
1

SLUTTRAPPORT 
OG ANBEFALINGER 

ORGANISASJONSUTVALGET

2014 - 2018
VÅR FELLES STYRKE 

- DIN TRYGGHET

2

NTLS ORGANISASJONSUTVALG  



2

INNHOLD

 1. INNLEDNING................................................................................................................................... 3

2. UTFORDRINGSBILDE..................................................................................................................... 5
 2.1 NTLs politiske utfordringer ................................................................................................... 5
 2.1 NTLs organisatoriske utfordringer........................................................................................ 5
  

3.   OVERSENDTE FORSLAG OG NYE TILTAK - FORDELER OG ULEMPER OG ANBEFALINGER 6
 3.1 Ansatte eller tillitsvalgte ved forbundskontoret................................................................. 6
   Utvalgets vurdering og anbefaling ........................................................................................ 6

 3.2 Organisering og mandat for valgkomité og valgordninger............................................... 7
   Utvalgets vurdering og anbefaling ....................................................................................... 8

 3.3 Jurister eller tillitsvalgte i TOP-gruppa .................................................................................. 8
   Utvalgets anbefaling............................................................................................................... 9

 3.4 Dimensjonering av forbundskontorets ledelse................................................................... 10
   Uvalgets anbefaling................................................................................................................ 10
 3.5 Skolering og kompetansebygging........................................................................................ 10
   Utvalgets anbefalinger........................................................................................................... 11

 3.6 Organisering etter arbeidsgiver også i nasjonale avdelinger/nasjonale linjer?  11
   Uvalgets anbefaling................................................................................................................ 12

 3.7 Organisering av medlemmer i ledende stillinger............................................................... 12
   Alternative organiseringsformer......................................................................................... 13
   Utvalgets vurdering av alternativene og anbefaling.......................................................... 13

 3.8 Samarbeid på tvers av organisasjonsledd og LO og LO Stats distriktsapparat  ........... 14
   Utvalgets vurderinger og anbefalinger ................................................................................ 14

4. MULIG ALTERNATIV ORGANISERING FOR NTL........................................................................... 15
	 4.1	Geografisk	organisering	for	NTL?..........................................................................................	 15
 4.2 Bransje- og sektorlandsforeninger........................................................................................ 16
   Departementsområder........................................................................................................ 16
   Arbeidsgiverforening............................................................................................................ 16
   Utvalgets vurdering og anbefaling........................................................................................ 17

5. FORBUNDETS OG ORGANISASJONSLEDDENES ØKONOMI...................................................... 18

6. OPPSUMMERING ........................................................................................................................... 21

Vedlegg - Oversendte forslag fra landsmøtet 2014  ................................................................... 22



3

1. INNLEDNING
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
Forbundsstyret vedtok i sak 85/15 å nedsette et utvalg som 
skulle gjennomføre en organisatorisk gjennomgang av forbundet. 
Bakgrunn for forbundsstyrets vedtak var at Landsmøtet 2014 
fattet følgende vedtak i forslag 6.1.23:

«NTL skal i kommende landsmøteperiode foreta en organisatorisk 
gjennomgang, med grunnlag i anbefalingen i organisasjons-
rapporten ”Organisasjonsbygging og framtidig styrke”, de 
oversendte forslag og eventuelt andre aktuelle tema. Gjennom-
gangen bør starte med å klargjøre hvilke oppgaver som skal løses 
på ulike nivå i organisasjonen. Videre skal NTL utrede hvilke 
kompetanse- og kapasitetsbehov man har på forbundskontoret 
og kompetansebehovene i organisasjonsleddene i henhold til 
ansvarsområdene. Utredningen skal også vurdere hvor vidt 
forbundets grunnopplæring for tillitsvalgte skal gjøres 
obligatorisk. Utredningen skal gi anbefalinger om hvordan 
eventuelle udekkede kapasitets- og kompetansebehov kan 
dekkes.

Spørsmål knyttet til lokalt samarbeid mellom NTLs organisasjonsledd, 
LO Stats og LOs distrikts- og lokalapparat skal også utredes.

Det skal gjøres en gjennomgang av hvordan NTL bør organisere 
medlemmer i ledende stillinger. Denne gjennomgangen skal ta 
hensyn til både disse medlemmenes behov og organisasjonen 
som helhet. 

Arbeidet skal starte tidlig i kommende landsmøteperiode, og bør 
legge vekt på bred involvering i organisasjonen. Forbundsstyret 
avgjør hvordan arbeide skal organiseres, f. eks. om man skal ha 
ett eller flere utvalg. 

Utvalget rapporterer til Landsstyret, som vedtar en framdriftsplan 
for arbeidet i løpet av første halvår 2015.»

I tillegg ble følgende forslag oversendt forbundsstyret og tatt inn 
i den organisatoriske gjennomgangen: 
Forslag #187 til 6.1.23 fra Janne Moen Lyng NTL Politiet
forslag 6.1.24 fra NTL NAV
forslag 6.1.25 fra NTL NTNU 
forslag 6.1.26 fra NTL Skatt
forslag 6.1.27 fra NTL NAV
forslag 6.1.28 fra NTL Sentralforvaltningen
forslag 6.1.29 fra NTL Forskningsinstitutter
forslag 6.1.30 fra NTL UiB
forslag 6.1.31 fra NTL Studentsamskipnadene 
forslag 6.1.32 fra NTL Sentralforvaltningen
forslag #97 fra Ottar Nerland NTL NAV
forslag 6.1.33 fra NTL Ledere
forslag 6.1.34 fra NTL NAV
forslag 6.1.35 fra NTL NAV Hordaland

forslag #173 fra Thor Ofstad NTL Forskningsinstitutter
Deler av forslag 6.1.53 fra NTL Politiet
forslag 6.1.51 fra NTL Forskningsinstitutter (oversendt landsstyret)

Forbundsstyret ga utvalget følgende mandat: 
«Utvalget skal foreta en organisatorisk gjennomgang, med grunn-
lag i anbefalingen i organisasjonsrapporten ”Organisasjonsbyg-
ging og framtidig styrke”, de oversendte forslag og eventuelt 
andre aktuelle tema. 

Utvalgsarbeid og utredninger i forbindelse med de foregående 
landsmøtene skal inngå i grunnlaget for utvalgets arbeid.  

