i ulike 
situasjoner. En kan for eksempel både være hovedtillitsvalgt 
ved sin virksomhet (avtaletillitsvalgt), leder av NTLs avdeling ved 
virksomheten (organisasjonstillitsvalgt), styremedlem i landsfore-
ningen (organisasjonstillitsvalg) og medlem av forhandlingsutvalg 
for overenskomsten som også omfatter hens virksomhet , dvs 
avtaletillitsvalgt.

Utfordringer knyttet til manglende overlapping mellom egen 
organisasjon og arbeidsgivers organisering kan man som sagt 
også finne internt i de store etatene. De siste årene har det vært 
en utvikling mot at statsetaten i stadig større grad organiseres i 
nasjonale styringslinjer. Det kan være krevende for fagforenings- 
arbeidet. Det kan gjøre det vanskeligere for avtalevalgte å drive 
organisatorisk arbeid og å kunne diskutere synspunkter med 
medlemmene. 

NAV er et eksempel på dette. I NAV har arbeidsgiver innført flere 
nasjonale styringslinjer, blant annet NAV Kontaktsenter. Ansatte 
i NAV Kontaktsenter har sitt fysiske arbeidssted rundt om i hele 
landet, for eksempel i Bergen. Disse styres og ledes fra Oslo. 
Samtidig har NAV et fylkesnivå i sin organisasjon, og NTL NAVs 
avdelinger i hovedsak geografiske fylkesavdelinger som NTL 
NAV Hordaland etc. Selv om medbestemmelse må ivaretas i 
styringslinjen er det ikke lett å ha en dialog med medlemmene 
og å drive organisatorisk arbeid i en landsdekkende avdeling. 
Forbundets svar har vært å beholde de fylkesvise avdelingene, 
samtidig som landsforeningen NTL NAV sørger for at det velges 
avtaletillitsvalgte i NAV Kontaktsenter som skal ivareta interess-
ene i medbestemmelsesapparatet for NTLs medlemmer i NAV 
Kontaktsenter.

Et organisasjonsledd som skiller seg ut i NTLs organisasjons-
struktur er NTL Ledere. Det er en landsdekkende forening for 
ledere og embetsmenn. Foreningen er et tilbud til medlemmer 
som er arbeidsgivermotparter. Mange setter stor pris på dette 
tilbudet, men det reiser noen problemer, som at NTL Ledere 
ikke har noen partsrettigheter på den enkelte arbeidsplass, 
og at NTL Ledere selv har begrensede ressurser til å følge opp 
medlemmene sine i avtalemessige spørsmål.

Fellesskapet i NTL
Som vi har sett er det store forskjeller i hvordan NTL er organis-
ert. Det kan i stor grad tilskrives de store variasjonene i 
arbeidsgivers organisering. Vi vil derfor se litt nærmere på hva 
som er limet i de ulike nivåene i NTL, hva som er grunnlaget for 
samhold og hva har vi felles. De neste sju avsnittene bærer derfor 
litt mer preg av utvalgets egne vurderinger enn rapporten forøvrig.

Medlemskapet i NTL er i hvert fall en ting vi har felles. Det er en 
forutsetning og selve grunnlaget for vårt interessefellesskap. Ut 
over det er kanskje ikke mulig å finne ett felles grunnlag for 
organisasjonsmessig fellesskap i NTL?

Det er flere potensielle grunnlag for fellesskap i NTLs organisas-
jonsledd. Graden av disse varierer - og er til dels overlappende. 

Her følger en alfabetisk opplisting av muligheter for fellesskap 
innenfor NTL. Lista er ikke uttømmende. Punktene er heller ikke 
gjensidig utelukkende, men i større grad overlappende:
- Arbeidsgivertilknytting og avtaleverk
- Bransje/sektor
- Fagligpolitisk
- Geografi
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Opprettelsen av ulike nettverk kan tolkes som et utslag av at 
NTLs ordinære organisering ikke klarer å fange opp viktige 
problemstillinger og koordineringsbehov. Det kan også tolkes som 
at NTLs organisering er fleksibel nok til å skape egne 
organisatoriske løsninger for de behov som oppstår. Slike nettverk 
kan også være en mulighet til å utnytte fagkompetanse hos 
medlemmer som ikke innehar verv eller en organisatorisk posisjon.

2.1.1 Drift av egen organisasjon i organisasjonsleddene
De formelle organisasjonsleddene skal etter normalvedtektenes 
§ 1 ha som formål å: 

•  Arbeide for de formål og etter de retningslinjer som framgår av  
 LOs og forbundets vedtekter og vedtak 

• Ivareta medlemmers interesser innenfor virksomhetene og  
 driftsenheten i henhold til lover og avtaler, føre forhandlinger  
 mot den lokale administrasjonen og gjennomføre møte-
 virksomhet, kurs og på annen måte skolere og holde   
 medlemmene underrettet om aktuelle saker. 

• Utføre oppdrag som blir gitt av forbundet

Formelle organisasjonsledd i NTL er landsforeninger, 
foreninger og avdelinger. 

De formelle organisasjonsleddene skal avholde representasjons-
møter/årsmøter hvor det føres protokoll over forhandlingene, det 
foretas valg av tillitsvalgte, årsberetning(er), reviderte regnskap 
og budsjett behandles sammen med eventuelt andre saker på 
sakslista.  Protokoll fra representantskapsmøter og godkjente 
regnskap skal sendes forbundskontoret (og landsforeningen). Alt 
dette er regulert i "Normalvedtekter for organisasjonsledd i NTL".

 
Fig 1: NTLs organisasjonsstruktur

Gruppene er uformelle organisasjonsledd uten egen økonomi. 
Det er store forskjeller på hvordan de formelle organisasjons-
leddene bruker muligheten til å ha grupper som et uformelt nivå. 

Noen har formaliserte regler og retningslinjer for gruppene, 
eventuelle økonomiske tilskudd og valg av plasstillitsvalgte. Andre 
har ingen formelle regler. Plasstillitsvalgte kan da bli utpekt av det 
formelle organisasjonsleddet i stedet for å velges på medlems-
møter.

Alle medlemmer mottar NTL-magasinet i posten. Dette gir 
kjennskap til NTLs organisasjon og virksomhet. Gjennom 
NTL-magasinet blir medlemmene kjent med de forskjellige lokale 
organisasjonsledd i NTL og den styrken dette mangfoldet gir. Om 
dette gir en erkjennelse av at vi er en del av et større fellesskap 
er et åpent spørsmål. 

I de fleste av organisasjonsleddene, i hvert fall på avdelingsnivå, 
har medlemmene samme arbeidsgiver, innenfor virksomhet 
eller etat. Dette utgjør det mest opplagte og naturlige "limet" og 
samholdet innenfor organisasjonsleddene. I de tilfellene hvor 
medlemmene i foreninger og avdelinger er fordelt på flere 
virksomheter er dette som hovedregel virksomheter med relativt 
tett tilknytting til hverandre. 

På landsforeningsnivået stiller dette seg noe annerledes. Som 
vi har sett er over 40 % av NTLs medlemmer i en landsforening 
som har mer enn en arbeidsgiver eller en statlig virksomhet. For 
enkelte av disse landsforeningene er det kun et lite mindretall av 
medlemmene som tilhører en annen virksomhet. 

NTL har som hovedprinsipp at arbeidsgivertilknytting, bransje/
sektor og avtaleverk er det viktigste for vår interne organisering 
i organisasjonsledd. Utvalgets oppfatning er at det er rimelig å 
anta at dette er den beste måten å ivareta medbestemmelsen på 
den enkelte arbeidsplass og medlemmenes innflytelse på egen 
arbeidshverdag på en best mulig måte. Og at det er kjernen i 
medlemskapet i NTL.

Ivaretakelsen av medlemmenes interesser på arbeidsplassen bør 
ikke svekkes eller nedprioriteres på noe vis. At man i hovedsak 
organiserer seg etter arbeidsgiver har imidlertid også ulemper. 
Det organisatoriske arbeidet og det faglige fellesskapet på tvers 
av arbeidsgiver har lett for å nedprioriteres på bekostning av 
ivaretakelse av medbestemmelse og arbeidsgivers prioriteringer. 
 
2.1 Drift av egen organisasjon
Hvilke oppgaver forbundets forskjellige nivåer skal gjøre for å 
drive egen organisasjon er forankret i NTLs vedtekter, normalved-
tekter for organisasjonsledd. Det gjøres også i vedtak i forbunds- 
og landsstyret: Eksempler på det er retningslinjer for fylkes- og 
stedsutvalg. NTL Ung er en nyopprettet enhet med retningslinjer 
vedtatt av forbundsstyret, men øvrige bestemmelser om hvordan 
NTL Ung skal drifte egen organisasjon er fastsettes i stor grad av 
NTL Ung selv, og blir ikke behandlet her.

Over tid har det også blitt opprettet en del nettverk i forbundets 
regi. Disse kan deles opp i 1) nettverk knyttet til ulike 
organisatoriske verv som ledernettverk, kasserernettverk, nett-
verk for verveansvarlig osv., 2) nettverk knyttet til politiske temaer 
som er aktuelle på tvers av organisasjonsleddene som svart 
økonomi, markedsstyring og 3) nettverk knyttet til skolering og 
kompetanse-utvikling som nettverk for tillitsvalgte som jobber 
med personalsaker. Disse er ikke formaliserte i form av vedtekts-
bestemmelser, men er blitt opprettet der man har sett behov for 
det. 

Norsk Tjenestemannslag

ForeningerLandsforeninger

Avdeling Avdeling Gruppe

Gruppe
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Enkelte landsforeninger har mange direktemedlemmer hvor det 
ikke er noe formelt organisasjonsledd mellom medlemmene og 
landsforeningsnivået. De vanligste begrunnelsene for dette er 
1) at arbeidsplassene og virksomhetene dette gjelder ikke har 
mange nok ansatte, 2) at NTL ikke har nok medlemmer til å 
danne og drive en egen avdeling eller 3) at det oppfattes som 
unødvendig byråkratisk og tungvint på grunn av stor avstand 
mellom mange små arbeidsplasser. Blant landsforeninger med 
mange direktemedlemmer er NTL Luftfarten, NTL Sentral-
forvaltningen og NTL Fiskeridirektoratet.

NTLs beslutningsstruktur følger av vedtektene. Den er mer rigid 
og forutsigbar enn organisasjonsstrukturen. Dette gjelder både 
for organisasjonsleddene og forbundet. Nedenfor følger to figurer 
som viser hierarkiet i beslutningsnivåer for forbundet og 
organisasjonsleddene.

 
 

Fig 3: Beslutningsstruktur for NTLs organisasjonsledd.
 

*Det er stort sett de største organisasjonsleddene som benytter 
seg av arbeidsutvalg

Norsk Tjenestemannslag

Landsmøtet

Landsstyret

Forbundsstyret

Administrasjonen

NTL XXX

Årsmøte/repmøtet

Medlemsmøte

Styret

Arbeidsutvalg*

Fig 2: NTLs beslutningsstruktur (forbundsivå).

Fafos undersøkelser blant NTLs tillitsvalgte bekrefter at det organisatoriske arbeidet ikke prioriteres høyest. Nedenfor gjengis det en 
illustrasjon over de tillitsvalgte i NTLs landsforeningers tidsbruk på forskjellige områder. Vi ser tydelig at organisatorisk arbeid som 
styrearbeid, rekruttering og verving, skolering og kurs og medlemsaktiviteter prioriteres lavere enn forhandlinger og samhandling med 
arbeidsgiver, med et unntak for informasjon til medlemmer.

Fig 4: Tillitsvalgte i NTLs landsforeningers oppgitte tidsbruk, Fafo -undersøkelsen blant NTLs tillitsvalgte 2015.
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Fafos intervjuer med tillitsvalgte hadde NTLs organisasjons-
struktur som eget tema. Det oppgis at få av informantene har 
sterke meninger om dette, eller sier seg i all hovedsak fornøyd 
med dagens organisering6. Flere av informantene uttaler seg 
likevel kritisk om at NTL har for mange små organisasjonsledd. 
De mener det kan gi en overadministrering og har en oppfatning 
om at veien kan være i overkant lang til forbundskontoret: 
"Vi er fornøyde med både landsforeningen og forbundet. Men 
veiene blir for lange."7 (leder avdeling)

"Vår modell er samme modell som de store landsforeningene. 
Vi er litt overadministrert gitt såpass få medlemmer. (…) Vi får 
få henvendelser, de ordner opp sjøl i sine avdelinger, og det kan 
være litt uklart hva vår landsforening skal bidra med (siden vi er 
så få).8" 

Også utfordringer for sektorforeninger med ulike avtaleverk og 
uten rolle i medbestemmelsesapparatet for landsforeningen kom 
fram i intervjuene: 
"Det skaper utfordringer. Og vi mangler kompetanse på overens-
komst, vi setter dem gjerne rett over til forbundet. 9(leder, lands-
forening) "

Et debatthefte og arbeidsnotatet blant lokale tillitsvalgte ble 
sendt ut på høring i organisasjonen. Dette resulterte i seks skrift-
lige innspill fra organisasjonsleddene. 

Dette er et tynt grunnlag for å si noe veldig bastant på vegne av 
hele organisasjonen, men det er verdt å merke seg at nesten alle 
innspillene tok opp behovet for økt aktivitet og synlighet på 
arbeidsplassen. I forlengelsen av dette ble det også av flere pekt 
på behovet for systematisk planlegging for aktiviteter som 
styremøter og medlemsmøter slik at disse både kan være 
effektive og mindre krevende å avvikle.

NTL har også fire fylkesutvalg som er uformelle organisasjons-
ledd. Disse har som oppgave å være et bindeledd mellom NTLs 
lokale avdelinger og foreninger innenfor et eller flere fylker. Målet 
er at de skal styrke NTLs faglige, organisatoriske og politiske ar-
beid. Fylkesutvalgene skal også være et hjelpeorgan for 
forbundet og finansieres i sin helhet av forbundet.

6 Fafo Arbeidsnotat: Organisasjonsgjennomgangen i NTL - Spørreunder-

søkelse blant lokale organisasjonsledd, s.23 

7/8/9 Alle sitater: Fafo Arbeidsnotat: Organisasjonsgjennomgangen i NTL 

- Spørreundersøkelse blant lokale organisasjonsledd, s.23/24 
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2.1.2 Drift av egen organisasjon på forbundskontoret
NTLs forbundskontor har 22 valgte og 21 ansatte. Vikarer er ikke medregnet. En ansatt er ansatt i en prosjektstilling. (våren 2017)

 

Enkelte ansatte er fordelt på flere avdelinger/grupper. Disse er nevnt på hver avdeling/gruppe

Jamfør vedtektenes § 3 er forbundets formål:
• å fremme medlemmenes faglige, økonomiske, helsemessige,  
 sosiale og kulturelle interesser

•  sikre medlemmene trygge, stabile og faste tilsettingsforhold  
 og rettferdige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår, med  
 utgangspunkt i forbundets prinsipp- og handlingsprogram og  
 LOs vedtekter og retningslinjer

• sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kjønnene

• arbeide for demokrati, rettssikkerhet og rettferdig fordeling

• arbeide for en klimavennlig omstilling av arbeidslivet

• motarbeide rasisme og fremmedfrykt og arbeide for fred og  
 nedrustning.

For å nå disse målene sier vedtektenes § 4 at forbundet vil:
• drive aktivt informasjonsarbeid gjennom medlemsblad, 
 digitale medier, møter og oppsøkende virksomhet i 
 organisasjonsleddene og ved å delta i den offentlige debatten

• gjennomføre kurs og annen opplæringsvirksomhet for å  
 fremme organisasjonsmessige og faglige kunnskaper og for  
 å skape forståelse for verdien som ligger i felles innsats og  
 godt kollegialt samhold

• legge til rette for fellesaktiviteter, nettverksbygging og 
 samarbeid mellom organisasjonsledd i NTL som ligger innen 
 for samme geografiske område. 

• opprette avtaler og overenskomster om lønns- og arbeids 
 vilkår, medbestemmelse, likestilling, arbeidsmiljø med videre  
 og utarbeide handlingsprogrammer og derigjennom trekke  
 opp fagligpolitiske mål innenfor områder fastsatt av   
 landsmøtet og landsstyret.