Det foreslås at utvalgets arbeid skal konsentrere seg om 
følgende temaer:

•  Etter klargjøring av hvilke oppgaver som skal løses på 
 forskjellige nivå i organisasjonen skal utvalget utrede hvilke  
 kompetanse- og kapasitetsbehov man har i forskjellige nivå i  
 NTLs organisasjon.

•  Utvalget skal vurdere hvordan opplæringsbehov kan dekkes.

•  Utvalget skal se på hvilke oppgaver som kan løses ved sam- 
 arbeid mellom NTLs organisasjonsledd, LO Stats og 
 LOs distrikts- og lokalapparat. 

•  Utvalget skal utrede hvordan NTL-medlemmer i ledende 
 stillinger bør organiseres.

Det foreslås at utvalget får fullmakt til selv å ta stilling til om det 
er behov for ytterligere evt undersøkelser om tillitsvalgte, organ-
isasjonsledd eller medlemmers syn på problemstillinger som 
danner grunnlag for utvalgets tilrådninger. »

Utvalget	fikk	følgende	sammensetning
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)

Stig Håkon Kristiansen fra NTL Forsvaret trakk seg fra utvalget 
i januar 2017, Benedicte Jaougou trakk seg fra utvalget i juni 
2017.  Sven Ivar Skodjevåg ble valgt til forbundssekretær i juni 
2017, og trakk seg fra utvalget. Kari Solaas Paulsen ble valgt som 
forbundssekretær i september 2017, men tiltrådde ikke vervet før 
i november og fant å kunne sitte i utvalget fram til utvalget 
avsluttet sitt arbeid i november 2017.  
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Forbundsstyret foretok i august 2017 et suppleringsvalg av Rune 
Bjørseth fra NTL Forsvaret og Jørund Gustavsen fra NTL NAV.
Disse to har ikke deltatt i utvalgets behandling av organisering og 
oppgaveløsning ved forbundskontoret. 

Av sekretærene har Finn Olav Haga hatt permisjon fra utvalget fra 
april 2015 til august 2015, og fra januar 2016 til august 2016. 
Tonje Katarina Pettersen fungerte som sekretær i hans fravær. 

Ingerid Marie Utvik fikk nye oppgaver ved forbundskontoret fra 
august 2017, og Sven Ivar Skodjevåg tok over hennes 
sekretæroppgaver. 

Utvalget har hatt 16 møter, noen av disse er to-dagersmøter. 

Utvalgets framdriftsplan ble behandlet av landsstyret i juni 2015, 
presentasjoner ble lagt fram av Fafo og utvalget i landsstyrets 
møter i februar 2016, juni 2016 og i juni 2017.  

Forbundets leder, nestledere, hovedkasserer, leder av kontingent-
avdelingen og kontorsjef har lagt fram oversikter over oppgaver 
de er ansvarlige for i forbundet. 

Leder for LOs juridiske avdeling har orientert om LOs rolle og 
oppgaver i saker oversendt fra NTL. 

Leder for organisasjonsavdelingen i Fagforbundet og en organ-
isasjonssekretær i Industri Energi har hver for seg orientert om 
sine forbunds organisering og hvordan de håndterer arbeids-
rettslige saker. 

LO-sekretær Terje Olsson har orientert om arbeidet med LOs 
organisasjonsgjennomgang. 

LOs sekretær i Sør-Trøndelag og LO Stats sekretær i Sør-Trøndelag 
og Møre og Romsdal har orientert om sine oppgaver og muligheter 
og hindringer ved lokalt samarbeid med NTLs lokale organisas-
jonsledd. 

NTL ledere har to ganger vært i utvalget og redegjort for 
problemer med dagens organisering og deres tanker for framtidig 
organisering av ledere i NTL. 

Fafo har bistått utvalget i utvalgets første del av mandatet, som 
besto i å klargjøre hvilke oppgaver som skal løses på forskjellige 
nivå i organisasjonen. Fafo har kartlagt oppgaveløsning i NTLs 
organisasjonsledd og utvalget har redegjort for oppgaver som NTL 
som organisasjon skal løse, og hvilke nivå som skal løse disse 
oppgavene. De har også pekt på noen utfordringer. 

Fafo foretok først en spørreundersøkelse blant ledere i NTLs 
organisasjonsledd, så dybdeintervjuer i et representativt utvalg. 
Utvalget utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for årsmøter/medlems-
møter basert på funn i Fafos undersøkelse våren 2016. Utvalget 
var ute i flere organisasjonsledd og presenterte utvalgets arbeid. 
Det kom flere innspill til utvalget fra organisasjonsledd, basert på 
utsendt diskusjonsgrunnlag. Fafos samlede funn ble presentert 
Landsstyret i juni 2017, sammen med utvalgets beskrivende 
rapport over oppgaver og oppgaveløsning i NTL.
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2.1 NTLs politiske utfordring
Etter fire år med borgerlig regjering, og muligheter for fire nye år, 
kan vi se tydelige tendenser i den politiske utviklingen. 
Ostehøvelkutt over statsbudsjettene, sentraliseringer, omstrukt-
ureringer og konkurranseutsettinger har gitt, og fortsetter å gi, 
store konsekvenser for NTLs medlemmer og innbyggerne forøvrig. 

Stadig flere arbeidsgivere fører en mer aggressiv linje og det 
kreves stadig mer av den enkelte medarbeider. Begge deler 
skyldes blant annet langtidsvirkningen av ostehøvelkuttene, som 
svekker virksomhetenes økonomi uten å ta hensyn til oppgave-
portefølje og kapasitet.

Gjennom ny arbeidsmiljølov og ny lov om statsansatte har 
arbeidstakeres rettigheter blitt svekket de siste årene. Dette har 
bidratt til, og forsterket, en utvikling i norsk arbeidsliv hvor det blir 
flere midlertidige stillinger, flere løsarbeidere og en maktforskyving 
i arbeidslivet til fordel for arbeidsgiverne.

Samtidig står Norge overfor en utvikling i retning av robotisering og 
automatisering av arbeidsoppgaver og et digitalt paradigmeskifte 
som vil kunne endre hele arbeidslivet og samfunnet. 

Den teknologiske utviklingen kan bidra til en mer effektiv forvalt-
ning og arbeidsliv, men det er avgjørende at faglige vurderinger 
og de ansattes rettigheter ivaretas også i denne prosessen. 

Den politiske situasjonen må føre til at NTL jobber enda mer sys-
tematisk med politiske prosesser. NTL må samarbeide med LO, 
LO Stat og andre organisasjoner for å bygge brede allianser der 
det er mulig. Vi må jobbe mer langsiktig og samtidig være 
forberedt og ha kapasitet til å snu oss rundt på kort varsel.

2. UTFORDRINGSBILDE 
2.2 NTLs organisatoriske utfordringer
For å møte de politiske utfordringene og føre an i en utvikling som 
går i en annen retning, er vi avhengige av en sterk og solid 
organisasjon og en evne til å skape slagkraftige allianser.

NTLs medlemmer spenner over et vidt spekter av statlige og ikke-
statlige virksomheter, med store variasjoner innenfor organisering 
og størrelse. Vårt hovedprinsipp for egen organisering er at NTLs 
organisasjonsledd skal tilpasses arbeidsgivers organisering. En 
slik organisering legger godt til rette for ivaretakelsen av med-
bestemmelsen i den enkelte virksomhet, men det kan medføre 
utfordringer med tanke på organisatorisk og politisk arbeid 
generelt og samarbeid på tvers av organisasjonsledd/virksomheter.

Antallet yrkesaktive medlemmer i NTL har vært stabilt de siste 14 
årene. Men siden antallet ansatte i staten og NTLs øvrige 
organisasjonsområder har økt betydelig i samme periode 
opplever forbundet en synkende organisasjonsgrad. 

FAFOs rapport “Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i 
NTL” peker også på medlemsutviklingen som en utfordring for 
NTL:  “Stadig flere får høyere utdanning, særlig blant nyansatte, 
og en del oppgaver som ikke krever høyere utdanning settes ut, 
eller bemannes ned. Selv om NTL har mange medlemmer med 
utdanning på høyere nivå, har likevel forbund i Unio og særlig 
Akademikerne rekruttert bedre i disse yrkesgruppene (...) Det ser 
ut til at tillitsvalgte bruker mindre tid på verving enn før, til tross 
for at mange tillitsvalgte oppgir at de ønsker å benytte mer tid på 
verving. For å motvirke denne trenden kan det være et behov for 
en mer systematisk tilnærming til rekruttering og vervearbeid, 
også på arbeidsplassnivå” 

For å øke NTLs organisasjonsgrad er det avgjørende å styrke NTLs 
lokale tillitsvalgte og organisasjonsleddene. Det er på arbeids-
plassene at verving og det daglige tillitsvalgtarbeidet utføres. Det 
er på arbeidsplassene fagforeningen har sin relevans og hoved-
rolle, og NTL må være synlige og gode der medlemmene og de 
potensielle medlemmene er.

Gjennom medbestemmelsen har NTL mulighet til å påvirke den 
enkelte arbeidsplass og den enkeltes arbeidsvilkår. Det er dette 
som er viktigst og tettest på kroppen for det enkelte medlem. 

FAFOs undersøkelse blant NTLs tillitsvalgte og organisasjons-
utvalgets beskrivende rapport viser at NTLs tillitsvalgte bruker 
klart mest tid på medbestemmelse og annet samvirke med 
arbeidsgiver. Dette er helt essensielle oppgaver og funksjoner 
som alltid må ivaretas på en god måte. Mer bekymringsverdig er 
det at de fleste organisasjonsledd, på alle nivåer, bruker lite tid 
på organisatorisk arbeid som verving og skolering og politisk 
arbeid som samarbeid med LO og LO Stat lokalt. 

Skal NTL være en så slagkraftig organisasjon av og for 
medlemmene, må vi jobbe mot en situasjon hvor flest mulig av 
organisasjonsleddene klarer å ivareta alle funksjoner og områder 
like godt. Organisatorisk og politisk arbeid må prioriteres høyere, 
og ikke være en salderingspost når de løpende (og presserende) 
oppgavene knyttet til medbestemmelse blir store.
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3.1 Ansatte eller tillitsvalgte ved forbundskontoret
Flere av de oversendte forslagene fra landsmøtet 2014 knytter 
seg til ansatte eller valgte ved forbundskontoret. Noen av 
forslagene knytter seg utelukkende til å ansette jurister på 
TOP-gruppa, og disse vil bli behandlet senere i rapporten. 

Diskusjonen om hvorvidt forbundssekretærer bør ansettes eller 
velges er på ingen måte ny i NTL, den dukker stadig opp i ulike 
former. Spørsmålet ble sist utredet i et forberedende utvalg foran 
NTLs landsmøte i 2010.

Litt forenklet kan man si fagforbund som NTL befinner seg et sted 
på en skala fra demokratisk (og aktivistisk?) medlemsorganisasjon 
til profesjonalisert interesseorganisasjon. Hvor mange av dem 
som skal forvalte og utdype forbundets politikk og medlemmenes 
interesser som skal ansettes, og hvor mange som skal være 
tillitsvalgte, sier noe om hvor på en slik skala organisasjonen 
ønsker å være.

Forbundssekretærenes oppgaver er i all hovedsak rettet mot 
arbeidsgivere, organisasjonsleddene, tillitsvalgte og medlemmer. 
Men også fagbevegelsen ellers, politiske myndigheter, 
internasjonale faglige organisasjoner og andre samarbeidspart-
nere. Oppgavene omfatter forhandlingsbistand og gjennomføring 
av forhandlinger, bistand i tvistesaker, støtte til medlemmer og 
tillitsvalgte i tilsettings- og personalsaker, kurs-, konferanse- og 
opplæringsvirksomhet, samt bistand til organisasjonsleddene av 
organisasjonsmessig karakter. I tillegg skal forbundssekretærene 
iverksette og jobbe med å konkretisere NTLs politikk og 
representere NTL.

Valgte har i dag et bredt spekter formell kompetanse, men det er 
deres erfaringer og kompetanse som tillitsvalgte som hovedsake-
lig er blitt vektlagt når de er blitt valgt til sitt verv. Sammen med 
kompetanse og erfaringsbakgrunn vil også valg bli preget av at 
valgte «speiler» NTLs organisasjon og de har derigjennom 
bakgrunn fra et bredt spekter av organisasjonsledd i NTL. 

Ansatte ved forbundskontoret ivaretar i dag i all hovedsak 
merkantile oppgaver, men det finnes unntak. 