• gjennom aktivt samfunnsengasjement ta del i utformingen av  
 den offentlige administrasjon, sikre arbeidsplassene og  
 utvikle den offentlige servicevirksomhet

• delta i utforming av bank- og forsikringsordninger samt andre  
 medlemsfordeler til beste for medlemmene og deres familier

• søke samarbeid med andre organisasjoner nasjonalt og 
 internasjonalt, for gjennom felles opptreden å skape enhet og  
 kraft, for å nå fastsatte mål  spesielt ivareta medlemmenes  
 rettigheter og interesser i omstillingsprosesser

• for øvrig arbeide på den måte og med de midler som 
 forbundet finner tjenlig til beste for medlemmene.

2.1.3 Kontingent, medlemssystem, innmelding, arkiv, 
  tillitsvalgtregister etc.
Forbundskontoret har ansvar for at forbundet har et elektronisk 
medlemssystem som har nødvendige funksjoner og kan; 
• Ivareta krav om innhenting, oppbevaring og bruk av sensitive  
 opplysninger
•  Fordele medlemmer til de forskjellige organisasjonsledd.

•  Knytte medlemmer og lønningskontor og å ha oversikt over:
 - hendelser som oppstår i medlemskapet
 - status (aktiv, pensjonist, inaktiv, student, lærling o.s.v.) som  
   påvirker kontingent/forsikringer i medlemskapet
 - innbetalinger og restanser i kontingent
 - kontingentfordeling mellom de forskjellige landsforeninger og  
   avdelingene

I tillegg kommer blant annet oppgaver som innkreving av premier 
for forbundets kollektive forsikringer. 

Innmeldinger, direkte oppfølginger av medlemmer som ikke har 
betalt kontingent (falt ut av trekk) og endring av arbeidsforhold 
for medlemmene krever i dag om lag i overkant av ett årsverk. 

Ordinær innkreving av kontingent krever nesten to og et halvt 
årsverk, hvorav mesteparten er knyttet til arbeidsgivere som gir 
manuelle lister og dermed liten mulighet for automatisering av 
arbeidet. 

Besvarelse av medlemshenvendelser på telefon og e-post krever 
i overkant av tre årsverk. Dette er hovedarbeidsoppgavene til 
kontingentavdelingen. Flere mindre oppgaver knyttet til student-
medlemmer, særskilte forsikringsordninger og så videre kommer 
i tillegg.

Forbundskontoret jobber for tiden med innføring av et nytt 
medlemssystem som vil påvirke arbeidsformene for flere på for-
bundskontoret og kunne gi nye muligheter knyttet til medlems- og 
lønnsstatistikk. Siden dette er et pågående arbeid vil det denne 
rapporten ikke gå nærmere inn på nytt medlemssystem.

Administrasjonsavdelingen
fire valgte, tre ansatte

Gruppe 
overenskomst

tre valgte
en ansatt

Gruppe Stat
fire valgte, 
en ansatt

Kontingent-
avdelingen

åtte ansatte

Gruppe top
fire valgte
en ansatt

Studie- og org.
avdelingen
fire valgte
to ansatte

Samfunns-
avdelingen
tre valgte

Informasjons-
avdelingen
tre ansatte

Arkiv og 
materielleksp.

to ansatte

Regnskaps-
avdelinga
to ansatte
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Sist analyse av organisasjonsgrad i staten samlet ble gjort i 2013. 

Medlemsutvikling i arbeidstakerorganisasjoner i staten 2007-2013:
Hovedsammenslutning/forbund 2007 2013 Endring

Medlemmer Org.grad Medlemmer Org.grad Medlemmer Org.grad
NTL, staten 26 003 19,0 % 27 628 17,6 % 1 625 -1,4 %
LO Stat, staten 40 206 29,3 % 44 229 28,1 % 4 023 -1,2 %
YS Stat 26 652 19,4 % 26 398 16,8 % -254 -2,6 %
Unio Stat 26 987 19,7 % 30 625 19,5 % 3 638 -0,2 %
Akademikerne Stat* 23 931 17,5 % 30 729 19,5 % 6 798 2,0 %
Totalt hovedsammenslutninger 117 776 85,9 % 131 981 84,0 % 14 205 -1,9 %

*Tall for Akademikerne inkluderer medlemstall fra  samarbeidende organisasjoner som NITO

2.2 Verving
NTLs medlemsutvikling de siste ti år har vært svakt positiv, mens i samme periode har vi opplevd en betydelig reduksjon i 
organisasjonsgrad. 
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oppgave. Konkret handler dette om at det bør være lett å melde 
seg inn, utarbeide og vedlikeholde sentralt vervemateriell, gi råd 
ved utarbeidelse av lokalt vervemateriell, planer og kampanjer og 
utarbeide og vedlikeholde profileringsartikler og vervepremier.

Forbundskontoret har også ansvaret for å utvikle overordnet 
vervestrategi, formidle denne til organisasjonsleddene og bidra 
til erfaringsutveksling mellom organisasjonsleddene. Verving 
skal også alltid være tema på kurs som får økonomisk støtte fra 
forbundet.

Oppfølging i forbindelse med utmeldinger er også delvis forbunds-
kontorets ansvar. Det er ofte forbundskontoret som først får 
melding om skriftlige utmeldinger eller personer som har falt ut 
av trekk på grunn av jobbskifte. Forbundskontoret har imidlertid 
ikke prioritert å følge opp alle enkeltmedlemmer, siden dette 
ville gått på bekostning av andre oppgaver. I stedet viderebringer 
forbundskontoret  informasjon om utmelding til organisasjonsled-
dene slik at de kan ta kontakt med medlemmet.

2.3 Samarbeid og koordinering utenfor NTL
Koordinering av alt fra tariffkrav til innspill i politiske prosesser 
er en viktig del av forbundskontorets arbeid. Organiseringen på 
forbundskontoret er slik at de fleste medarbeiderne, både valgte 
og ansatte, i stor grad er spesialisert innen ulike fagfelt. Dette 
har sine åpenbare fordeler, det utvikler spisskompetanse innen 
de ulike områdene, samtidig skaper det også et behov for intern 
koordinering ved forbundskontoret for å ivareta helheten.

Arbeidet i LO og LO Stat er også av stor betydning for å ivareta 
medlemmenes interesser. NTL er LOs femte største forbund og 
har en lite homogen medlemsmasse. Det gjør at vi har et bredt 
spekter av interesser å ivareta. Dette medfører at NTL er repre-
sentert i 36 ulike utvalg og arbeidsgrupper i LO (pr 1/5-2017). 
Dette er utvalg og arbeidsgrupper med ulike status. Noen er 
nedsatt av LO-sekretariatet og rapporterer direkte dit, noen er 
politiske, noen er rent organisatoriske eller administrative. De 
representerer svært ulik arbeidsbelastning, men i sum fører ar-
beidet til en betydelig og nødvendig tidsbruk. 
 

  Fafo Arbeidsnotat Organisasjonsgjennomgang i NTL - Spørreunder-

søkelse blant lokale organisasjonsledd, s. 24

 

2.2.1 Verving i organisasjonsleddene
Fra tidligere undersøkelser vet vi at nye medlemmer i all hoved-
sak verves på arbeidsplassen av en kollega eller tillitsvalgt. 
Fra Fafos undersøkelser vet vi at tillitsvalgte selv sier det er 
avgjørende å drive systematisk verving i tillegg til å ha en godt 
fungerende fagforening med dyktige tillitsvalgte som kan ivareta 
medlemmenes interesser. Stemmer dette kan medlems- 
rekruttering aldri løsrives fullstendig fra andre faktorer.

Flertallet av informantene i Fafos intervjuer peker på at de ønsker 
å prioritere høyere å få økte medlemstallet. Samtidig gir også 
flere uttrykk for at verving ofte blir nedprioritert for andre opp-
gaver som oppleves som mer presserende10. 

Medlemspleie, aktiviteter lokalt og synlighet på arbeidsplassen er 
nært knyttet til medlemsverving, noe flere lokale tillitsvalgt ga uttrykk 
for i i forbindelse med Fafos intervjuer med lokale tillitsvalgte:
"Båtturene er populære. (…) Vi gjør en del sosialt, men det er jo 
medlemmenes penger. Vi får gode tilbakemeldinger på de sosiale 
arrangementene. Men vi har faglig innhold, det er ikke bare sos-
ialt. (Plasstillitsvalgt) 
 
Det utløser engasjement til å diskutere fagforening - vi lurer inn 
litt fagforening under middagene. (Leder, landsforening) 

Enkelte trekker også frem at dette kan være en fordel når det 
gjelder vervearbeidet, hvis NTL lykkes med å være synlige som 
den fagforeningen som «gjør noe», gjennom å arrangere medle-
msmøter, kurs og sosiale arrangementer."11

Også i spørreundersøkelsen ble det spurt om hvordan NTLs 
posisjon lokalt har utviklet seg, hvilke hindringer våre tillitsvalgte 
opplever for verving og rekruttering og hva som er de viktigste 
årsakene når en lykkes med å rekruttere medlemmer. 
 
"• Avdelingene og foreningene tegner et bilde av at rekrutterings
 situasjonen er relativt stabil: 58 prosent av avdelinger/ 
 foreninger svarer at NTL omtrent holder sin posisjon. 22  
 prosent svarer at NTL mister andeler, 19 prosent at NTL øker  
 sin andel. 2 prosent er usikre. 

• Rekrutteringssituasjonene er ikke vesentlig forskjellig fra de  
 plasstillitsvalgtes ståsted. 55 prosent svarer at NTL omtrent  
 holder sin posisjon, 23 prosent at NTL mister andeler og 16  
 prosent at NTL øker sin andel. 6 prosent er usikre.

• Hovedutfordringene for verve- og rekrutteringsarbeidet (...)  
 henger ifølge de tillitsvalgte sammen med tid til disposisjon,  
 hvem som ansettes og forbundets posisjon på arbeidsplassen. 12" 

2.2.2 Verving ved forbundskontoret
Forbundskontorets viktigste oppgave i forbindelse med verving 
er å legge til rette for at de lokale tillitsvalgte kan få en lettere 

10/11  Fafo Arbeidsnotat Organisasjonsgjennomgangen i NTL 

- Oppsummering av intervjuer i lokale organisasjonsledd, s.18

   
12  



13

3.2 Forbundskontorets studievirksomhet
Forbundskontoret skal gjennomføre kurs og annen opplærings-
virksomhet for å fremme organisasjonsmessige og faglige 
kunnskaper. NTL skal også skape forståelse for verdien som 
ligger i felles innsats og godt kollegialt samhold gjennom å legge 
til rette for fellesaktiviteter, nettverksbygging og samarbeid 
mellom organisasjonsledd i NTL som ligger innenfor samme 
geografiske område. 

For å sikre et godt grunnlag for organisasjonsmessige og faglige 
kunnskaper arrangerer forbundskontoret grunnskolering i tre 
trinn.

Kurs Kurstema Antall deltagere 
2014 - 2015 - 2016

Antall 
kursdager

Trinn 1 Organisasjonskunnskap, 
avtaleverk

162    146    122 5

Trinn 2 Forhandlingskunnskap   87    101     100 3

Trinn 3 Arbeidsrett   73      69       62 3

Trinn 1 er en innføring i organisasjonskunnskap og aktuelle lov og 
avtaler. Trinn 1 arrangeres som ukeskurs fra mandag til 
fredag.  I 2015 ble det gjennomført 6 ukeskurs med trinn 1, hvor 
det var totalt 258 søkere. Av disse deltok 127 kvinner og 49 
menn. Det var et snitt på 43 søkere per ukeskurs i 2015, men 
bare 25 plasser. Ungdom, personer med minoritetsbakgrunn og 
de som har tillitsverv blir prioritert. Når vi får opplysninger om at 
søkere er «potensielle» tillitsvalgte og påtenkt tillitsverv i 
organisasjonsleddene sine blir det tatt hensyn til.

I 2015 ble det arrangerte 40 kortkurs, inklusiv en ungdoms-    
konferanse. Totalt var det 1970 søkere på disse kursene, hvorav 
917 deltok (593 kvinner og 324 menn). Det er et snitt på 49 
søkere per kurs, men dette varierer ut i fra tema.

NTL Ung arrangerer egne kurs rettet mot unge som inngår som en 
del av forbundets kursvirksomhet.

Det er i stor grad forbundssekretærer som planlegger og gjennom- 
fører kurs i regi av forbundet.  Noen kurs har eksterne innledere 
som utvikler program og gjennomfører kurset. Dette gjelder kurs 
som «fra sceneskrekk til karisma», «retorikkurs», juridiske kurs 
om arbeidsrett /tjenestemannsloven, og om personal- og leder-
utvikling.

Forbundet arrangerte 14 kurs/konferanser for medlemmer i 
Spekter i 2015. Organisasjonsleddene håndterer det praktiske 
rundt kursavviklingen, men det er forbundet som er formelt 
ansvarlig for disse kursene. I 2015 var det 338 medlemmer som 
deltok på kursene.

Forbundskontoret har innkjøpt E-læringsverktøy som er under 
etablering. Det kan videreutvikles til å bli en informasjonskanal 
til både medlemmer og tillitsvalgte. Det er lagt opp til at man kan 
få tilsendt kursmoduler ut i fra hendelser - som tariffoppgjør eller 
valg, verv og hvilke avtaler man er omfattet av.

Forbundskontoret har opprettet ett nettverk som har som formål 
å øke kompetansen til tillitsvalgte om personalsaker. Nettverket 
har hatt samlinger rundt om i landet og sentralt.

NTLs studievirksomhet finansieres i stor grad av Opplysnings- og 
utviklingsmidlene (OU-midler) som partene i Staten og Spekter 
avsetter til dette formålet. Totalt utgjør dette 21 millioner i 2016. 
Med studievirksomhet mener vi her alle kurs og studier i regi av 
NTL på alle nivåer.

Dette er avtalt i en egen særavtale om opplærings- og utviklings-
midler i staten. Denne særavtalen regulerer både hvor mye 
penger som avsettes og hva de kan brukes til.  Formålet med 
OU-midlene i staten er å gjennomføre eller støtte opplærings-
tiltak, blant annet organisasjons- og tillitsmannsarbeid, miljø- og 
vernearbeid, sykefravær, medbestemmelse, personalpolitiske 
spørsmål, omstilling, effektivisering og samfunnsøkonomi med 
mer. Hovedavtalen i Staten regulerer fri med lønn for tillitsvalgte 
og medlemmer for å delta på kurs som finansieres helt eller 
delvis av OU-midler. 

Det finnes også bestemmelser om bruk av OU-midler og rett til fri 
med lønn for å delta på kurs i Spekters avtaleverk. 

I andre avtaler våre medlemmer er omfattet av er det varierende 
bestemmelser om fri og fri med lønn for deltakelse på kurs 
for medlemmer og tillitsvalgte. I noen tilfeller har medlemmer 
ikke regulert fri med lønn for å delta på kurs i regi av NTL eller 
andre i LO familien. Er det ikke rettigheter og penger i andre OU-
fond, som OU-fondet i Virke og i NHO, dekker NTL tapt arbeids-      
fortjeneste for våre medlemmer.

3.1 Studievirksomheten i organisasjonsleddene
NTLs organisasjonsledd får tilbakeført 29 % av all kontingent-
inntekt som medlemmer betaler inn til NTL. Disse pengene skal 
blant annet brukes til å gjennomføre møter, kurs og på annen 
måte skolere og holde medlemmene informert om aktuelle saker. 
I tillegg søkes det om støtte fra OU-midler eller fra NTLs aktivitets-
fond.  

Forbundskontoret dekker alle kostnader for tredagers kurs på 
Sørmarka kurs- og konferansesenter (rett utenfor Oslo) til to 
landsforeninger eller foreninger årlig. Forbundsstyret bestemmer 
hvem som får disse kursene, og de tildeles ofte til organisasjons-
ledd som har spesielle behov. Forbundskontoret dekker også alle 
kostnader i forbindelse med kurs og konferanser i regi av NTLs 
fylkesutvalg. 

NTLs organisasjonsledd gjennomfører mange kurs, både lange 
kurs med overnatting og kortere kurs. I 2015 gjennomførte NTLs 
organisasjonsledd 362 kurs hvor det har det deltatt i alt 8008 
medlemmer.

Kortkurs og dagskonferanser i avdelingene gjennomføres med 
både forelesere fra forbundskontoret og fra eget eller andres 
organisasjonsledd.