Bredden i NTLs virksomhet innebærer at det alltid vil være behov 
for spesialisert kompetanse innenfor enkelte områder som 
aktuarberegninger, økonomi, utredningskompetanse, juridisk 
kompetanse mv.  Dette er kompetanse som kan være vanskelig å 
dekke ved valg.   

Disse kompetanseområdene dekkes delvis ved at vi har spesial-
kompetanse blant de valgte, men også ved at ansatte innehar 
spesialkompetanse som man benytter i tett samarbeid med 
valgte forbundssekretærer eller ledelsen.  

For eksempel bidrar informasjonsavdelingen med skolering av 
medlemmer og tillitsvalgte i retorikk, presentasjonsteknikker og 
lignende, deltar i strategiutvikling og andre informasjonsrelaterte 
tema. Informasjonsavdelingen deltar også med fagkunnskap og 
innsikt i forbundets arbeide med forskjellige sider av e-forvaltning. 
Til sammen tre valgte og ansatte har juridisk utdannelse, og disse 

3. OVERSENDTE FORSLAG OG NYE TILTAK - FORDELER 
OG ULEMPER OG ANBEFALINGER

benyttes jevnlig. En del av slik kompetanse dekkes også ved å 
kjøpe tjenester fra andre. Forbundet har innleide foredrags-
holdere/kursarrangører ved en rekke kurs. Kurs innenfor 
arbeidsrett, kurset «Fra sceneskrekk til karisma» er eksempler 
på kurs med innleide forelesere. I tillegg kjøper forbundet kurs-
plasser hos AOF og andre. Forbundet har i saker vedrørende 
tjenestepensjoner leid inn aktuarkompetanse, og vi leier ved 
behov inn utredningskompetanse hos for eksempel Forsknings-
stiftelsen FAFO eller DeFacto. 

I vurdering av valg eller ansettelse av personer hentet fra vårt 
organisasjonsområde i staten, gir Hovedavtalen i Staten noen 
muligheter og begrensninger. Hovedavtalen gir rett til permisjon 
i tre år om en statsansatt ansettes i NTL, mens man har ingen 
tidsbegrensing i retten til permisjon om man velges. Permisjons-
rettigheter for å påta seg verv finnes også i de fleste av NTLs 
tariffområder utenfor staten.

Forbundets økonomi og kapasitet vil også kunne bli påvirket av 
hvorvidt man velger å ansette eller velge personer til å ivareta 
oppgavene som forbundssekretærene har i dag. Dagens 
ordning med valgte forbundssekretærer har økonomiske fordeler 
sammenlignet med å ansette. Disse er knyttet til at valgte 
forbundssekretærer vederlagsfritt får beholde pensjons-
ordningene hos sin statlige arbeidsgiver mens de innehar verv i 
NTL.

Tillitsvalgte er i tillegg unntatt fra en rekke av arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, blant annet knyttet til arbeidstid. De er dermed 
ikke underlagt fleksitid og får ikke utbetalt reisetid eller overtid. 
Gitt at ansatte forbundssekretærer skal ha samme lønns- og 
pensjonsvilkår som dagens valgte forbundssekretærer og samme 
aktivitetsnivå vil det gi en merkostnad for forbundet som kan 
være betydelig.

Utvalgets vurdering og anbefaling
Det er en klar fordel at de som direkte skal ivareta medlemmenes 
interesser og iverksette NTLs vedtatte politikk har en erfaring 
som tillitsvalgte som både gjør at de kjenner organisasjonen, men 
også rollen som den tillitsvalgte representant for medlemmene. 
Valg er en verdi i seg selv for å unngå (for stor grad av) 
profesjonalisering og sikre en kontakt med medlemmene og 
organisasjonsleddene. 

Et av forslagene fra 2014 var blant annet begrunnet med at når 
vi ellers framholder prinsippet om at faste oppgaver skal løses av 
faste ansatte, så burde vi etterleve det i egen organisasjon også. 
Dette legger til grunn en annen holdning til tillitsvalgtrollen og 
tillitsvalgtarbeid. Det er en egenverdi at NTL er en demokratisk 
medlemsorganisasjon hvor viktige arbeidsoppgaver med politisk 
betydning ivaretas av personer valgt av og blant NTLs medlemmer. 

Utvalget mener at NTL bør holde fast på at oppgavene som 
rettes mot arbeidsgivere, organisasjonsleddene, tillitsvalgte og 
medlemmer utføres av valgte.  Dette er oppgaver som blant annet 
omfatter forhandlingsbistand og gjennomføring av forhandlinger, 
bistand i tvistesaker, støtte til medlemmer og tillitsvalgte i 
tilsettings- og personalsaker. 
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Slike oppgaver mener utvalget krever kunnskap om og erfaring 
fra tillitsvalgtarbeide og hvordan tillitsvalgte løser problemer 
ved å bruke medbestemmelse eller forhandlinger. Det er også 
viktig å ha erfaring med hvordan tillitsvalgt representerer NTLs 
medlemmer og NTL. Dette gjelder også oppgaver rettet imot fag-
bevegelsen ellers, politiske myndigheter og internasjonale faglige 
organisasjoner, hvor det er viktig at man er valgt av de man repre-
senterer – noe utvalget mener gir tyngde og forståelse. 

Kurs-, konferanse- og opplæringsvirksomhet bør utføres av valgte 
når det gjelder avtaler som er inngått, organisasjonskunnskap 
og ellers så langt valgte har kompetanse.  Det er naturlig at både 
ansatte med spesiell kompetanse og andre kan stå for opplæring 
på andre områder. 

Utvalget mener valgte skal iverksette og jobbe med å konkre-
tisere NTLs politikk og bidra til å sette forbundets prinsipp- og 
handlingsprogram ut i livet. 

Utvalget mener at valgte er avhengig av faglig støtte fra ansatte 
med en annen fagkompetanse eller spisskompetanse som for-
bundet har behov for. I tilfeller hvor behovet er begrenset slik at 
det ikke er aktuelt å ansette noen med en særskilt kompetanse, 
vil forbundet kunne måtte tilknytte seg den kompetansen på an-
nen måte.