Fafos undersøkelser viser at det er et fåtall av organisasjons-
leddene som gjennomfører systematisk opplæring av egne tillits-
valgte ut over å videreformidle kurstilbud fra forbundet. 
Blant dem som har et fast opplegg varierer omfanget, men noen 
har omfattende skolering av nye tillitsvalgte. 

3. STUDIEVIRKSOMHET 
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3.3 Andre kurstilbydere - LO Stat
LO Stat tilbyr mange kurs til medlemmer i forbundene som inngår 
i LO Stat. LO Stat er part i Tariffavtalene innenfor Spekter og 
staten og har derfor inngående kunnskap om disse avtalene. 

Kursene til LO Stat er i all hovedsak på Sørmarka. For 2017 er 
det planlagt 17 større kurs, med fire dager eller mer. Ti av disse 
kursene har temaer om relevant lov- og avtaleverk i staten og 
Spekter, to er toppskolering i samarbeid med Universitetet i 
Bergen, mens de fem siste kursene har organisasjonsfaglige og 
personalpolitiske tema.

LO Stat planlegger 15 kurs med 3-4 dagers lengde ved Sørmarka 
kurs og studiested. Fem av disse kursene er rettet mot 
medlemmer og tillitsvalgte i Spekter og fem kurs rettet mot 
medlemmer og tillitsvalgte i staten. Fem av kursene har tema 
som organisasjonskunnskap, fagbevegelsen og samfunnet og 
personalpolitikk, som vil passe til medlemmer og tillitsvalgte i 
både Spekter og staten. 

LO Stat arrangerer også en årlig student- og ungdomskonferanse. 

LO Stat gjennomfører også lokale kurs. LO Stats fylkesutvalg 
melder om behov for lokal opplæring til den av de sju regions-
sekretærene som har ansvar for å gjennomføre lokale kurs.  

I 2015 ble det gjennomført pensjonskonferanser, tariffkonferanser, 
konferanse om  den norske modellen, kurs i konflikthåndtering 
- vold og trusler, alltid på jobb – et arbeidsliv i endring, skap det 
gode samspelet på jobb, forhandlingskunnskap, organisasjons-
kunnskap, kommunikasjon, arbeidsmiljøloven/arbeidstid/
endringer, tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet, IA og lokale handlings-
planer, faglig konferanse om barnevernet, bekjempelse av vold 
mot kvinner og arbeiderbevegelsens historie. Totalt har 2179 
tillitsvalgte og medlemmer fra forbundene i LO Stat deltatt på 
kurs og konferanser i distriktene.

Forbundet har ikke oversikt over hvilke behov NTLs medlemmer i 
LO Stats fylkesutvalg har meldt inn og i hvor stor grad de har fått 
gjennomslag.

LO Stat tilbyr også toppskolering ved Universitet i Bergen i forvalt-
ningspolitikk. Studiet tas i tre moduler og gir studiepoeng.

AOF
AOF gjennomfører både lokale kurs som rettes mot LOs tillitsvalgte 
og medlemmer og toppskolering for sentrale tillitsvalgte. 
Gir innholdet i kurset støtte fra OU-midlene i Staten, Spekter eller 
andre OU-fond dekker NTL sentralt kostnader for deltakelse ved 
lokale MOTO-kurs13.

AOF tilbyr toppskolering som LO-skolen og skolering innenfor 
temaene arbeidsrett, arbeidsmiljø, miljøarbeid i bedrift og 
samfunn, opplæring om ILO på Geneveskolen, veilederkurs og 
språkskolering ved Yorkshire-skolen.

NTL og LO Stat dekker kostnader for deltakelse ved AOFs topp-
skolering, men det er også her en vurdering om skoleringen ligger 
innenfor støtteordningene for OU-midlene. Forbundsstyret fastsetter 
retningslinjer for hvem som prioriteres til deltakelse på toppskolering.

13 MOTO-kurs er lokale grunnopplæingskurs for medlemmer og tillits-
valgte
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 Tariffavtaler mellom en arbeidsgiverforening og en fagforening 
regulerer lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse og tviste-
løsninger, og består av en hovedavtale og en overenskomst. I 
staten finnes det ingen arbeidsgiverforening og hovedorganisas-
jonene forhandler derfor direkte med statens personaldirektør. 
Overenskomsten for tilsatte i staten kalles hovedtariffavtalen. 

Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollek-
tive avtaler som binder flere arbeidstakere. I henhold til loven 
inngås de alltid skriftlig.

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene 
i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om 
forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere 
og arbeidstakere, blant annet hvem som kan representere 
medlemmene i saker som angår arbeidsforholdet og hvordan 
disse kan velges. Disse kalles avtaletillitsvalgte.

Hovedavtalene regulerer de ansattes medbestemmelsesrett. 
Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, 
men den tar i motsetning til overenskomstene (kalles hovedtariff-
avtalen i staten) ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser.

I undersøkelsen foretatt av Fafo14  for NTL blant organisasjons-
leddenes tillitsvalgte er det blant spurt om hvor mye tid tillits-
valgte på ulike nivåer bruker på forskjellige saksområder. 
Figurene nedenfor (fig. 3-5) er hentet fra Fafo-presentasjonen 
"NTLs organisasjonsgjennomgang", presentert for organisasjons-
utvalget 15. november 2015. Funnene ble også presentert for 
NTLs landsstyre i februar 2016.

14 Undersøkelsen er p.t. publisert i et internt arbeidsnotat (Arbeidsno-
tat: Organisasjonsgjennomgang NTL - Spørreundersøkelse blant lokale 
organisasjonsledd, Fafo 07.12.15), men vil presenteres i en ordinær 
Fafo-rapport i 2017.
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Fig. 3: Spørsmål til ledere av landsforeninger: "Vi vil gjerne vite litt om hvilke arbeidsområder som prioriteres i din 
landsforening. Kan du anslå omtrent hvor mye av den tiden dere har til rådighet til arbeid i regi av landsforeningen som 
brukes på følgende oppgaver?" 

 

Fig. 4: Spørsmål til ledere av foreninger og avdelinger: "Vi vil gjerne vite litt om hvilke arbeidsområder som prioriteres i din 
avdeling/forening. Kan du anslå omtrent hvor mye av den tiden dere har til rådighet til arbeid i regi av landsforeningen som 
brukes på følgende oppgaver?" 
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4  TARIFFAVTALER – HOVEDAVTALER OG OVERENSKOMSTER
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Fig 5: Spørsmål til plasstillitsvalgte: "Vi vil gjerne vite litt om hvilke arbeidsområder du prioriterer som tillitsvalgt. Kan du anslå omtrent 
hvor mye av den tiden du har til rådighet til fagforeningsarbeid som brukes på følgende oppgaver?" 

Funnene fra undersøkelsen viser at de oppgavene lokale tillitsval-
gte bruker mest tid på i all hovedsak er oppgaver knyttet til avta-
leverket og medbestemmelse i virksomheten. Som man kan se av 
figurene 1-3, er denne tendensen sterkere jo lenger ut i 
organisasjonen de tillitsvalgte er. Ledere av landsforeninger 
bruker mer tid på informasjon til medlemmer og de fleste andre 
former for organisatorisk arbeid. 

Under følger en beskrivelse av hvordan de forskjellige nivå 
i NTL løser oppgaver knyttet til de forskjellige tariffavtalene 
medlemmene er bundet av, inndelt i de ulike tariffområdene.

4.1 Tariff og hovedavtale i staten
Hovedavtalen mellom LO Stat og staten dekker alle medlemmer 
i forbund under LO Stat. Hovedavtalen regulerer hvordan med-
bestemmelse skal utøves, tvister løses, regler for tjenestefri, 
regler om forhandlinger av tariffavtaler for å nevne noe.

Fra og med 2016 er det to hovedtariffavtaler i staten, èn for 
Akademikerne og èn for LO, Unio, YS og uorganiserte. Ca 28 000 
av NTLs yrkesaktive medlemmer arbeider i virksomheter som er 
omfattet av Hovedtariffavtalen mellom staten, LO Stat, Unio og YS 
stat. 

Hovedtariffavtalen omfatter de viktigste vilkår for arbeidstakere 
i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og 

avtalefestet pensjon. Sentrale særavtaler kan handle om reiser i 
inn- og utland, personalpolitikk ved omstilling i staten, 
seniorpolitikk, arbeidstid, flyttegodtgjørelse og en rekke andre 
viktige forhold. I tillegg inngås det en rekke avtaler lokalt, som 
tilpassingsavtaler, omstillingsavtaler, avtaler knyttet til arbeidstid 
og så videre. En forutsetning for å inngå slike avtaler på en god 
måte er kompetanse om lov- og avtaleverket hos våre lokale 
tillitsvalgte og at de har kapasitet til å sette seg tilstrekkelig inn 
i avtaleinnholdet. I tillegg er det nødvendig å ha kompetanse og 
kapasitet på forbundskontoret for rådgivning og veiledning av 
lokale tillitsvalgte.

4.1.1 I organisasjonsleddene - staten
NTLs medlemmer må velge en hovedavtaletillitsvalgt etter hoved-
avtalen, eventuelt i samarbeid med andre LO-forbund i virksom-
heten. Den tillitsvalgte opptrer som representant og talsmann for 
NTLs medlemmer i virksomheten og har myndighet til å forplikte 
medlemmene om lov og tariffavtaler ikke er til hinder for det. 

Disse tillitsvalgte står for den daglige oppfølging av hovedavtalen, 
som vil si å ta ut medbestemmelse. Dette foregår gjennom 
informasjon, drøfting og forhandlinger med arbeidsgiver.

Partene i virksomhetene skal inngå tilpasningsavtaler om 
hvordan reglene i Hovedavtalens del 1 kan tilpasses virksom-
heten. Det er den tillitsvalgte som er valgt etter hovedavtalen 
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Fig 5: Spørsmål til plasstillitsvalgte: "Vi vil gjerne vite litt om hvilke arbeidsområder du prioriterer som tillitsvalgt. Kan du 
anslå omtrent hvor mye av den tiden du har til rådighet til fagforeningsarbeid som brukes på følgende oppgaver."
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som inngår tilpasningsavtale til hovedavtalen for sin virksomhet 
eller etaten.  Det er for eks landsforeningen NTL NAV som inngår 
tilpassingsavtale til hovedavtalen som gjelder for etaten NAV, 
mens foreningen NTL Universitet i Bergen inngår tilpassingsavtale 
for Universitet i Bergen og avdelingen NTL Brønnøysundregistrene 
inngår tilpassingsavtale for Brønnøysundregistrene. 

I tilpasningsavtalen skal beslutningsnivåene i virksomheten/
etaten beskrives. NTL har tillitsvalgte som møter arbeidsgiver i 
forhold som angår hovedavtalens bestemmelser i alle nivåer, selv 
om NTL ikke har et formelt organisasjonsledd på samme nivå 
i virksomheten.  I NTL NAV vil avdelingsnivå være fylkesnivået, 
mens hovedavtalens tilpasningsavtale også beskriver NAV-kontoret 
som et beslutningsnivå. Avdelingen NTL NAV Nordland må da 
sørge for at det velges en tillitsvalgt for og blant NTLs medlemmer 
ved NAV-kontoret i Bodø. 

Der det opprettes nivå i virksomheter hvor NTL ikke har 
organisasjonsledd, kan det etableres en gruppe. En gruppe 
er et uformelt organisasjonsledd eller en sammenslutning av 
medlemmer på arbeidsplassen. En gruppe kan ivareta plikter 
etter hovedavtalen, tariffavtalen og organisatorisk arbeid ut i fra 
hva som delegeres til dem fra landsforeningen, avdelingen eller 
foreningen.

Det er LO Stat som er part i Hovedtariffavtalen i staten. Settes det 
av midler til lokale forhandlinger i de sentrale forhandlingene, er det 
de tillitsvalgte i virksomheten som forhandler på vegne av sine 
medlemmer. Det er vanlig at det velges et forhandlingsutvalg som 
gjennomfører forhandlingene med arbeidsgiver på samme nivå. 

Det er de avtaletillitsvalgte i virksomheten som avklarer og løser 
andre forhold regulert i hovedtariffavtalen. Forening eller 
avdeling, landsforening og forbundskontor bistår med råd. 

Opplæring av medlemmer og tillitsvalgte om deres avtaler og 
arbeidsrelatert lovgiving gjøres av landsforeninger, foreninger og 
avdelinger i tillegg til kurs fra forbundet og LO Stat.

Ved konflikt har berørte organisasjonsledd ansvar for å organ-
isere lokale streikekomiteer og bidra til å gjennomføre streiker. 
De er også ansvarlig for at medlemmer svarer på uravstemning i 
forbindelse med tariffoppgjør, gjennom å mobilisere til deltakelse 
og legge til rette. 

Lokale særavtaler knyttet til Hovedtariffavtalen forhandles fram 
av organisasjonsleddene i den enkelte virksomhet, i noen tilfeller 
med bistand fra forbundet.

I tariffoppgjør er det de formelle organisasjonsleddene som 
sender tariffkrav til forbundet. 

4.1.2 Forbundskontoret - Staten
Forbundskontoret bistår våre tillitsvalgte i spørsmål om tolkning 
av hovedavtalen, opplæring og løfting av tvister hvor LO Stat er 
part. Forbundskontoret bistår organisasjonsleddene i hoved-
avtalespørsmål, forhandlinger om omstillingsavtaler, arbeidstids-
ordninger og lignende. Også landsforeninger bistår noen ganger 
underliggende organisasjonsledd i slike spørsmål. Det gjelder 
også i tilfeller hvor landsforeningen ikke er part i den aktuelle 
tilpassingsavtale. 

Forbundskontoret koordinerer NTLs krav til hovedavtalen og til 
tariffoppgjørene. I de sentrale forhandlingene deltar forbunds-
kontoret med medlemmer i LO Stats forhandlingsutvalg.

Kurs til medlemmer og tillitsvalgte om deres avtaler og arbeids-
relatert lovgiving gjøres av forbundskontoret. I tillegg bidrar 
forbundssekretærene med forelesninger til organisasjonsleddenes 
kurs der tema er lov og avtaler som regulerer lønns- og arbeids-
vilkår for statstilsatte. 

4.1.3 LO Stat - staten
LO Stat er part i hovedavtalen med staten og koordinerer kravene 
fra alle forbundene i disse forhandlingene. Hovedavtalesystemet i 
Staten har i hovedsak vært det samme siden 1980. De siste 
endringene har stort sett vært av språklig karakter. LO Stat er 
part i tvisteløsninger om hovedavtalen mellom staten og LO Stat.

LO Stat er part i tariffoppgjørene i staten og arrangerer regionale 
tariffkonferanser for å legge til rette for krav til oppgjørene. 
Kravene samordnes og koordineres i LO Stats forhandlingsutvalg 
for staten.

Om partene ikke blir enige i forhandlinger om opprettelse av ny, 
eller revisjon av gjeldende hovedtariffavtale og det blir forhan-
dlings-brudd vil det gå ut varsel om konflikt. LO Stat kan da ta ut 
medlemmer i streik. 

Det er loven om offentlige tjenestetvister som regulerer adgangen 
til streik. Av denne grunn er det LO Stat som er gitt adgang til å 
ta ut medlemmer i streik. Det er LO Stats styre som behandler tariff- 
oppgjøret, og som eventuelt vedtar en streik og hvordan den skal 
gjennomføres med opprettelse av blant annet regionale streike-
komiteer.

LO Stat tilbyr også kurs og opplæring i lov –og avtaleverk til 
medlemmer. Når det gjelder tolkning av avtaler er LO Stat 
rådgivningsorgan for forbundskontoret. Det hender også at 
enkelte organisasjonsledd henvender seg direkte til LO Stat i slike 
spørsmål, selv om dette er utenom tjenestevei.
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4.2 Overenskomstområdet
Overenskomstområdet er en betegnelse som brukes for de av 
NTLs medlemmer som er ansatt i virksomheter som ligger utenfor 
Staten og er omfattet av en tariffavtale. Det gjelder virksomheter 
hvor arbeidsgivere er organisert i arbeidsgiverforeningene 
Spekter, Virke eller NHO og arbeidsgivere som ikke er organisert. 

I overkant av 6000 av NTLs yrkesaktive medlemmer arbeider i 
virksomheter som ikke er statlig. Disse virksomhetene kan være 
statlige foretak, statlige eide AS eller virksomheter som i all 
hovedsak er finansiert av statlige tildelinger. 