Utvalget mener videre det er nødvendig at forbundet fortsatt gir 
valgte forbundssekretærer nødvendig formell opplæring innenfor 
sine ansvarsoppgaver. Eksempler på slike kompetanseområder 
kan være arbeidsrett, forvaltningskunnskap og pensjon. 
Utvalget anbefaler at oppgaver som for eksempel bestilling av 
materiell, oversikt og rydding i verve- og rekrutteringsmateriell, 
drift av nettbutikk, arkivbistand eller lignende kan ivaretas av 
ansatte og frigjøre tid og kapasitet for forbundssekretærene. 
Dersom det er kapasitetsutfordringer blant ansatte, ligger det til 
administrasjonen etter fullmakt fra forbundsstyret å utvide eller 
redusere antall ansatte. 

3.2 Organisering og mandat for valgkomité og 
valgordninger
Dagens mandat og organisering av valgkomité
Utvalget har diskutert hvordan vi kan sikre nødvendig kom-
petanse gjennom valg.  Det er i dag NTLs landsmøte som velger 
forbundssekretærer og forbundets ledelse.

Som en del av forberedelsene til landsmøtet i 2010 ble det ned-
satt et utvalg som skulle se på forskjellige sider av NTLs rekrutter-
ing av valgte, organisering mv, herunder også hvordan forbundet 
innretter personvalg. Utvalget beskrev dagens valgordninger som 
todelte, Landsmøtets valg av tillitsvalgte og suppleringsvalg i pe-
rioden. Utvalget konkluderte med at valgordningene ikke endres 
annet enn at det gjøres tilpasninger ved avgang for særaldersg-
renser, slik at valg i all hovedsak skjer av landsmøtet og ikke som 
suppleringsvalg.

Suppleringsvalg foretas mellom landsmøter, dersom en valgt 
fratrer vervet. Det er forbundsstyrets valgkomité som har ansvar 
for å innstille til forbundsstyret eller landsstyret som foretar de 
formelle valgene. Ved suppleringsvalg er det som hovedregel klart 

hvilken avdeling den nyvalgte forbundssekretæren skal tilhøre.
Forbundsstyrets valgkomité har ingen formell rolle i forhold til 
landsmøtet. 

Ett år før Landsmøtet nedsetter forbundsstyret en forberedende 
valgkomité. Forberedende valgkomité består av to representanter 
fra Forbundsstyret og en representant fra landsstyret, sammen-
setningen sikrer at disse vil være delegater på landsmøtet. 
Forberedende valgkomite har som mandat å kartlegge hvem 
av de som i dag innehar verv, hvem som ønsker å stille til gjen-
valg, samt innhente forslag på kandidater fra organisasjonsled-
dene. Forberedende valgkomité legger fram sin oversikt ved 
landsmøtets start. 

Det er landsmøtet som velger valgkomité av og blant landsmøtets 
delegater. Landsmøtet er suverene i sitt valg av valgkomité, men 
landsstyret har vanligvis innstilt på at forberedende valgkomité 
inngår i landsmøtets valgkomité. Valgkomiteen består normalt av 
11 delegater, som sikker en bred representasjon i komiteen. 

Hvordan selve arbeidet til valgkomiteen organiseres under 
landsmøtet er ikke nedfelt i vedtekter eller retningslinjer. Valg-
komiteens innstillinger baserer seg på innsendte forslag fra 
organisasjonsleddene og forslag fra landsmøtedelegater. Valg-
komiteen kan også selv komme med forslag på kandidater.

Valgkomiteens innstilling pleier å bli lagt fram i to deler; 
Innstillingen for valg til forbundets ledelse legges fram på 
landsmøtets tredje dag, mens øvrige innstillinger (forbundsstyret, 
landsstyret, kontrollkomite, forbundssekretærer) legges fram på 
landsmøtets siste dag. Forbundssekretærene velges i dag som 
en likestilt gruppe og det er opp til administrasjonen å fordele 
arbeidsoppgavene mellom forbundssekretærene.

Valg til funksjon
Utvalget har diskutert et forslag om å velge forbundssekretærer til 
konkret funksjon. Det er også mulig å velge til bestemt avdeling/
grupper ved forbundskontoret. Valgkomiteen vil da ha et tydelig 
oppdrag om å sikre konkret kompetanse ved forbundskontoret. 
En slik ordning vil innebære at landsmøtet i praksis foretar en 
arbeidsfordeling ved forbundskontoret for hele fireårsperioden. 
Dette vil være langt mindre fleksibelt ved behov for omprioriter-
inger i løpet av perioden og vil redusere administrasjonens han-
dlingsrom når de skal ivareta den daglige ledelsen av forbundet 
og forbundskontoret.

Maksperioder for tillitsvalgte ved forbundskontoret
Utvalget erfarer at flere i forbundet etterlyser åpnere valgprosesser 
og “reelle valg”. Utvalget oppfatter at slike etterlysinger bygger 
på oppfatninger om at sittende forbundssekretærer og ledelsen 
alltid gjenvelges. De siste to landsmøtene har det ikke blitt frem-
met motkandidater mot noen sittende forbundssekretærer som 
ønsker gjenvalg.

En begrensing av antall perioder man kan bli valgt som 
forbundssekretær, kan gi hyppigere utskiftinger. Tillitsvalgte som 
kommer tilbake til sin ordinære arbeidsplass etter en tid som 
tillitsvalgt ved forbundskontoret vil også ha mye kompetanse og 
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erfaring som kan være en stor ressurs for organisasjonsleddene.
En begrensing på for eksempel tre perioder (12 år), vil samtidig 
ha betydning for kompetansen ved forbundskontoret. Å bygge 
opp bred kompetanse og nettverk i forbundssekretærkorpset er 
en prosess som kan ta lang tid. Man vil risikere et regelmessig 
kompetansetap som vil svekke organisasjonen. En begrensing på 
antall perioder vil også kunne oppfattes som en “fredningstid” og 
at man i realiteten velges for 12 år i stedet for 4.

Nedenfor følger en oversikt over aldersfordeling og fartstid for 
dagens 18 forbundssekretærer (forbundssekretærer som er valgt 
som vikarer i perioden er ikke inkludert i oversikten) .