Medlemmene i disse virksomhetene er bundet av 75 forskjellige 
sentrale tariffavtaler og det er lokale særavtaler i ca 70 virksom-
heter som følger sentrale avtaler.

De tre forbundssekretærene som har ansvar for de 75 tariff-
avtalene har ansvaret for revisjon av inngåtte avtaler, mekling og 
streikeforberedelser og eventuell gjennomføring. De gjennomfører 
sentral tvistebehandling når tvister ikke blir løst lokalt. Dette 
gjelder tvister som angår medbestemmelse og lønns- og arbeids-
vilkår.

I tillegg yter forbundskontoret løpende bistand til tillitsvalgte og 
medlemmer i alle de ca 280 virksomhetene og tilknyttede 
organisasjonsledd ved behov.

4.2.1 Spekter
I Spekterområdet er det ca 3 300 NTL-medlemmer. De er bundet 
av en felles hovedavtale og en overenskomst som er inndelt i en 
sentral A-del og en lokal B-del. Lønnsbestemmelsene ligger 
vanligvis i B-delen, men rammene og pensjonsbestemmelser lig-
ger vanligvis i B-delen. NTL er parten i overenskomstenes B-deler, 
mens LO Stat er part i A- delen. NTLs medlemmer er bundet av 
35 forskjellige B-deler.  

Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter dekker alle medlemmer 
i forbund under LO Stat som er ansatt i virksomhetene som har 
Spekter som sin arbeidsgiverorganisasjon. 

Hovedavtalen regulerer partsforhold, hvem som kan være tillits-
valgte og hvordan tillitsvalgte skal velges. Den regulerer også 
hvordan forhandlingene om overenskomstene skal skje, hvordan 
uenigheter håndteres, om- og hvordan virksomhetene kan inngå 
særavtaler, permitteringsregler, tjenestefri for ansatte og tillits-
valgte og bestemmelse for hvordan medbestemmelse skal utøves 
for å nevne noe.

4.2.1.1 I organisasjonsleddene - Spekter
Jamfør hovedavtalen kan arbeidsgiver kreve at det velges 
tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne i virksomheten. 
Den tillitsvalgte må velges etter regler i hovedavtalens § 46, 
og arbeidsgiver skal varsles om valget. Disse tillitsvalgte blir da 
godkjent som representanter og talsmenn for NTLs medlemmer 
i virksomheten. De har myndighet til å forplikte medlemmene i 
den utstrekning lov og tariffavtaler ikke er til hinder for det. Det 
er kun organiserte ansatte i virksomheten som kan velges som 
tillitsvalgte. 

NTLs tillitsvalgte møter ledelsen og opptrer på medlemmenes 
vegne i alle forhold som angår virksomheten, med unntak av lønn 
og andre forhold som ligger i overenskomsten. De skal sammen 
ved virksomhetens ledelse sørge for at flest mulige saker løses i 
virksomheten og på lavest mulig nivå.

Det kan også inngås særavtaler i virksomheten, hvor det er 
den hovedavtalevalgte som er part og dermed kan binde 
medlemmene i virksomhetene. 

I virksomhetene hvor NTLs medlemmer er organisert i en avdeling 
eller forening, vil den hovedavtaletillitsvalgte gå inn i et styre som 
også ivaretar de oppgaver et styre har, jamfør NTLs vedtekter.  
Dette tilsvarer den tradisjonelle «klubb»-modellen i fagorganisasjoner.  
Dette gjelder for eks NTL Norsk Tipping, NTL Garantikassa for 
fiskere, NTL Norges Forskningsråd.

I virksomheter hvor NTLs organisasjon ikke passer sammen 
med arbeidsgivers organisering vil den lokale tillitsvalgte stå 
alene uten et formelt valgt styre. De vil være avhengige av et 
tett samarbeid med sin avdeling, forening eller landsforening for 
å få råd i saker som reguleres i hovedavtalen, eller bistand til 
organisatorisk arbeid. Det kan også dannes grupper på arbeids-
plassen som får delegert organisatoriske oppgaver fra nivå over. 
Dette gjelder for eksempel NTLs tillitsvalgte på teatrene, museene 
og i orkestrene, som har en «paraply»-avdeling NTL teater, op-
era, orkester i landsforeningen NTL Kulturinstitusjoner.  Her er 
avdelinger inndelt etter bransjer, og avdelingens styre har ikke 
partsrettigheter i virksomhetene. Her er det de lokale 
arbeidsplasstillitsvalgte som utøver vervet. Avdelingens styre må 
bistå med råd og nødvendig opplæring, og ivareta det 
organisatoriske arbeidet.

NTL Innovasjon Norge er en forening i en virksomhet med avdelings-
kontor spredt ut over hele landet. Foreningens styre vil ha 
partsrettigheter ved hovedkontoret, mens hovedavtalevalgte ved  
Innovasjon Norges 15 avdelingskontor ikke har lokale styrer. De 
har kun hovedavtaletillitsvalgte som er part i hovedavtalemøter 
med lokal leder. Her vil foreningen ha ansvar for råd og opplæring 
av de lokalt tillitsvalgte. Foreningens styre vil også ha ansvar for 
det organisatoriske arbeidet, dersom det ikke er etablert uformelle 
grupper som ivaretar det organisatoriske arbeidet. Det samme 
gjelder også for de fleste lokale lufthavnene i landsforeningen 
NTL Luftfarten.

Mange virksomheter som er organisert i Spekter har medlemmer 
som er direkteinnplassert i en landsforening. Å være direkte inn-
plassert vil si at det ikke er mange nok medlemmer i en virksom-
het til å utgjøre en egen avdeling. 

NTL er part i overenskomstenes B-deler, mens LO Stat er part i 
A- delen. Det er likevel vanlig at de lokale tillitsvalgte i virksom-
heten deltar i forhandlinger sammen med forbundskontoret om 
B-delene. 

Opplæring av medlemmer og tillitsvalgte om deres avtaler og 
arbeidsrelatert lovgiving gjøres i regi av landsforeninger, forening-
er og avdelinger i tillegg til forbundets og LO Stats kurstilbud.

Ved konflikt har berørte organisasjonsledd ansvar for å organisere 
lokale streikekomiteer, i noen tilfeller utbetale streikestøtte, og å 
bidra til å gjennomføre streiker og uravstemminger.
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4.2.1.2 Forbundskontoret - Spekter
Forbundskontoret bistår våre tillitsvalgte i spørsmål om fortolk-
ning av hovedavtalen, opplæring og løfting av tvister hvor LO Stat 
er part. Landsforeninger, avdelinger og foreninger har ansvaret 
for hovedoppfølging av medlemmene.

NTL gjennomfører forhandlinger om overenskomstenes B-deler 
i de forskjellige virksomhetene. Delegering av forhandlinger om 
overenskomstenes B-deler skjer unntaksvis siden det er 
forbundet som er part i B-delen. 

Forbundskontoret bistår i fortolkning av lov og avtaler som berører 
medarbeidere i virksomheter som er organisert i Spekter, 
opplæring av tillitsvalgte og medlemmer og rådgiving til tillitsval-
gte og enkeltmedlemmer. 

Forbundskontoret har ansvar for å forberede og støtte lokale 
forberedelser til streik, beslutte streikeuttak og gjennomføringen 
av streiker.

4.2.1.3 LO Stat - Spekter
LO Stat er part i hovedavtalen med Spekter og koordinerer krav 
fra forbundene til disse forhandlingene. LO Stat er part i tviste-
løsninger om hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat.

LO Stat er forhandlingspart i Hovedavtalen for Spekterorganiserte 
virksomheter og i A-delen i overenskomsten for alle Spekter-
virksomheter. 

Overenskomstens A-del inneholder vanligvis rammen for lønnsop-
pgjøret og føringer for de virksomhetsvise forhandlingene. 

LO Stat koordinerer kravene fra LO-forbundene som har 
medlemmer i Spekter-virksomhetene, står for forhandlinger og 
fortolkninger.

Medlemmer og tillitsvalgte som skal ha fortolkninger av avtalen 
eller råd om hvordan avtaler forstås, skal henvende seg til «sin» 
forbundssekretær ved forbundskontoret. Spørsmålet blir så 
avklart mellom LO Stat og forbundet.

4.2.2 Virke
NTL har i overkant av 1300 medlemmer som arbeider i virksom-
heter organisert i arbeidsgiverforeningen Virke. NTL-medlemmene 
jobber i folkehøgskoler, studentsamskipnader, frivillige organisas-
joner, museer og kulturinstitusjoner og helserelatert virksomhet.

Det er åtte sentrale tariffavtaler og en rekke lokale særavtaler. 
Seks av de sentrale tariffavtalene er knyttet til området “Helse, 
Utdanning, Kultur” (HUK). I disse avtalene er lønns- og arbeids-
vilkårene i hovedsak de samme som i de sentrale tariffavtalene for 
stat og kommune.

Det inngås en sentral hovedavtale mellom LO og Virke. Hoved-
avtalen regulerer partsforhold, hvem som omfattes, beskrivelse 
av hvordan tariffavtaler blir gjeldende, organisasjonsrett, 
fredsplikt, tvisteprosedyrer for overenskomstene og krav om 
opprettelse av tariffavtaler. Hovedavtalen inneholder også 
bestemmelser om hvordan medbestemmelse utøves i virksom-
hetene og i konsern, rettigheter og plikter, hvordan særavtaler 
opprettes, konflikter(mekling/streik) og permitteringsregler for å 
nevne noe. Det er også en rekke tillegg til avtalen som 
omhandler alt fra likestilling til retningslinjer for bruk av arbeids-
studier.

I tariffavtalene i HUK- området er det tradisjon for å at LO-forbundene 
samordner seg både før og under forhandlingene. Avtalene for 
studentsamskipnadene og NKI inngår i det samordnede op-
pgjøret mellom LO og Virke i forbindelse med mellom oppgjørene.

4.2.1 I organisasjonsleddene - Virke
Jamfør hovedavtalen kan arbeidsgiver kreve at det velges tillits-
valgte for de organiserte arbeidstakere i virksomheten og det er 
bestemmelser for hvor mange tillitsvalgte som kan velges. I virksom- 
heter hvor vi har flere tillitsvalgte valgt etter bestemmelsene i 
hovedavtalen, kan disse ha spesielle oppgaver/roller. Det kan 
være likestillingstillitsvalgte eller ungdomstillitsvalgte. 

Det kan velges kompetansetillitsvalgte som har ansvar for å 
representere medlemmene i forhold som gjelder yrkesopplæring. 
Det kan også velges egne datatillitsvalgte.

Hovedavtalen sier at tillitsvalgte skal velges blant anerkjent 
dyktige arbeidstakere ved bedriften med erfaring og innsikt i 
dens arbeidsforhold. De skal så vidt mulig velges bland dem som 
har vært ansatt i hel stilling de to siste årene. De som representerer 
arbeidsgiver, eller jobber tett med arbeidsgiver, kan ikke velges 
som tillitsvalgt. Tillitsvalgte opptrer som representanter og tal-
spersoner for NTLs medlemmer i virksomheter. De har 
myndighet til å forplikte NTL medlemmene i den utstrekning lov 
og tariffavtaler ikke er til hinder for det. 

NTLs tillitsvalgte møter ledelsen og opptrer på medlemmenes 
vegne i alle forhold som angår virksomheten og utøver med-
bestemmelse. De skal sammen ved virksomhetens ledelse sørge 
for at flest mulige saker løses i virksomheten, på lavest mulig 
nivå.

Det kan også inngås særavtaler i virksomheten, hvor det er den 
hovedavtalevalgte som er part og binder medlemmene i virksom-
hetene.

Også i Virke vil NTLs medlemmer og tillitsvalgte være ulikt organi-
sert og dermed ha ulike oppgaver. NTLs medlemmer i 
virksomheter kan være organisert som avdelinger under en 
landsforening. NTL Studentsamskipnaden i Molde er organisert 
som en avdeling i landsforeningen NTL Studentsamskipnadene.  
Her vil avtaletillitsvalgt ha partsrett, avdelingens styre ansvar for 
organisatorisk arbeid, mens landsforeningen gir råd, opplæring 
og bistand. 

Motsatsen til NTL Studentsamskipnadene er NTL Folkehøgskoler. 
Det er en avdeling under NTL Skoler og Institusjoner. 
NTL Folkehøgskoler er en bransjeavdeling med medlemmer i 26 
forskjellige folkehøgskoler, spredt ut over hele landet. Avdelingen 
NTL Folkehøgskoler har ikke rettigheter etter hovedavtalen. Disse 
rettighetene har de hovedavtalevalgte tillitsvalgte ved de respektive 
folkehøgskolene. 

I arbeidsgiverforeningen Virke er det mange mindre virksomheter 
med få ansatte. Disse kan være organisert i NTL inn under lands-
foreninger. NTL Sentralforvaltningen har mange direkte- 
medlemmer i de små interesseorganisasjonene som er organisert i 
Virke. Medlemmer i disse virksomhetene må da velge hovedavtal-
etillitsvalgte og landsforeningen må bistå med råd, bistand og 
organisatorisk støtte. 
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Organisasjonsleddene ivaretar lokale lønnsforhandlinger når det 
er avtalt sentralt, og de er part i lokale særavtaler. 

Opplæring av medlemmer og tillitsvalgte om deres avtaler og ar-
beidsrelatert lovgiving gjøres i regi av landsforeninger, foreninger 
og avdelinger i tillegg til det kurstilbudet forbundet har.

Ved konflikt har berørte organisasjonsledd ansvar for å organ-
isere lokale streikekomiteer, i noen tilfeller utbetale streikestøtte, 
bidra til å gjennomføre streiker og bidra til deltakelse ved uravs-
temninger.

4.2.2.2 Forbundskontoret - Virke
Forbundskontoret bidrar med opplæring i hovedavtalens bestem-
melser og veileder organisasjonsledd. 

Forbundskontoret er part i overenskomstene og ivaretar 
forhandlinger og tolkningstvister om avtalene. Organisasjons-
leddene og/eller avtaletillitsvalgte ved de berørte virksomhetene 
deltar i forhandlingsutvalgene, men det er forbundet som opp-
nevner forhandlingsutvalgene.

Forbundskontoret bistår og har opplæring for tillitsvalgte og 
medlemmer. 

Forbundskontoret har ansvar for å forberede og støtte den lokale 
forberedelsen til streik og gjennomføre streiker. 

4.2.2.3 LO - Virke
LO er part i hovedavtalen mellom Virke og LO. LO ivaretar 
forhandlinger og er part i tvisteløsninger om hovedavtalen mellom 
Virke og LO. NTL er representert i LOs forhandlingsdelegasjon 
med en representant.

4.2.3 NHO
NTL har medlemmer innenfor to av NHOs landsforeninger, NHO 
Abelia og NHO Luftfart.  

NHO Abelia organiserer virksomheter innen forskning og utdanning, 
men har også åpnet for frivillige organisasjoner som Flyktninge-
hjelpen. 

NTL har 820 medlemmer som arbeider i virksomheter tilsluttet 
NHO Abelia. Disse er i all hovedsak organisert i avdelinger under 
landsforeningen NTL Forskningsinstitutter.

I NHO inngås det landsomfattende avtaler innenfor bransjer 
dekket av NHOs landsforeninger. I disse landsomfattende 
avtalene ligger vanligvis ingen materielle rettigheter. 

Unntak er de avtalene/overenskomstene som er inngått mellom 
NTL og NHO Luftfart som kun omhandler NTLs medlemmer ved 
Torp lufthavn. I disse lokale avtalene ligger også materielle vilkår. 
NTL har 64 medlemmer som er bundet av disse avtalene. 

Det inngås en sentral hovedavtale mellom LO og NHO. 
Hovedavtalen regulerer partsforholdene i avtalen, organisasjons-
rett, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål, hvordan konflikter 
skal håndteres og løses, inngåelse av særavtaler i virksomhetene, 

bestemmelser tillitsvalgte – hvordan de velges, deres arbeids-
vilkår mv, vernearbeid, permitteringsbestemmelser, 
bestemmelser om individuelle ansettelsesforhold og hvordan 
samarbeid og medbestemmelse skal skje for å nevne noe. NTL er 
representert i LOs forhandlingsutvalg mot NHO.

4.2.3.1 I organisasjonsleddene - NHO
Jamfør Hovedavtalen kan arbeidsgiver kreve at det velges tillits-
valgte for de organiserte arbeidstakere i virksomheten og det er 
bestemmelser for hvor mange tillitsvalgte som kan velges. I 
virksomheter hvor vi har flere tillitsvalgte valgt etter bestemmelsene 
i hovedavtalen, kan disse ha spesielle oppgaver/roller som for 
eksempel likestillingstillitsvalgte eller ungdomstillitsvalgte. Det 
kan også velges kompetansetillitsvalgte som har ansvar for å 
representere medlemmene i forhold som angår yrkesopplæring 
og det kan velges egne datatillitsvalgte.

Hovedavtalen sier at tillitsvalgte skal velges blant anerkjent 
dyktige arbeidstakere ved bedriften med erfaring og innsikt i 
dens arbeidsforhold og skal så vidt mulig velges bland dem som 
har vært ansatt i hel stilling de siste to år. De som representerer 
arbeidsgiver, eller jobber tett med arbeidsgiver kan ikke velges 
som tillitsvalgt.  De tillitsvalgte opptrer som representanter og 
talsmenn for NTLs medlemmer i virksomheter og har myndighet 
til å forplikte NTL medlemmene i den utstrekning lov og tariff-
avtaler ikke er til hinder for det. 

NTLs tillitsvalgte møter ledelsen og opptrer på medlemmenes 
vegne i alle forhold som angår virksomheten. De skal sammen 
ved virksomhetens ledelse sørge for at flest mulige saker løses i 
virksomheten – på lavest mulig nivå.

Det inngås som hovedregel særavtaler i virksomhetene som 
regulerer lønn, arbeidstid, ferie og lignende forhold, hvor det er 
den hovedavtalevalgte som er part og som binder medlemmene i 
virksomhetene.

NTLs organisasjon er også her i varierende grad tilpasset 
arbeidsgivers organisering. Virksomheter som har medlemmer i 
landsforeningen NTL Forskningsinstitutter har som hovedregel 
egne avdelinger. Der ivaretar avdelingsstyret både partsforhold 
mot virksomheten og organisasjonsmessige forhold. Mindre 
virksomheter er plassert direkte inn under landsforeningen og er 
ikke et formelt organ. Disse kan danne uformelle grupper med 
tillitsvalgt med partsrett og ha fått delegert organisatoriske 
oppgaver. 

NTL s landsforeninger, foreninger og avdelinger har ikke partsrett 
i avtaler/overenskomster som er inngått med NHOs landsforeninger. 
Det er forbundet som har partsretten i de sentrale avtalene. 

Avdelingene eller tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene har 
partsrett i de virksomhetsvise særavtalene. Det er avdelingens 
tillitsvalgte som forhandler lokalt om de materielle vilkår som 
ligger i særavtalene.  Landsforeningene, foreningene eller 
avdelingene bistår sine avdelinger med råd i forhandlinger og 
har ansvar for opplæring av medlemmer og tillitsvalgte i lov- og 
avtaleverk. 
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NTLs medlemmer ved Torp lufthavn har overenskomster hvor NTL 
er part i tillegg til lokale særavtaler hvor de lokale tillitsvalgte i 
virksomheten har forhandlingsrett. Forbundskontoret bistår med 
råd i forhandlinger. Tvisteløsningen er at forhandlingene løftes opp 
ett nivå ved uenighet. I mellomoppgjør delegeres vanligvis 
forhandlingsretten til tillitsvalgte i virksomheten innenfor luftfarten. 

Ved konflikt har berørte organisasjonsledd ansvar for å organ-
isere lokale streikekomiteer, i noen tilfeller utbetale streikestøtte, 
bidra til å gjennomføre streiker og motivere til deltakelse ved 
uravstemninger. 

4.2.3.2 Forbundskontoret - NHO
NTL er part i tre sentrale overenskomster med NHO Abelia og 
ivaretar forhandlingene når det ikke er avtalt at det avholdes 
samordnet oppgjør. Ved samordnet oppgjør vil LO og NHO 
forhandle om alle avtalene i NHO samlet. 

Forbundskontoret bistår våre tillitsvalgte i spørsmål om hoved-
avtalen, opplæring og dersom det oppstår tvisterløsninger hvor 
LO er part.

Høsten 2016 var det 42 virksomhetsvise særavtaler hvor de tillits-
valgte i virksomheten var parter. Forbundskontorets oppgaver med 
disse avtalene omfatter forhandlinger ved de sentrale avtalene, 
streikeforberedelser, opplæring og bistand til lokale tillitsvalgte. 

Ved uenighet i forhandlinger om lokale særavtaler vil det bli 
organisasjonsmessig behandling. Det vil si at forhandlinger løftes 
ett nivå opp. Da overtar NHO Abelia og NTL forhandlingene. 

I noen organisasjonsledd er det ikke er lokale tillitsvalgte, eller at 
lokale tillitsvalgte ikke har kompetanse til selv å håndtere oppståtte 
problemer. Kan da ikke landsforeningen, foreningen eller 
avdelingen bistå, hjelper forbundskontoret med rådgiving så langt 
de har kapasitet. 

Forbundskontoret har ansvar for å forberede og støtte den lokale 
forberedelsen til streik og gjennomføringen av streiker. 

4.2.3.3 LO - NHO
Ved samordnet oppgjør vil LO vil koordinere alle krav til 
forhandlingene. Forbundets leder deltar vanligvis i LOs forhandlings- 
utvalg. 

Blir det ikke enighet mellom partene vil LO kunne ta våre 
medlemmer i virksomheter organisert i arbeidsgiverforeningen 
NHO ut i konflikt. 

LO er part i hovedavtalen med NHO og koordinerer krav til 
reforhandlinger av hovedavtalen. LO er part i tvisteløsninger om 
hovedavtalen mellom NHO og LO.

4.2.4 Direkteavtaler 
NTL har 279 yrkesaktive medlemmer fordelt i 27 virksomheter, 
som har inngått egne overenskomster med NTL. 21 av disse har 
seks eller færre medlemmer. Forskningsstiftelsen Fafo er størst 
med 68 yrkesaktive medlemmer pr. desember 2015. 

I stedet for å inngå egne overenskomster, kan det avtales at man 
følger avtaler inngått mellom LO, LO Stat eller NTL i andre 
virksomheter. 

4.2.4.1 I organisasjonsleddene - direkteavtaler
NTLs medlemmer må velge en hovedavtaletillitsvalgt som er 
valgbar etter hovedavtalen. Den tillitsvalgte opptrer som repre-
sentant og talsmann for NTLs medlemmer i virksomheter og har 
myndighet til å forplikte NTL medlemmene i den utstrekning lov 
og tariffavtaler ikke er til hinder for det.

NTL har som regel få medlemmer i hver av de 27 virksomhetene som 
NTL har direkteavtaler med. Unntakene er NTL Fafo med 68 
medlemmer og NTL Slottet med 46 medlemmer. Disse organisasjons- 
leddene er avdelinger under henholdsvis landsforeningene NTL 
Forskningsinstitutter og NTL Sentralforvaltningen. I disse virksom-
hetene er avdelingsstyret den lokale fagforeningsklubben som 
stiller med tillitsvalgte som utøver medbestemmelse og som har 
organisatoriske oppgaver.

I de mindre virksomhetene er medlemmene ofte organisert som 
direktemedlemmer inn under en landsforening eller forening. 
Dette gjelder for eks medlemmene ved Drammen Travbane og 
Latin-Amerikagruppen Norge som er plassert inn under 
foreningen NTL Det Norske Travselskap og landsforeningen NTL 
Sentralforvaltningen. Her må medlemmene velge hovedavtale-
tillitsvalgte etter reglene i hovedavtalen og danne en gruppe med 
de fullmakter og oppgaver som foreningen eller landsforeningen 
pålegger dem. 

Helt unntaksvis delegeres forhandlingsfullmakten ved tariff-
oppgjør til nivå under forbundskontoret. 

Landsforeninger som har medlemmer fra virksomheter med 
direkteavtale har ansvar for å veilede lokale tillitsvalgte.

4.2.4.2 Forbundskontoret - Direkteavtaler
Forbundskontorets ansvar er å koordinere krav til avtalene, 
forhandle fram avtaler og reforhandle disse. Det er også forbunds- 
kontorets ansvar å gi tilstrekkelig opplæring til tillitsvalgte om 
avtalene. 

Som part i disse avtalene er det forbundskontoret som sammen 
med arbeidsgiver løser tvister om fortolkning av avtalene. 

NTL er part i overenskomstene og ivaretar lønnsforhandlingene 
ved inngåelse av avtalene og fortolker avtalene. 

Forbundskontoret bruker naturlig nok mye tid ved inngåelse av 
overenskomster i disse virksomhetene, som i all hovedsak har få 
ansatte, sammenlignet med de større tariffområdene. 
Det brukes også mye tid i forhandlinger og ved tvisteløsninger. 
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Hovedavtaler som inngås direkte med arbeidsgiver inneholder 
vanligvis det samme som andre hovedavtaler. De regulerer hvem 
som er parter i virksomheten, valg, permitteringsregler, regler for 
tvisteløsning, permisjonsrett osv.  

4.3 Virksomheter hvor NTL ikke har avtaler
Noen av NTLs medlemmer arbeider i virksomheter som ikke er 
omfattet av avtaler. Det kan skyldes at virksomheten ikke er til-
sluttet en arbeidsgiverforening, at de arbeider i virksomheter hvor 
NTL ikke har organisasjonsrett, eller at NTL har så få 
medlemmer i virksomheten at det ikke er mulig å inngå avtaler 
for disse medlemmene

Det kan også være at NTL er i ferd med å opprette avtaler for våre 
medlemmer, men at dette trekker ut i tid. NTLs ti medlemmer i 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
er av de som er i prosess for inngåelse av avtale. 

Vi har per i dag 245 medlemmer som arbeider i virksomheter 
uten avtale. Disse medlemmer har rettigheter i henhold til de 
lover som regulerer arbeidsforholdene og den enkeltes arbeids-
avtale. 

4.3.1 I organisasjonsleddene - direkteavtaler
I virksomheter hvor NTL har organisasjonsrett, og det er flere 
medlemmer, kan disse samle seg og velge en tillitsvalgt som tar 
opp saker på vegne av medlemmene. 

I virksomheter med få ansatte, eller hvor det kanskje bare er et 
NTL- medlem i en virksomhet NTL ikke har avtalerett, kan det 
være vanskelig, eller lite hensiktsmessig å velge en tillitsvalgt. 

I de mindre virksomhetene er medlemmene ofte organisert som 
direktemedlemmer inn under en landsforening eller 
forening. Dette gjelder for eks medlemmene ved LNU, hvor 
medlemmene er underlagt NTL Sentralforvaltningen, men ikke er 
del av en avdeling.

Andre medlemmer som ikke naturlig hører inn under landsfore-
ninger eller foreninger er direkteplasserte medlemmer under NTL. 
Disse får oppfølging og bistand fra forbundskontoret, dersom de 
har behov for det. 

4.3.2 Forbundskontoret- Uten avtaler
Disse medlemmene får bistand i privatrettslige saker 
etter rettshjelpsordningen, og tilbud om kurs og annen opplæring 
som andre NTL medlemmer.  
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En av de viktigste fordelene med et fagforeningsmedlemskap 
er vissheten om at man får hjelp dersom man får problemer i 
arbeidsforholdet. Det er en relativt liten andel av medlemmene 
som noen gang får bruk for slik bistand. Til gjengjeld er det helt 
avgjørende at de som trenger det får god hjelp til rett tid. Den 
store betydningen dette har for det enkelte medlemmet som står 
i en situasjon hvor hen trenger bistand fra lokal tillitsvalgt 
og/eller forbundet, gjør at forventningene og kravene kan være 
svært høye.

Forbundsstyret har fastsatt nærmere retningslinjer for gratis 
juridisk assistanse til yrkesaktive medlemmer. Disse retnings-
linjene er gjengitt på side 30 i denne rapporten.

I hovedsak er det stillingsvernsaker som knytter seg til oppsigelse, 
avskjed/suspensjon, ordenstraff, endring av stilling og midlertidige 
stillinger. I tillegg har vi saker om konflikter og trakassering og 
pengekravsaker knyttet til for lite utbetalt lønn og/eller ulovlig 
lønnstrekk. Forbundet håndterer også en del saker knyttet til 
yrkesskade.

En del av disse sakene styres strengt av frister hvor oversittelse 
av frister vil medføre tap av rettigheter for våre medlemmer. I andre 
saker løper ikke spesielle frister. I saker som kommer inn kort tid 
før det er utløp av frister vil de ofte måtte oversendes forbunds-
kontoret og evt. også LOs juridiske raskere enn i en ordinær 
prosess. I en situasjon med begrensede ressurser, vil alltid saker 
med presserende tidsfrister måtte prioriteres foran saker uten 
slike frister.

Oversikt over antallet saker som har vært behandlet av forbundet:

Stat og overenskomst 2009 2011 2013 2015
Tilsettingsforhold *) 97 87 193 82
Midlertidige tilsettinger ** ) 38 25 43 41

Oppsigelser 54 48 89 71
Avskjed 7 5 3 3
Yrkeskskade ***) 11 16 4
Totalt 196 176 216 201

*) Den første kategorien saker – Tilsettingsforhold - tar for seg  
 alle varianter av problemer som kan oppstå i et arbeidsforhold,  
 med unntak av krav om høyere lønn. De mest vanlige sakene  
 er trakassering, tilrettevisninger, omplassering og arbeidsmiljø.  
 Vi nevner også forbigåelse ved tilsetting samt bistand i tilsettings 
 saker.  
**) Tvist om lovligheten av midlertidig tilsettingsforhold 
 – krav om fast tilsetting.

***) Saker vedrørende yrkesskade er medregnet fra og med 2011.

Den politisk styrte utviklingen av forvaltningen, med økt bruk av 
utskilling, privatisering, ostehøvelkutt i finansisering, og andre 
store omstillinger kan gi grunn til å frykte flere saker som 
privatiseringen av renholdstjenester i Forsvarsbygg i framtid. Det 
kan innebære en økning i antall tilsettings- og personalsaker for 
forbundet.

Det må også understrekes at en enkelt opptelling av alle registrerte 
saker i TOP-gruppa ikke gir et fullstendig bilde av gruppas arbeid. 
Det brukes mye tid på rådgiving av tillitsvalgte og medlemmer 
som jobber med større og mindre saker på sitt nivå, uten at saken 
er formelt til behandling på forbundskontoret. 

Det er også stor forskjell på hvor arbeidskrevende det er å jobbe 
med ulike sakstyper. Konflikt- og trakasseringssaker er ofte de 
tyngste, uansett på hvilket nivå i organisasjonen man befinner 
seg. Dette er saker hvor det kan være vanskelig å finne en klar 
juridisk løsning og hvor et forhandlings- og samarbeidsspor ofte 
kan være den løsningen, noe som i mange tilfeller kan ta lang tid.

Arbeids- og oppgavefordelingen mellom organisasjonsleddene 
og forbundskontoret i tilsettings- og personalsaker er illustrert i 
figuren nedenfor. Saker kan finne en løsning på alle nivåene som 
er inkludert her. Det understrekes at figuren er et stilisert bilde av 
saksgangen og avvikes fra svært ofte. I tillegg er landsforenings-
nivået tatt med som et eget nivå, selv om dette ikke gjelder for 
foreninger. 

Stilisert illustrasjon av saksgangen i en TOP-sak

Det er flere årsaker til at saker ikke følger denne saksflyten. Det 
kan være en oppsigelsessak, hvor det løper frister, som gjør at 
saken må løftes raskt til forbundskontoret og eventuelt videre 
til LOs juridiske avdeling. Enkelte arbeidsplasser har ikke NTL-
tillitsvalgte, eller medlemmet har manglende tillit til sin tillitsval-
gte. Den tillitsvalgte kan være involvert i en konflikt, eller det er 
andre grunner som gjør det nødvendig å løfte saken til et høyere 
nivå tidlig i prosessen. Saker kan også starte med at medlem-
mer tar direkte kontakt med forbundskontoret, eller saken har 
kommet langt uten at tillitsvalgte har vært gjort kjent med pros-
essen tidligere. Begge deler kan igjen resultere i at saker løftes 
til høyere nivå tidligere. I enkelte tilfeller kan saker kan også bli 
sendt tilbake til lavere nivå.
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sledd oppgir å bruke svært mye tid på medlemsbistand stort 
sett knytt til tilsetting og personalsaker16.  I overkant av 50 % av 
landsforeningene bruker "Svært mye tid" på medlemsbistand som 
ansettelse, oppsigelser o.l., mens i underkant av 30 % av forenin-
gene og avdelingene svarer det samme. Blant plasstillitsvalgte er 
det rundt 20 % som bruker svært mye tid på slike saker.