Alder Antall Fartstid Antall
30 - 39 3 0 - 3 år 2
40 - 49 10 3 - 6 år 6
50 - 54 3 6 - 9 år 7
55 + 2 10 - 14 år 1

15 + år 2

Som oversikten viser, er hovedtyngden av dagens for-
bundssekretærer i førtiårene. De aller færreste av for-
bundssekretærene har mer enn to landsmøteperioder som 
forbundssekretærer. Bare 2 av 18 forbundssekretærer har blitt 
valgt av mer enn tre landsmøter. Samtidig er det relativt få for-
bundssekretærer som er nære pensjonsalder. 

Siden landsmøtet i 2010 har åtte forbundssekretærer trukket seg 
eller ikke bedt om gjenvalg. Fire av disse ble pensjonister, to har 
blitt valgt til andre verv i LO og LO Stat, mens to har trukket seg 
fra vervet til fordel for annen jobb. Tallgrunnlaget er beskjedent 
og det bør ikke trekkes for sterke konklusjoner, men tyder på at 
det er like vanlig at man går over i annet verv/stilling når man 
slutter som forbundssekretær som å pensjonere seg. Dette vil 
selvfølgelig være påvirket av alderssammensetningen i 
forbundssekretærkorpset.

Utvalgets vurdering og anbefaling
Utvalget anbefaler at man ikke velger til funksjon. En slik måte å 
velge på vil bli veldig rigid og det vil vanskeligere å foreta nødven-
dige endringer i løpet av landsmøteperioden.

Utvalget kan vanskelig se at valgkomiteen kan overta oppgaven 
med å fordele ansvar og oppgaver i perioden. Nært kjennskap til 
hvordan valgte fungerer, behovet for omrokkeringer i 
perioden for å møte uforutsette problemer eller for å sikre et 
godt arbeidsmiljø, tilsier at dette ikke er en oppgave som kan 
tillegges en valgkomité. Administrasjonen må derfor fortsatt gis 
muligheten til, og ansvaret for, å utnytte kompetanse og kapasitet 
blant forbundssekretærene på en best mulig måte.

Valg åpner i tillegg en mulighet for at landsmøtet kan fremme 
benkeforslag. Det vil da være landsmøtets flertall som velger. 
Flertallet vil vanskelig kjenne inngående alle vurderinger som 
valgkomiteen må gjøre om de skal velge sekretærer til bestemte 
oppgaver. Utvalget vil vektlegge at det bør velges tillitsvalgte med 

god kunnskap om tillitsvalgtrollen og organisasjonen. 
Forbundssekretærkorpset  må samlet ivareta den sentrale 
fagkompetanse som er nødvendig for å ivareta medlemmenes 
interesser.  

Utvalget anbefaler ikke at man innfører en ordning med maks 
antall perioder for vervet som forbundssekretær. Landsmøtet er 
suverent når det gjelder å foreta valg, og dette er et ansvar som 
utvalget mener organisasjonsleddene og delegatene må ta på 
landsmøtet.

Utvalget mener at om valgene oppleves som lite reelle, må 
organisasjonsleddene og delegatene til landsmøtet ta ansvar for 
å fremme kandidater til vervene som forbundssekretær, også når 
dette innebære at noen av de sittende ikke blir gjenvalgt. 

Utvalget oppfatter at «reelle valg» oppnås ved at man fremmer de 
som organisasjonsleddene finner som de best kvalifiserte/egnet. 
Utvalget mener det er utfordrende å gi en entydig anbefaling på 
valgordning som ivaretar absolutt alle hensyn. 

Utvalget anbefaler at man velger “fastlønnede tillitsvalgte ved 
forbundskontoret” som i dag.

3.3 Jurister eller tillitsvalgte i TOP-gruppa
Både på landsmøtet i 2014 og tidligere har det blitt fremmet 
forslag om at forbundet skal ansette jurister på TOP-gruppa for å 
jobbe med personalsaker. 

Vi opplever tidvis at medlemmer har som utgangspunkt at deres 
interesser vil kunne bli bedre ivaretatt av en jurist enn av en valgt 
forbundssekretær. Mange opplever også at arbeidsgiver utstyrer 
seg med jurist/advokat, og mener at arbeidstakersiden da også 
må ha det. 

Avtaleverket og NTL har klare ambisjoner om at konflikter skal 
løses på lavest mulig nivå. Jo tidligere jurister involveres i sakene 
jo vanskeligere blir dette å få til. Å bidra til «jusifiseringen» av ar-
beidslivet er ikke ønskelig. Konfliktsaker i arbeidslivet bør løses 
mellom partene, ikke av partens jurister.

Det enkelte medlem er tilknyttet NTL gjennom sitt arbeidsforhold 
og det respektive organisasjonsledd i NTL. Organisasjonsleddene 
størrelse og ressurser vil variere. NTLs tillitsvalgte har gjennom 
hovedavtalene rett til å representere medlemmene overfor ar-
beidsgiver. Alle saker som oppstår på arbeidsplassen skal for-
søkes løst nærmest mulig der saken har sin opprinnelse. 

De lokale tillitsvalgte vil derfor ha en viktig førstelinjefunksjon 
i å forsøke å løse de sakene som medlemmene bringer fram. 
Dersom dette ikke fører fram vil tillitsvalgte på høyere nivå kunne 
ta saken videre. Når forsøk på å finne lokale løsninger er uttømt 
overføres saken ofte til behandling på forbundsnivået. Veien fram 
til forbundskontoret vil variere med størrelsen på virksomheten, 
tilstedeværelse av lokale tillitsvalgte, organisasjonsleddets 
størrelse og ressurser, konflikter mellom parter i saken mv.
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Det er svært vanlig at tillitsvalgte i virksomhetene søker råd på 
forbundskontoret underveis i sin behandling av sakene. Forbunds 
kontorets tillitsvalgte driver utstrakt veiledning og oppfølging i 
saker som er til behandling lokalt og strekker seg langt når det 
gjelder dette. 

Personalsaker som har blitt overført til forbundskontoret 
behandles videre i tre hovedkategorier
1. Saken sendes tilbake for lokal behandling dersom det fortsatt 
 er mulig for tillitsvalgte i organisasjonsledd eller i virksomhet  
 og forsetter behandlingen, ofte i samarbeid med forbunds- 
 kontorets tillitsvalgte. 

2. Saken blir oversendt til LOs juridiske avdeling for vurdering og  
 eventuelt søksmål etter godkjenning i forbundsstyret. 

3. Den videre saksbehandlingen overtas av forbundskontorets  
 tillitsvalgte med sikte på å finne løsning. Dersom en ikke  
 lykkes med dette vurderes pkt 1 eller avslutning av saken. 

På samme måte som lokale tillitsvalgte rådfører seg med 
TOP-gruppa underveis, kan forbundssekretærene ved TOP-gruppa 
rådføre seg med LOs juridiske avdeling.

I TOP-gruppen er det behov for arbeidsrettslig kompetanse, men 
mest tillitsvalgtskompetanse. Det er lokalt på arbeidsplassen de 
gode løsningene for våre medlemmer finnes – ikke i rettsalene.
 
Dersom NTL skulle ansette jurist(er) på TOP-gruppa vil 
forbundet ikke ha et juristnettverk vedkommende kan være i, og 
de vil ikke kunne gjøre juridiske vurderinger, fordi de utføres av 
LOs juridiske. 

Andre forbund som Fagforbundet og Industri Energi har egne 
advokatkontor (se beskrivende rapport), som selv fører saker 
for retten. Skulle NTL etablere en slik ordning vil det både være 
svært kostbart og ha for få saker. Andre forbund som Handel og 
Kontor, Postkom og El og IT har valgt samme modell som NTL, 
hvor det er tillitsvalgte som søker løsninger og ikke ansatte jurister. 
Disse forbundene framhever viktigheten av at det politiske 
aspektet best ivaretas at tillitsvalgte. 

Det var en uttalt forventning under Landsmøtet i 2014 at 
kapasiteten ved TOP- gruppen ble styrket og det kom mange for-
slag direkte knyttet til dette. Landsmøtet vedtok å utvide antall 
forbundssekretærer fra 17 til 18, og TOP-gruppa ble utvidet fra 
tre til fire forbundssekretærer.

Det er i perioden styrket opplæring av tillitsvalgte i organisasjons-
ledd gjennom etablering av et faglig nettverk som nå har nettverks- 
samlinger to ganger pr år. Dette kommer i tillegg til at også 
forbundssekretærene på TOP er forelesere på kurs både i regi av 
forbundet og organisasjonsleddene. 

I perioder med sykdom er vikar ansatt ved avdelingen og det har 
vært valgt kortidssekretær som har støtte arbeidet i avdelingen. 

Utvalgets anbefaling
Utvalget mener at det er behov for å styrke den arbeidsrettslige 
skoleringen av tillitsvalgte, også ute i organisasjonen. Stadig flere 
tar arbeidsrettskurset til AOF. 

Nettverkssamlingene for tillitsvalgte som arbeider med personal-
saker har vist seg å være en utmerket arena for systematisk 
skolering. Utvalget mener dette nettverket også må videreutvikle 
seg gjennom å se om man kan få tilgang til deler av AOFs ar-
beidsrettskurs eller gjennom å arbeide med casesaker fra A til Å.

Utvalget mener også at organisasjonsledd av en viss størrelse 
må oppmuntres til å planmessig skolere sine tillitsvalgte gjennom 
Arbeidsrettsskoleringen som AOF tilbyr. Godt skolerte tillitsvalgte 
vil gi flere løsninger lokalt, og færre utløste saker som må over-
sendes forbundskontoret. 

Utvalget anbefaler at tillitsvalgte fra NTLs organisasjonsledd 
gis anledning til å hospitere ved forbundskontorets avdeling for 
tilsetting- og personalsaker (TOP-gruppa). Dette har vært prøvd 
tidligere, og det er gode erfaringer fra både forbundskontoret 
og hospitantenes organisasjonsledd. Det krever at det avsettes 
kapasitet til opplæring ved forbundskontoret, men utvalget mener 
dette vil være god investering for framtiden. 

Ved større nedbemanningssaker er det frikjøpte tillitsvalgte i 
berørte virksomheter, som sammen med forbundssekretærer fra 
flere avdelinger som har fulgt opp berørte medlemmer og fulgt 
sakens kollektivrettslige, individuelle og politiske sider. 

Privatiseringen av renhold i Forsvaret var en slik sak. Utvalget 
mener dette er en riktig arbeidsform som forbundet må videre-
utvikle, også ved at forbundet finansierer eventuelt frikjøp av 
lokal tillitsvalgt.

Utvalget peker på at en eller to jurister er et alternativ som 
kommer til å fungere dårlig. Skal forbundet gå til det skritt å ha 
ansatte arbeidsrettsjurister på TOP-gruppa, må omleggingen 
omfatte alle som er knyttet til gruppa. Det vil bli kostbart for 
forbundet. Lønnsnivået vil måtte være relativ høyt for å få gode 
søkere. LOs juridiske ønsker at saker oversendt til dem ikke er 
behandlet av advokater i forkant, noe som gjør at forbundets 
forarbeid ikke er «utfordrende» nok for å tiltrekke og beholde 
ansatte arbeidsrettsjurister. Utvalget vil derfor ikke anbefale at 
det ansettes (arbeidsretts)jurist(er) ved TOP-gruppa.  

Utvalget peker på at tillitsvalgte, i langt større grad enn jurister, 
også er opplært til å ivareta de menneskelige sidene ved personal- 
saker, ikke bare de juridiske. Tillitsvalgte forsøker også å finne 
løsning i saker som ikke har noen klare juridiske problemstillinger.

Samtidig er det en bred oppfatning i utvalget at arbeidet ved TOP-
gruppa blir oppfattet mer positivt ute i organisasjonen nå enn for 
fire år siden. Utvalget anbefaler at forbundet fortsetter med flere 
opplæringstiltak som hospitering osv. rettet mot tillitsvalgte i 
organisasjonsledd.
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3.4 Dimensjonering av forbundskontorets 
ledelse 
På landsmøtet i 2014 ble det fremmet og vedtatt et forslag om å 
utrede forbundskontorets ledelse. Det er litt uklart for utvalget om 
intensjonen med forslaget er et prioriterings- eller 
kapasitetsspørsmål. Om en skulle velge å utvide ledelsen vil 
dette også ha konsekvenser for ansvarsdelingen mellom valgt og 
ansatt ledelse. Hva vil være kontorsjefens rolle og hva vil være 
valgt ledelse sin rolle. 