Fafo gjennomførte våren 2016 intervjuer med tillitsvalgte i ti 
organisasjonsledd i NTL. Her kommer det fram at "Personalsaker 
og saker om enkeltmedlemmers rettigheter behandles på alle 
nivå i organisasjonen, og er også et sentralt tema i kontakten 
mellom landsforeninger og avdelinger. Tillitsvalgte i landsforeningene 
vi har intervjuet ser på det som en viktig oppgave å tilby hjelp til 
avdelingene i slike vanskelige saker.17 "

Flere tillitsvalgte peker på at arbeidsgivers praksis har endret 
seg over tid. Det blir flere personalsaker og arbeidsgiver definerer 
prosessen fra starten av som "konflikthåndtering" i stedet 
"konfliktløsing." Dette ser ut til å sammenfalle med at arbeids-
giverne stiller med jurister tidligere og tidligere i prosessen.

Ut fra Fafos undersøkelse høsten 2015 og våren 2016 er det 
tydelig at de tillitsvalgte opplever personalsaker som krevende. 
Dette gir seg også utslag i at rundt 80 % av de spurte forenings- 
og avdelingslederne oppgir at tillitsvalgte i vedkommende 
organisasjonsledd trenger ytterligere opplæring/skolering i opp-
følging av personalsaker og konflikter18. 

Gjennom Fafos undersøkelser har det ikke kommet konkrete 
forslag knyttet til NTL skoleringstilbud for tillitsvalgte som jobber 
med personalsaker. De aller fleste respondentene at dette er 
godt, om for resten av kurstilbudet, men at det i større grad han-
dler om å ha tid til å benytte seg av denne skoleringen.

Noen av de lokale tillitsvalgte etterlyser juridisk kompetanse ved 
forbundskontoret, mens andre er mer skeptiske:
"NTL har misforstått litt hvis de tror at landsforeningen kan ta 
slike saker–arbeidsgiver blir mer krevende når det gjelder anset-
telser (har jurister). Det er et behov for hjelp som ligger et sted 
mellom kompetansen en har i dag og LOs juridiske–når det 
gjelder ansettelser, oppsigelser, kompliserte konfliktsaker osv. 
(Plasstillitsvalgt) 19"

"De folkene som er i topgruppa kan mer om arbeidsrett og 
ansettelser enn mange jurister. Vi er ikke på jurist-kjøret. Men 
vi vil ha retten til å bytte ut forbundssekretærer om nødvendig. 
(Leder, landsforening). 20"

16  Fafo Arbeidsnotat Organisasjonsgjennomgangen i NTL - Spørreunder-
søkelse blant lokale organisasjonsledd, s. 12ff. 

17 Fafo Arbeidsnotat: NTLs organisasjonsgjennomgang - Oppsummering 
av intervjuer i organisasjonsleddene, s. 10.

18 Fafo Arbeidsnotat Organisasjonsgjennomgangen i NTL - Spørreunder-
søkelse blant lokale organisasjonsledd, s.39

19/20 Fafo Arbeidsnotat: NTLs organisasjonsgjennomgang 
- Oppsummering av intervjuer i organisasjonsleddene, s. 13

Det kan altså være flytende grenser mellom de ulike nivåene, og 
flere nivåer kan i praksis være involvert samtidig. Mellom 
forbundskontoret og LOs juridiske avdeling er det imidlertid 
klarere skiller. Forbundskontoret søker ofte rådgiving hos LOs 
juridiske avdeling, også før sakene eventuelt oversendes. Det er 
likevel klare rutiner og prosedyrer fra NTLs side, som blant annet 
innbefatter behandling i forbundsstyret, før man oversender sak-
er til LO15. Forbundskontoret, og noen ganger også lokale tillits-
valgte, vil ofte følge saker som er oversende LO videre. Både som 
informasjonskilde for LOs juridiske avdeling og på andre måter.

De fleste saker blir løst lenge før de oversendes LO. Som nevnt er 
det ikke alle saker hvor en juridisk løsning verken er mulig, eller         
hensiktsmessig. Det er derfor kun et fåtall av sakene som ender 
opp på dette nivået. Disse sakene kan ofte være relativt enkle å 
saksbehandle for forbundskontoret, siden løsningen skal finnes 
på et annet nivå. 
 
I utgangspunktet er det slik at forbundskontoret skal bli involvert 
i sakene når alle lokale muligheter er uttømt. Kompetansen blant 
våre lokale tillitsvalgte og kompleksiteten i sakene gjør imidlertid 
at forbundskontoret tidvis må gå inn i sakene på et mye tidligere 
tidspunkt enn forutsatt.

Stillingsvernsakene behandles etter ulike regelverk, avhengig av 
om man er tilsatt i staten eller ikke. For våre medlemmer i staten 
er det i hovedsak tjenestemannsloven som regulerer rettigheter 
og plikter, mens medlemmene i overenskomstområdet er 
omfattet av arbeidsmiljøloven. 

5.1 Arbeid med TOP-saker i organisasjonsleddene
Det er i utgangspunktet de lokale tillitsvalgte, eventuelt med 
bistand fra landsforeningen som skal bistå medlemmet i møter 
med arbeidsgiver. De må hjelpe medlemmene med å framskaffe 
relevant dokumentasjon og sørge for at prosessene går ordentlig 
for seg. I dette ligger en det arbeids - og ansvarsdeling mellom 
ulike nivåer i organisasjonen vår, men også en ambisjon om at 
slike saker skal forsøkes løses på et lavest mulig nivå.

I saker uten frister sendes sakene over til forbundskontoret når 
det ikke er grunnlag for dialog, eventuelt på etatsnivå.

I saker som skal gå for tilsettingsråd vil tillitsvalgte normalt følge 
saken fram til den skal opp i rådet, eventuelt til saken ankes til 
overordna råd.

I saker med frister etter arbeidsmiljøloven vil sakene normalt 
oversendes forbundskontoret når det kommer til forhan-
dlingsmøter etter loven, det vil si etter varsel om oppsigelse.
Om de tillitsvalgte mottar saker kort tid før frister utløper må 
sakene ofte oversendes forbundet umiddelbart. Lokale tillitsvalgte 
forsetter å bistå forbundskontoret etter at saken er oversendt.

Fafos kvantitative undersøkelse viser at mange organisasjon-

15 Enkelte ganger oversendes saker med svært knappe tidsfrister LO før 
de behandles i forbundsstyret
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5.2 Arbeid med TOP-saker ved forbundskontoret
Det er forbundskontorets gruppe for tilsettings og personalsaker, 
TOP-gruppa, som har ansvaret for forbundskontorets arbeid med 
slike saker. Gruppa gir råd til lokale tillitsvalgte så lenge 
prosessen foregår lokalt. Når lokale muligheter er uttømt overtar 
forbundskontoret saken. Noen individuelle saker oppstår som 
resultat av kollektive saker som omstillinger. Disse har ofte vært 
behandlet og/eller rådgitt i gruppe stat eller gruppe overens-
komst. De sendes da videre til TOP-gruppa når det går over til å 
være individuelle saker.

Forbundskontoret hjelper til med skriftlige tilsvar og deltar i møter 
i tilsettingsråd og andre forhandlingsmøter med arbeidsgiver, 
fremmer evt. krav om å stå i stilling og varsler søksmål.

Der det ikke lykkes å oppnå enighet om resultat i virksomheten vil 
forbundskontoret vurdere om de mener saken egner seg for rettslig 
behandling. I så fall oversendes den til LOs juridiske avdeling om 
forbundsstyret godkjenner det. 

Over tid har det fra enkelte organisasjonsledd vært uttalt misnøye 
knyttet til forbundets arbeid med TOP-saker. Dette er ikke et 
enhetlig bilde. Fafos undersøkelser viser at et klart flertall av 
organisasjonsleddene er fornøyd med tilgjengeligheten og 
kvaliteten på bistanden de får fra forbundskontoret. 
 
"Alt i alt synes våre informanter å være rimelig fornøyde med 
kompetansen på forbundskontoret og hjelpen de får. Flere nevner 
også at forhold de tidligere har klaget på har bedret seg, og at 
utviklingen går riktig vei. (leder i avdeling) 21"

Samtidig viser både undersøkelsene og forslagene til forrige lands-
møte at flere organisasjonsledd etterlyser juridisk kompe-tanse 
ved forbundskontoret. De er dermed kritiske til kompetansen og/
eller kapasiteten, og til hvordan man jobber med TOP-saker i dag. 
Det er svær viktig at NTL kan ivareta våre medlemmer på en god 
måte i disse sakene og denne kritikken må derfor tas på alvor.
 
Siden 2013 er det gjennomført flere tiltak for forbundets arbeid 
med TOP-saker for å øke tilgjengelighet, kapasiteten og 
kompetanse i organisasjonsleddene. Nettverksamlinger for 
tillitsvalgte som jobber med personalsaker, økt vektlegging på 
å skolere tillitsvalgte gjennom omstillingskonferanser med mer, 
vakttelefon på gruppa, hospitering ved forbundskontoret og bruk 
av vikarer ved lengre fravær og arbeidstopper. I tillegg valgte 
landsmøtet i 2014 å utvide antallet forbundssekretærer med 
èn person for å øke bemanningen på TOP-gruppa fra tre til fire. 
Tilbakemeldingene på disse tiltakene har vært gode, og sitatet 
ovenfor er ikke utypisk for dem som har kommentert dem i Fafos 
undersøkelser.

De siste årene har forbundskontoret arrangert nettverkssamlinger 
for tillitsvalgte som jobber med personalsaker. Flere utvalgs-
medlemmer trekker disse fram som positive, og oppgir å ha stor 
nytte av kontakt med andre i samme situasjon.

21  Fafo Arbeidsnotat: NTLs organisasjonsgjennomgang 
- Oppsummering av intervjuer i organisasjonsleddene, s. 14

Det ble innført vakttelefon på TOP-gruppa for å sørge for at en av 
forbundssekretærene alltid skulle være tilgjengelig for å svare 
på spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte. Ordningen har både 
fordeler og ulemper, men alt i alt har den økt tilgjengeligheten for 
medlemmer og lokale tillitsvalgte, slik at de får informasjonen de 
etterspør raskere.

Hospitering har kun vært gjennomført en gang, men særlig 
TOP-gruppa gir uttrykk for svært positive erfaring. Ordningen ble 
gjennomført ved at en frikjøpt tillitsvalgt i en større landsforening 
arbeidet i TOP-gruppa i en lengre periode. I løpet av perioden fikk 
hun god innsikt TOP-gruppas arbeid og forbundets arbeid med 
personalsaker generelt. Denne kompetanse tok hun med seg 
tilbake til sin egen landsforening og spredte videre. Forbunds-
sekretærene ved TOP-gruppa er samstemte i at dette har resultert 
i at de nå får færre saker fra den aktuelle landsforeningen. 
Sakene som kommer er bedre dokumentert og dermed mindre 
arbeidskrevende for forbundskontoret. Samtidig er det verdt å 
merke seg at en vellykket hospitering krever at det er kapasitet til 
å lage et godt opplæringsløp og følge opp hospitanten, spesielt i 
den tidlige fasen.

5.3 LOs juridiske avdeling
LOs juridiske avdeling er prosesskontor for forbundet. Når saker 
oversendes fra forbundet vurderer avdelingen om sakene er 
prosedable. Når saker aksepteres overtar LO ansvaret for kontakt 
med arbeidsgiver og står for alle rettslige skritt. Forbundet og 
lokale tillitsvalgte vil eventuelt bistå med å innhente mer 
informasjon o.l.

Arbeidsrett er et stort og krevende fagfelt. I LO har man derfor 
valgt å ha stor grad av spesialisering internt. Hovedoppgaven er 
å være advokatkontor for LOs forbund og LO, det vil si prosess-
kontor, men avdelingen  bistår også med forhandlinger, kollektive 
avtaler, høringer og juridisk-politisk rådgivning. Avdelingen har 
begrenset kapasitet til å drive opplæring i LOs forbund og må 
avvise de fleste henvendelser. LOs juridiske avdeling vurderer 
også hvorvidt oversendte saker er prosedable. Saker som 
vurderes som ikke-prosedable, eller lite hensiktsmessige å 
prosedere blir avvist. 

Siden 2012/13 har LOs juridiske avdeling økt fra 12 til 29 ad-
vokater på grunn av økt saksmengde fra medlemsforbundene. 
Bare de siste to årene har saksmengden økt med 40 %. 

I november 2016 ble LOs sekretariat og deretter medlems-  
forbundene informert om den økte arbeidsmengden og situas-
jonen på avdelingen. LOs juridiske avdeling har derfor p.t. sett 
seg nødt til å avvise bistand i saker som gjelder klager på vedtak 
i NAV-systemet. LOs juridiske avdeling har også understreket 
behovet for grundig og god saksbehandling hos forbundene før 
sakene oversendes. 

Saker som er utilstrekkelig utredet, eller kommer helt oppunder 
tidsfristen kan bli avvist. LOs juridiske avdeling avviser også 
saker hvor andre advokater har vært inne på arbeidstakersiden 
tidligere i prosessen. 
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5.4 Forbund med egen juridisk avdeling
Utvalget har sett nærmere på to forbund med egen juridisk 
avdeling, Fagforbundet og Industri Energi (IE). De to forbundenes 
juridiske avdelinger jobber tilnærmet likt. Begge forbundene 
benytter også LOs juridiske avdeling i stor grad.

Siden LOs juridiske avdeling ikke godtar saker hvor andre 
advokater har vært involvert på arbeidstakers side før saken 
oversendes, må Fagforbundet og IE vurdere hvilke saker som 
skal føres av deres egne advokater og hvilke saker som best kan 
ivaretas av LOs juridiske avdeling. 

Ifølge Fagforbundet selv, kan sakene som føres av forbundets 
egne advokater deles inn i to hovedkategorier.  1) Ordinære saker 
som Fagforbundet har god kompetanse i. 2) saker som LOs jurid-
iske avdeling ikke mener er prosedable eller hensiktsmessige å 
føre, men som Fagforbundet allikevel ønsker å føre av hensyn til 
egne medlemmer. Det kan også være saker som er av spesiell 
politisk betydning for Fagforbundet. Fagforbundet oversender 
omlag 50 % av sakene til LOs juridiske avdeling. 

At Fagforbundet fører saker som strider mot vurderingen i LOs 
juridiske avdeling er uheldig, siden utfall av disse sakene kan få 
presedens på andre tariffområder. Forbundsadvokatene yter også 
juridisk bistand knyttet til tariff- og hovedavtaleforhandlinger samt 
at de har opplæringsansvar innen arbeidsrettslige tema. Dette er 
funksjoner som ikke dupliserer tjenester som ytes fra 
LOs juridiske avdeling. 

Fagforbundet oppgir selv at de største fordelene med å ha egne 
advokater er muligheten til opplæring og rådgiving for tillitsvalgte 
og kompetansesentrene, samt muligheten å løfte og profilere 
viktige prinsippsaker. De oppgir at den største ulempen er at de 
ikke kan videresende saker til LOs juridiske om egne advokater 
har vært involvert. 

Industri Energis juridiske avdeling fungerer i hovedsak som 
Fagforbundets. De har imidlertid også ytterligere et saksfelt 
som gjelder medlemsfordelen "Min advokat." Denne gjelder for 
medlemmenes privatrettslige forhold og tilsvarer LO Favørs 
advokatforsikring.

Både Fagforbundet og IE har åpnet for at medlemmer som er 
selvstendig næringsdrivende, noe som også krever en annen 
juridisk kompetanse enn hva LOs juridiske avdeling tilbyr.
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6.1 Politisk påvirkning
Resultatene fra Fafos undersøkelse viser at tillitsvalgte i både 
landsforeninger, foreninger og avdelinger bruker tid på et vidt 
spekter av arbeidsoppgaver. Et saksområde som skiller seg ut er 
politisk påvirkningsarbeid. I hovedsak kun gjøres dette av lands-
foreningene, og også der i begrenset omfang.

Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig at politisk 
påvirkning drives på landsforenings- og forbundsnivå. Kontakten 
mellom de ulike nivåene i organisasjonen må være tett for å sikre 
at organisasjonsledd som har behov for bistand med politisk på-
virkning vet at de kan ta kontakt med landsforening og forbund 
for å få denne bistanden. Noen landsforeninger har et aktivt 
påvirkningsarbeid overfor politikerne innenfor sine områder. Det 
er varierende i hvor stor grad dette arbeidet er systematisk og 
langsiktig.

Forbundskontoret driver politisk påvirkning på ulike måter. LO 
og LO Stat har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet, 
og NTL deltar på noen områder, som forsvar, NAV, samferdsel og 
kultur. Forbundskontoret har løpende kontakt med de ulike 
partiene på Stortinget og opp mot Regjeringen. Dette arbeidet 
gjøres av valgte ved de fleste av forbundskontorets avdelinger, 
der ansvarlige for ulike områder eller virksomheter vil arbeide 
med dette, gjerne på tvers av ulike grupper og avdelinger. 
Samfunnsavdelingen ved forbundskontoret har et spesielt arbeid 
med å koordinere arbeidet og følge opp de faste oppgavene som 
høringer og statsbudsjettarbeid.

NTL har både en langsiktig og kortsiktig strategi for sitt politiske 
påvirkningsarbeid. Det er regelmessig kontakt om generelle 
temaer, som offentlig styring, tillitsreform og privatisering. Her 
dreier arbeidet seg om å skape forståelse for NTLs synspunkter 
og å informere om hvordan virkeligheten er for de som arbeider i 
offentlig sektor. Dette er ment å være forebyggende, for å hindre 
politiske vedtak som svekker velferdsstaten og arbeidsvilkårene 
til våre medlemmer. Det arbeides også med å skape engasje-
ment for forbedringer som kan styrke offentlig sektor.

I det kortsiktige arbeidet dreier kontakten seg først og fremst 
om aktuelle enkeltsaker som tas opp, ofte sammen med eller på 
vegne av organisasjonsledd. Her har det de siste tre årene i stor 
grad vært snakk om å begrense eller forhindre politiske vedtak 
eller administrative endringer av forvaltningen. Eksempler er 
privatiseringen i Forsvarsbygg, omorganiseringen og kuttene i 
helseforvaltningen, de store endringene i Skatteetaten og nedbe-
manningen i SSB. 

Det øvrige påvirkningsarbeidet blir ofte initiert av saker i virksom-
hetene, og forbundskontorets deltagelse avhenger som oftest av 
at organisasjonsleddet tar initiativ.

Arbeidet med pensjon har de siste årene blitt en vesentlig del av 
NTLs politiske arbeid. Forbundskontoret har arbeidet for å ha en 
bred pensjonsdebatt internt i NTL og utrede hvordan pensjonsen-
dringer vil påvirke NTLs medlemmer. 

Tjenestepensjon har også vært en viktig del av de siste årenes 
tariffoppgjør i overenskomstsektoren. Det er en lang rekke 
aktører som er vesentlig for utviklingen av offentlig tjeneste- 
pensjon og pensjon i privat sektor. NTL deltar aktivt i arbeidet opp 
mot politikere, departement og ulike samfunnsaktører. 

I tillegg arbeides det opp mot LO og LO Stat, og andre forbund i og 
utenfor LO. Forbundskontoret følger opp enkeltmedlemmers 
rettigheter og informerer om pensjon i organisasjonsleddene.   

I arbeidet med statsbudsjettet ber forbundskontoret om innspill 
fra organisasjonsleddene, og sender skriftlige innspill til regjering 
og opposisjonspartier tidlig i prosessen. Aktuelle saker følges opp 
overfor aktuelle departementer og stortingskomiteer både før 
og etter at statsbudsjettet legges fram. Forbundskontoret deltar 
på høringer i stortingskomiteene, gjerne sammen med aktuelle 
landsforeninger eller foreninger. Komitehøringene gir en god 
mulighet til å informere stortingskomiteene om NTLs holdning 
og svare på spørsmål knyttet til de skriftlige innspillene. I mange 
tilfeller må taletiden deles med LO og andre LO forbund i samme 
sektor. Slik fordeling og koordinering av innspill gjøres av forbunds- 
kontoret i samarbeid med LO og de andre berørte forbundene. 
Arbeidet med statsbudsjettet er en prosess som systematisk 
involverer alle organisasjonsledd. 

Arbeidet med skriftlige høringer fra NTL styres fra forbunds-
kontoret og samfunnsavdelingen. Antallet høringer har økt 
betraktelig de senere årene og NTL besvarer flere høringer enn 
tidligere. Både LO, NTL og NTLs organisasjonsledd kan være 
høringsinstans. Samfunnsavdelingen gjennomgår de offentlige 
høringene og vurderer om NTL skal sende høringssvar gjennom 
LO, eller direkte til fagdepartement eller annen høringsmyndighet. 
Enkelte høringer er sektoromgripende eller har stor betydning 
for enkelte organisasjonsledd i NTL. Disse er gjerne varslet på 
forhånd, og forbundskontoret følger disse spesielt tett. 

Forbundskontoret vurderer hvilke høringer som er relevante for 
NTL og videreformidler de som er aktuelle til relevante organisasjons-
ledd. Det sendes ut langt flere anmodninger om innspill fra 
organisasjonsleddene enn det besvares. De større landsforening-
ene skiller seg ut med hensyn til besvarelse av høringer, men er 
også mottaker av de fleste anmodningene. 

Høringer som sendes til LO behandles i sekretariatet. Om LO ikke 
ønsker å avgi svar sender NTL eget høringssvar til høringsmyndig-
heten i saker som er viktig for NTL.

Innenfor enkelte områder driver forbundskontoret nettverk av 
relevante organisasjonsledd som utformer politikk og planlegger
aktiviteter knyttet til enkeltområder. Nå har forbundet to slike 
nettverk innen markedsstyring og svart økonomi. I tillegg ned-
settes det mer ad hoc pregede utvalg for å jobbe med politikk-
utvikling og koordinering innen enkeltområder. Slike utvalg gir 
anbefalinger til forbundets styrende organer, og det er disse som 
fastsetter forbundets politikk. Både i forbindelse med slike adhoc 
utvalg og annen politikkutforming initiert fra forbundskontoret 
brukes noen ganger ekstern utrednings- og forskningskompetanse, 
ofte Fafo eller De Facto.
NTL bidrar med økonomisk støtte til tenketanker som driver 
med politikkutforming og formidling. Dette gjøres både som en 
grunnstøtte og i forbindelse med enkeltprosjekter. 

6. PÅVIRKNING OG POLITISK ARBEID
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6.2 Internasjonalt arbeid
NTL har sammen med LO alltid hatt et blikk rettet mot verden 
utenfor Norge. NTL er aktivitet med i internasjonal fagbevegelse 
og vi er involvert i solidaritetsarbeid med å bygge opp 
fagforeninger og fagforeningskraft i andre land. NTL yter bistand 
primært gjennom eller i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

6.2.1 Solidaritetsprosjekter
I alle solidaritetsprosjekter samarbeider NTL tett med LOs
 internasjonale avdeling eller Norsk Folkehjelp. Dette er 
samarbeidspartnere som har mer spesialisert kompetanse 
for de administrative oppgavene knyttet til slikt internasjonalt 
arbeid. Det innebærer både en avlasting for forbundet og en 
kvalitetssikring.

Malawi og Swaziland
I Malawi og Swaziland har NTL faglige solidaritetsprosjekt med 
fagorganisasjonene Civil Service Trade Union (CTSU) og 
National Public Service and Allied Worker's Union of Swaziland 
(NAPSAWU). Samarbeidet med LOs internasjonale avdeling gjør 
at NTLs ansvar i prosjektene i hovedsak er faglig innhold. Både 
CTSU og NAPSAWU organiserer arbeidstakere innenfor de samme 
gruppene som NTL.

Formålet med prosjektene er å bidra med skolering og kapasitets-
bygging slik at CTSU og NAPSAWU kan bidra og styrke den 
demokratiske utviklingen av fagbevegelsen spesielt og landene 
som helhet generelt. Foruten nødvending korrespondanse, bidrar 
NTL med direkte skolering av tillitsvalgte gjennom besøk i hos 
samarbeidsorganisasjonene. Disse besøkene har variert noe i 
hyppighet, men er i all hovedsak en gang i hver landsmøteperiode. 
Det har vært vanlig å invitere begge organisasjonene til studietur 
i Norge i forbindelse med NTLs landsmøte

Rwanda
Rwanda er et solidaritetsprosjekt som er resultatet av en fireårig 
samarbeidsavtale mellom NTL og Norsk Folkehjelp om solidaritets- 
arbeid for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda. Gjennom 
kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar Norsk Folke-
hjelps partnere til varige endringer 

NTL har tre tillitsvalgte som har fått oppleve prosjektene på 
nært hold. Planen for prosjektet tilsier at disse skal formidle 
inntrykkene og engasjement videre i sine organisasjonsledd og 
legge til rette for at flere organisasjonsledd i NTL bidrar økonomisk 
til prosjektet. Prosjektet er godkjent av Norad og for hver krone 
som samles inn til prosjektet bidrar Norad med ni.

6.2.2 Faglig samarbeid
NTL er også medlem av tre internasjonale sammenslutninger. 
NTL deltar på møter, kongresser og konferanser som arrangeres 
av de internasjonale sammenslutningene.

Public Service International
PSI er en internasjonal faglig sammenslutning for forbund i 
offentlig sektor, og er en offisielt anerkjent ikke-statlig 
organisasjon (NGO) for offentlig sektor i ILO. PSI er akkreditert 
i UNESCO, ECOSOC og UNCTAD og samarbeider også med Fri 
Faglig Internasjonal (FFI). Viktige saker på PSI sin dagsorden er 
arbeid for offentlige tjenester av god kvalitet, sosial dumping, 
likestilling, diskriminering og faglige rettigheter.

European Federation of Public Service Unions
EPSU er en europeisk sammenslutning for fagorganiserte og 
den europeiske delen av PSI. EPSU sin dagsorden er i stor grad 
rettet mot de saker EU setter på dagsorden. Gjennom EPSU har 
NTL blant annet mulighet til å delta i møter, høringer og arbeids-
grupper vedrørende nye EU-direktiver. Et annet viktig punkt er 
den sosiale dialogen og utvidelsen av EU. EPSU er en viktig aktør 
i den sosiale dialogen og i arbeidet for offentlige tjenester av god 
kvalitet.

Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganitiation
Nordens Offentligansattes Faglige Samorganisasjon ble 
dannet i 1998 for å formalisere arbeidet med internasjonale 
faglige spørsmål blant de nordiske medlemsforbundene i EPSU 
og PSI. Hensikten er å styrke de nordiske medlemsforbundenes 
mulighet for påvirkning og deltakelse i PSI og EPSU.
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Denne rapporten er organisasjonsutvalgets forsøk på beskrive 
NTLs organisasjon, arbeidsoppgaver, fordeling av ansvar og 
oppgaver mellom ulike nivå og hvilken kompetanse og kapasitet 
man har på de ulike nivåene, i tråd med landsmøtets vedtak. Ut 
fra denne rapporten vil utvalget jobbe videre med de oversendte 
forslagene fra landsmøtet med en helhetlig tilnærming, enkelt-
forslag konsekvenser for den organisatoriske og faglige helheten 
blir ivaretatt.

Ut fra Fafos undersøkelser og denne rapporten er det flere 
utfordringer som peker seg ut. Noen av disse er rent 
organisatoriske og interne, andre er resultat av en utvikling NTL 
har begrenset eller ingen innflytelse. Det kan også være en 
blanding av dette. Vi skal kort nevne noen av dem her, i uprioritert 
rekkefølge.

Medlemsutviklingen
NTL har de siste årene opplevd fallende organisasjonsgrad, 
spesielt i staten. Dette har vært kamuflert av veksten i antall 
statsansatte, slik at NTL kun i beskjeden grad har flere betalende 
medlemmer enn for 10 år siden. I Fafos kvalitative intervju 
trekker nesten alle tillitsvalgte fram medlemsutviklingen som et 
prioritert område framover. De tillitsvalgte oppgir at det ofte blir 
en litt tilfeldig tilnærming i vervearbeidet, og at det ofte nedpriorit-
eres for andre og mer akutte oppgaver i en hektisk hverdag. Dette 
er beskrivelser som vi også kan finne igjen i Fafos kvantitative 
undersøkelse som blant annet viser at man bruker relativt lite tid 
på verving. 

Å øke medlemstallet er det viktigste målet for de fleste - to år 
fram i tid.

Omstilling og endring
Flere av NTLs virksomheter er nærmest i kontinuerlig omstilling. 
Det er lite i utviklingen i statsbudsjettene og øvrig finansiering av 
virksomhetene som tyder på at dette vil endres i årene som 
kommer. Politisk innflytelse er en nøkkel for å komme i inngrep 
med disse prosessene på et overordnet nivå. Omstillingene har 
krevd, og vil kreve tilpassinger i NTLs organisasjonsstruktur, med 
det resultatet at forbundet aldri blir ferdig organisert. Spørsmålet 
er om dette også vil kreve mer grunnleggende endringer i 
organiseringen og arbeidsmåtene på forbundsnivå.

Et av saksområdene som peker seg ut er arbeidet med 
tilsettings- og personalsaker. Fafos kvantitative undersøkelse 
viser at mange organisasjonsledd oppgir å bruke svært mye tid 
på medlemsbistand stort sett knytt til tilsetting og personalsak-
er22.  I overkant av 50 % av landsforeningene bruker "Svært mye 
tid" på medlemsbistand som ansettelse, oppsigelser og lignende, 
mens i underkant av 30 % av foreningene og avdelingene svarer 
det samme. For plasstillitsvalgte er det rundt 20 % som bruker 
svært mye tid på slike saker. Noen tillitsvalgte mener også at NTL 
er mer eller mindre alene om å forsøke alle lokale muligheter før 
neste nivå kobles inn. Dette gjelder både på arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden. 
Et viktig politisk og strategisk spørsmål er hvordan NTL skal 
tilpasse seg denne utviklingen. Økt bruk av jurister eller kjempe 
22 Fafo Arbeidsnotat: Organisasjonsgjennomgangen i NTL - 
Spørreundersøkelse blant lokale organisasjonsledd, s. 12ff.

for at personalsaker fortsatt, i all hovedsak, skal forsøkes løst på 
lavest mulig nivå i organisasjonen, mellom likeverdige parter.

Flere av landsmøteforslagene som er oversendt til utvalget 
handler også om dette saksområdet.

Engasjement og rekruttering av tillitsvalgte 
Fafo trekker fram at flere av de intervjuede tillitsvalgte trekker 
fram fallende og lavt engasjement for fagforeningsarbeid og 
vanskeligheter med å rekruttere nye tillitsvalgte som utfordringer.

Kurs og skolering
NTLs kurs får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger og 
evalueringer, både i den ordinære driften og i Fafos undersøkelser. 
Kvaliteten på den skoleringen man har er altså god, men man 
kan spørre seg om tilbudet treffer alle, og om det er områder og 
tema som ikke er dekket godt nok. Fafos undersøkelser viser 
at de fleste organisasjonsledd mangler klare og gode rutiner for 
opplæring av nye tillitsvalgte og videreutvikling av eksisterende 
tillitsvalgte. Flere gir også uttrykk for at økende arbeidspress og 
minkende forståelse for betydningen av fagforeningsarbeid fra 
arbeidsgiver gjør det stadig vanskeligere å ta seg tid til skolering.

Organisasjons- og avtalestruktur 
Ved flere virksomheter har NTL svært få medlemmer. Når grunn-
laget for å drive lokalt fagforeningsarbeid blir tynt skaper det 
utfordringer i forhold til arbeidsdelingen mellom organisasjonsled-
dene og forbundskontoret. 

For de av disse virksomhetene som heller ikke er omfattet av 
større kollektive avtaler vil også medføre et behov for å opprette 
egen tariffavtale ved virksomheten. Siden det er forbundet, LO 
eller LO Stat som er part i alle tariffavtaler, og ikke organisasjon-
sleddene, betyr dette at forbundskontoret må bruke betydelig ka-
pasitet på å opprette og vedlikeholde slike avtaler. Dette gjelder 
i hovedsak medlemmer utenfor staten. Vedtektsbestemmelsene 
om at NTL organiserer "(...) virksomheter som ikke går inn under 
andre LO-forbunds organisasjonsområde (...)" legger en tydelig 
føring for forbundet til å prioritere disse medlemsgruppene. 

Organisering av medlemmer i ledende stillinger
Spørsmål knyttet til hvordan NTL kan og bør organisere medlem-
mer i ledende stillinger reiser noen særegne organisatoriske 
problemstillinger. Som innledningsvis i kap. 2 har NTL i dag en 
landsdekkende forening for medlemmer som i kraft av sin stilling 
er arbeidsgivermotpart for NTLs lokale tillitsvalgte. Denne organi-
seringen reiser spørsmål knyttet til forhandlingsrett og annet som 
utvalget vil vurdere nærmere.

Dette er noen av de viktigste utfordringene for NTL i årene som 
kommer. I januar 2018 vil organisasjonsutvalgets anbefalinger ta 
stilling til de oversendte forslagene fra landsmøtet og forsøke å 
skissere hvordan NTL best kan møte disse og andre utfordringer. 
Samtidig er medlemsutvikling, egen organisering og valg av 
arbeidsformer aldri et mål i seg selv, men middel for å ivareta 
medlemmenes interesser.

7. OPPSUMMERING



30

”Yrkesaktive medlemmer kan få gratis juridisk assistanse i arbeidsrettslige forhold etter 
nærmere retningslinjer fastsatt av forbundsstyret, og konkret vedtak i forbundsstyret i hver 
enkelt sak.”  NTLs vedtekter § 5.12

VEDLEGG 1 
RETNINGSLINJER FOR GRATIS JURIDISK ASSISTANSE TIL 
YRKESAKTIVE MEDLEMMER -vedtatt av Forbundsstyret i Norsk Tjenestemannslag, jf vedtektene § 5.2

1.	Definisjon
 Med gratis juridisk assistanse i arbeidsrettslige forhold, menes at Norsk Tjenestemannslag 
 vurderer at det er behov for bistand fra advokat. NTL dekker utgifter til advokat når nedenfor   
 nevnte forutsetninger er oppfylt.

2. Forutsetninger
 - Det må dreie seg om et arbeidsrettslig forhold, hvor det kan bli nødvendig å gå til domstolene   
  med saken
 - Omkostningene kreves dekket av motparten. NTL dekker ikke utgifter til juridisk bistand som   
  erstattes på annen måte (av arbeidsgiver, forsikringsselskap, forvaltningsorgan osv.)
 - Medlemskapet må være i orden og organiseringen i NTL må være med bakgrunn i det arbeids-  
  forholdet saken gjelder, med unntak av de reglene som gjelder for studentmedlemmer
 - Mulighetene for lokale løsninger må være uttømt
 - Saken må forelegges forbundet i rimelig tid før evt. frister utløper
 - Medlemmet gir forbundet skriftlig fullmakt
 - NTL bruker LO’s juridiske avdeling når det er behov for advokat, dersom forbundsstyret i helt 
  spesielle tilfeller ikke vedtar noe annet
 - Kontakten med LO’s juridiske avdeling går gjennom saksbehandler ved forbundskontoret

3. Ansvar for økonomi og saksbehandling
 - NTL tar ikke ansvar for tap av rettigheter som følger av at et medlem eller et organisasjonsledd/  
  tillitsvalgt oversitter frister, kommer med saken nær opp til fristens utløp, eller kommer med   
  uriktige opplysninger
 - NTL vil normalt ikke overta saker hvor et medlem eller et organisasjonsledd/tillitsvalgt har brakt   
  inn advokat uten forhåndsgodkjenning fra forbundet
 - Et medlem eller et lokalt organisasjonsledd/tillitsvalgt som selv bringer advokat inn i en sak, må  
  påregne å dekke omkostningene selv. NTL forbeholder seg da retten til å avslutte saken

4. Aktuelle saksområder
 - Stillingsvernsaker
 - Erstatningskrav i forhold til urett begått mot arbeidstaker i arbeidsforholdet – dog ikke 
  injuriesøksmål
 - Yrkesskade
 Oversikten er ikke uttømmende og tvilstilfeller avgjøres av forbundsstyret fra sak til sak.

5. Forbundsstyrets rolle
 Forbundsstyret har avgjørelsesmyndigheten i saker om gratis juridisk assistanse etter NTLs vedtek-
ter § 5.12. 
 Forbundsstyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. dog NTLs vedtekter § 15.5.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes andre muligheter til helt eller delvis å få dekket 
utgifter til advokatbistand i andre privatrettslige forhold. Kollektiv hjemforsikring, egne 
forsikringer og lokale LO-ordninger er noen muligheter.
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VEDLEGG 2 -OVERSIKT OVER NTLS DELTAKELSE I UT VALG I LO
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VEDLEGG 3 - SAMMENLIGNING LO-FORBUND

Fagforbundet 
Fagforbundet er LOs største forbund med over 350 000 medlemmer, hvorav omlag 230 000 er 
betalende medlemmer. Fagforbundet organiserer i hovedsak ansatte i kommuner, fylkeskommuner 
og helseforetakene. I likhet med NTL organiserer Fagforbundet ansatte i en del virksomheter i 
randsonen til sine kjerneområder, som for eksempel private barnehager og sykehjem og frivillige 
organisasjoner med sterk tilknytning til kjerneområdene. Fagforbundet organiserer også alle typer 
ansatte i de virksomhetene hvor de har medlemmer.  

Fagforbundet er i hovedsak organisert i fagforeninger som er geografisk basert, fortrinnsvis knyttet til 
den enkelte kommune eller de statlige helseforetakene. Noen medlemsgrupper er organisert i 
nasjonale fagforeninger. Fagforbundet har også et fylkesnivå som et mellomledd mellom 
fagforeningene og sentralleddet. Fylkesnivå har hovedsakelig organisatoriske og politiske oppgaver, 
ikke tariffmessig og medbestemmelse. Jevnt over har hvert fylkesledd omlag 8 årsverk finansiert av 
Fagforbundet sentralt. Dette er Fagforbundets grunnleggende organisatoriske struktur, men 
Fagforbundet har også en mer matriseorientert organisert basert på yrkesgrupper. 

Alle medlemmer i Fagforbundet tilhører en av fire seksjoner for henholdsvis helse og sosial, 
samferdsel og teknisk, kirke, kultur og oppvekst og kontor og administrasjon. Disse er 
gjennomgående i forbundets organisering på alle nivå, slik at alle Fagforbundets fagforeninger og 
fylkesforeninger har et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig for hver seksjon og seksjonen er 
representert i forbunds- og landsstyret. Nasjonalt ledes seksjonen av en valgt leder og et valgt 
seksjonsstyre. Seksjonenes arbeidsoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politisk rammer for 
sine yrkesgrupper. På forbundsnivå er det fem til ni ansatte i hver av de fire seksjonene. I tillegg 
kommer de fire valgte seksjonslederne. 

Fagforbundets sju regionale kompetansesentre har sentrale oppgaver knyttet til tariff og skolering. 
Kompetansesentrene har en valgt leder og i tillegg sju til elleve fast ansatte, med unntak for 
kompetansesenteret i Oslo som bare har tre. Kompetansesentrene finansieres av Fagforbundet 
sentralt.  

Fagforbundets kurs finansieres av OU-midler framforhandlet gjennom tariffavtalene og 
kontingentinntekter. Fagforbundets tillitsvalgte i kommunal sektor har rett på permisjon med delvis 
lønn for å delta på kurs i regi av Fagforbundet og LO (full lønn for hovedtillitsvalgte). For de andre 
avtaleområdene er det varierende bestemmelser. Dette betyr at Fagforbundet har en del kostnader 
knyttet til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sine kurs. 

Fagforbundet har de senere årene bygd opp en egen juridisk avdeling, forbundsadvokatene, med 
ansatte som også prosederer saker for retten. Denne avdelingen har totalt ti stillinger hvorav syv er 
advokater. Forbundsadvokatene har faglig kompetanse til å føre saker for Høyesterett og fører både 
individuelle og kollektive arbeidsrettssaker. De fører også saker for trygderetten – som saker om 
yrkesskade med videre. En mer utførlig beskrivelse av forhold knyttet til Fagforbundets juridiske 
avdeling finnes i kap. 3. 

Fagforbundet har to obligatoriske forsikringer for alle medlemmer, LOs Kollektiv Hjem forsikring og 
Fagforbundets stønadskasse som gir en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortfall. De 
har et eget forsikringskontor 2-3 medarbeider.  
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Fagforbundet har 19 større overenskomster og flere hundre direkteavtaler. De aller fleste av disse 
baserer seg på Fagforbundets egen standardavtale eller den felles malen Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet har utarbeidet for barnehager hvor arbeidsgiver ikke er er organisert. 
Forhandlingsfullmakten for overenskomstene ligger hos Fagforbundet sentralt.  

Ordinær kontingent for Fagforbundets medlemmer er 1,45 % av brutto lønn og premier til kollektive 
forsikringsordninger kommer i tillegg. Fagforbundet har p.t. en maksimal kontingent på 6.516,-, noe 
som medfører at man ikke betaler kontingent for inntekt over ca. 445.000,-  

0,3 prosentpoeng av kontingenten tilbakeføres til lokal fagforening. Fylkesnivået helfinansieres av 
forbundet. 

Industri Energi 
Industri Energi (IE) er LOs fjerde største forbund med drøyt 60 000 medlemmer. Forbundet er 
resultatet av en sammenslåing mellom Norsk Olje- og Petrokjemisk forbund og Norsk Kjemisk 
Industriarbeiderforbund.  

Selv om IE organiserer nesten utelukkende i privat sektor har de flere likhetstrekk med NTL. Blant 
likhetstrekkene kan vi nevne: 

 - organiserer alle stillingskategorier i de virksomhetene de har medlemmer. 
 - er organisert etter arbeidsgiver, ikke geografi 
 - er omlag jevnstore 
 - har stor grad av fristilling og uavhengighet for student- og ungdomsarbeidet 
 - har en stor og dominerende sektor i medlemsmassen, for IE er det oljesektoren (fordelt på 
 fire overenskomster) 
 
Rent organisatorisk er den mest påfallende forskjellen mellom NTL og IE ressursene i forbundenes 
sentrale ledd, mer om det nedenfor. IE har også delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger. I tillegg 
har IE en egen juridisk avdeling, bestående av 3 advokater og ytterligere 3 jurister. Avdelingen er 
nylig utvidet for å ivareta IEs advokatforsikring med egne ansatte. Advokatforsikringen er identisk 
med den som tilbys gjennom LO Favør og gjelder privatrettslige forhold. Øvrige forhold knyttet til IEs 
juridiske avdeling er i stor grad sammenfallende med dem for Fagforbundets juridiske avdeling og er 
beskrevet nærmere i kap. 3. 
 
Industri Energi har tre kollektive forsikringer, Kollektiv Hjem, Kollektiv Topp Reiseforsikring og 
advokatforsikring. Premien for Kollektiv Hjem er inkludert i den ordinære kontingenten, de to øvrige 
kommer i tillegg. 

IE har totalt 27 overenskomster, hvorav åtte omfatter mer enn 1 000 medlemmer. Det er forbundet 
sentralt som er part i overenskomstene. 

IEs overenskomster gir i all hovedsak ikke rett til permisjon med (full) lønn for å delta på kurs. IE å 
dekke tapt arbeidsfortjeneste er derfor en betydelig kostnad for IE. Forbundet dekker inntil 1.800,- 
pr. kursdeltaker pr. kursdøgn for kurs i regi av lokale organisasjonsledd. Dette inkluderer alle typer 
kostnader og kostnader utover dette må dekkes av det lokale organisasjonsleddet. 

Ordinær kontingent for IEs medlemmer er 1,55 %, hvorav 0,25 prosentpoeng går til lokalt 
organisasjonsledd. De lokale organisasjonsleddene kan ha avvikende sats for lokal kontingent. 
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Kollektive forsikringer er inkludert i medlemskapet, mens advokatforsikring kommer i tillegg som en 
valgfri kollektiv ordning. Industri Energi har tak på kontingent (til forbundet, 1,3 %) for tiden er maks 
kontingent til forbundet 529,- pr. måned, eller 6.348,- pr. år. Det betyr at man medlemmer i IE ikke 
betaler kontingent for inntekter over ca. 488.000,-. 

IEs kollektive forsikringer er inkludert i kontingenten. Dette gjelder Kollektiv Hjem, LOfavør 
grunnforsikring, LOfavør fritidsulykkeforsikring og LOfavør Topp reiseforsikring. Advokatforsikring 
tilbys som en frivillig kollektiv ordning. NTLs medlemmer betaler totalt 1.932,- årlig for Kollektiv Hjem 
og kollektiv Topp reisesforsikring. IEs kostnader pr. medlem for de øvrige kollektive forsikringene er 
ukjent. LOfavør fritidsulykkeforsikring tilbys kun som en kollektiv ordning og kan ikke kjøpes av 
enkeltmedlemmer i LO-forbund. 

Industri Energi har en omfattende bemanning i sentralt ledd. Forbundskontoret er delt mellom Oslo 
og Stavanger. IEs forbundskontor ivaretar en del funksjoner som ikke finnes i NTL som juridisk 
avdeling og egen bemanning for advokatforsikring og omfattende HMS-arbeid. I tillegg har forbundet 
et eget Europakontor i Brussel med to ansatte. Disse regnes med til forbundskontoret. 

Sammenligning ressurser mellom Fagforbundet, Industri Energi og NTL 
Fagforbundet og Industri Energi er de LO forbundene det er mest hensiktsmessig å sammenligne med 
NTL. Det er allikevel noen forskjellige forutsetninger som det er viktig å ha med når man 
sammenligner. Fagforbundet og IE har langt høyere egenkapital enn NTL, noe som gir utslag i høyere 
finansinntekter. Dette kan ha mange årsaker, men en delforklaring er at Fagforbundet og IE og deres 
forløpere har en lengre historie enn NTL, noe som har gitt tid til å akkumulere kapital. 

 I tillegg har begge forbundene store utgifter knyttet til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i 
forbindelse med kursvirksomheten sin. Flesteparten av NTLs medlemmer er tilmeldt LO Stat, mens 
LO Stats ressurser og avlasting for NTL ikke viser igjen i den nedenstående sammenligningen. 
Fagforbundet antas også å ha betydelige stordriftsfordeler siden de er langt større enn NTL og IE. 

Fagforbundet IE NTL 

Medlemmer totalt1 351 408 58 386 50 347 

Årsverk på forbundsnivå 
340 - 3502 96 433 

Kontingent 1,45 %4 1,3 % + 0,25 %5 1,1 % 

Sum egenkapital og gjeld 
(2015) 

980 millioner 697 millioner 205 millioner 

Finansinntekter 2011-
2015 

69,4 millioner 67,8 millioner 24,6 millioner 

1 Medlemstall er fra LOs statistikk pr. 2. kvartal 2016 
2 Inkluderer frikjøpte og ansatte i kompetansesentre og på fylkesnivå 
3 Prosjektbaserte organisatoriske frikjøp i org.leddene er ikke inkludert, NTL Ung er. 
4 Fagforbundet har et kontingenttak på 529 pr måned (2016), som tilsvarer en årslønn på 444 413,-. 
5 IE har et kontingenttak på 488.307 pr år til forbundet. 0,25 % er til avdelingene og kommer i tillegg. Flere forsikringer er 
inkludert i kontingenten. 
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Sammenligning av kontingenter mellom NTL, andre LO-forbund og noen konkurrenter 
Tallene er hentet ut pr. 1. november 2016. Varierende lokale tilleggskontingenter og forsikringer er 
holdt utenom. Fagforbundet, IE og Parat har tak på kontingenten. De andre har kontingenter som er 
kronebeløp 
 

Forbund Sats LT 40 LT 50 LT 60 LT 70 
NTL 1,1 % 4 118 4 786 5 672 6 835 
Fagforbundet 1,45 % 5 429 6 309 6 444 6 444 
IE 1,55 % 5 736 5 736 5 736 5 736 
Parat 1,2 % 4 493 5 221 5 364 5 364 
Forskerforbundet 5 208 5 208 5 208 5 208 5 208 
Juristforbundet 4 454 4 454 4 454 4 454 4 454 
Samfunnsviterne 4 680 4 680 4 680 4 680 4 680 

 
Noe av forklaring på høy kontingent kan være at medlemmer og tillitsvalgte ikke har så romslige 
ordninger for fri som vi har for de aller fleste av våre medlemmer. 