Fordelene ved å utvide ledelsen vil være at en øker ledelses-
kapasiteten slik at man vil få tettere oppfølging av prosesser og 
at det vil bli frigjort tid til mer utadrettet aktivitet rettet mot f.eks. 
media og politikk. Ulempene vil være at man øker kostnadene og 
binder flere ressurser sentralt noe som igjen kan føre til mindre 
ressurser ut til organisasjonsleddene. Det vil også sannsynligvis 
bli behov for økt koordinering i ledelsen og det kan også resultere 
i en maktforskyvning i både forbunds- og landsstyret. 

Eksempelvis ville det i forbundsstyret, om man ikke utvider antall 
medlemmer, være tilstrekkelig for administrasjonen å få med seg 
ett forbundsstyremedlem til for å ha flertall i forbundsstyret om 
administrasjonen ble utvidet fra fire til fem medlemmer. 

Uvalgets anbefaling
Organisasjonsutvalget mener at det ikke bør gjøres endringer nå 
med tanke på størrelse og struktur på forbundets ledelse. 

3.5 Skolering og kompetansebygging 
Skolering av tillitsvalgte og kompetansebygging er viktige forutset-
ninger for sterke lokale organisasjonsledd. De politiske utfordrin-
gene vi står overfor vil også stille ytterligere krav til kompetanse 
og til skolering lokalt og regionalt.

FAFOs organisasjonsgjennomgang viser at mange av de tillits-
valgte selv opplever at de har behov for ytterligere kompetanse-
heving, særlig innenfor områdene avtaleverk, forhandlings-
kunnskap og arbeidsrett (FAFO s 46). Også personalsaker og 
konflikter er områder de tillitsvalgte ønsker mer skolering på.

En måte å legge til rette for kompetanseheving og skolering er et 
mer aktivt bruk av hospitering og kortidssekretærer. Hospitering 
kan gi innblikk, kunnskap og konkret erfaring innenfor et bestemt 
område som man deretter kan tilbakeføre til organisasjonsleddene. 
Ordningen kan også gi ekstra kapasitet ved forbundskontoret. 
Eksempler på områder hvor dette kan gjøres er TOP-gruppa, eller 
gruppe overenskomst i forbindelse med tariffoppgjørene.

Ved større omstillingsprosesser ute i virksomheter kan man også 
vurdere om de tillitsvalgte i berørte virksomheter kan ha arbeids-
plass på forbundskontoret i en periode for å tilrettelegge for tettere 
samarbeid og oppfølging fra forbundskontoret. Hospitering vil gi 
positive effekter begge veier, både inn til forbundskontoret og ut 
til de enkelte organisasjonsleddene. 

I følge FAFOs organisasjonsgjennomgang var stort arbeidspress 
en av årsakene til at flere tillitsvalgte ikke deltok på kurs. Å 
innkalle tillitsvalgte til kurs vil kunne være en måte å tilrettelegge 
på for at de skal kunne frigjøre tid til mer systematisk skolering. 

Kurs- og skoleringstilbudet for medlemmer og tillitsvalgte i NTL 
kan sies å være på tre nivå. Det grunnleggende nivået inkluderer 
organisasjonsleddenes egne kurs og NTL skolen Trinn I, II og 
III. Forbundets øvrige kurs kan sies å utgjøre neste nivå, mens 
toppskoleringskurs fra AOF og LO Stat utgjør øverste nivå i skoler-
ingstilbudet. I toppskoleringskursene ligger det nok et potensial 
for NTL å utnytte denne skoleringen enda bedre og mer systema-
tisk enn i dag. Ut fra FAFO-rapporten viser det seg også at mange 
tillitsvalgte selv mener de trenger mer kompetanse, uavhengig 
av erfaring og tidligere skolering. Det kan derfor virke som om 
forbundets kurs, utover trinnskoleringen, med fordel kunne vært 
mer systematisk rettet inn mot eksisterende tillitsvalgte og videre 
skolering i avtaleverket.

Skolering og kompetansebygging er en viktig suksessfaktor på 
alle nivåer i organisasjonen. NTL har et rykte på seg at våre tillits-
valgte er noen av de best skolerte i våre organisasjonsområder. 

NTL bør også gjennomføre kurs for medlemmer uten tillitsverv, 
både for å skolere medlemmene og for å motivere flere til å påta 
seg tillitsverv. Denne typen kurs blir i stor grad gjennomført lokalt 
i de ulike organisasjonsleddene og i mange ulike varianter. 

Regionale kurs
I noen fylker og regioner har det blitt gjennomført regionale kurs. 
Blant annet har trinn I blitt gjennomført regionalt. Erfaringsmessig 
har de kursene med lokale organisasjonsledd som arrangører 
(fylkesutvalg eller andre organisasjonsledd) hatt langt flere 
deltakere enn når forbundet har stått som arrangør. Forbundet er 
i begge tilfeller ansvarlig for faglig innhold og innledere. LO Stat 
arrangerer også flere kurs regionalt. Innhold og tema for disse 
fastesettes av LO Stats fylkesutvalg.

En av fordelene med regionale kurs er at deltakerne får en kortere 
reisevei for å komme til kursstedet. Det vil nok være enklere å få 
med seg tillitsvalgte og medlemmer som ikke kan reise til 
Sørmarka og være borte over lengre tid.  

Obligatorisk skolering
Forslaget om obligatorisk skolering av alle (nye) tillitsvalgte er 
blant de oversendte forslagene fra Landsmøtet. Forslaget 
konkretiserer ikke hvordan dette skal gjøres i praksis, og innenfor 
dagens vedtekter har ikke forbundet sanksjonsmuligheter overfor 
tillitsvalgte som eventuelt velger ikke å delta på en slik obligatorisk 
skolering. 

Siden en fullt ut obligatorisk skolering av alle nye tillitsvalgte ikke 
er realistisk å få til, forholder utvalget seg til “obligatorisk skolering” 
som at de aktuelle tillitsvalgte får innkalling og eller blir særskilt 
invitert til den aktuelle skoleringen. Innkalling til skolering vil 
også ha den fordelen at det for noen tillitsvalgte vil bli lettere å få 
permisjon med lønn når de kan vise en innkalling til arbeidsgiver, 
heller enn et opptaksbrev.

En viktig forutsetning for å få til en ordning med obligatorisk skol-
ering av nye tillitsvalgte er at forbundet har oversikt over hvem 
som er tillitsvalgte. Om forbundet ikke får melding om nyvalgte 
hurtig etter at valgene er foretatt, så er det heller ikke mulig å gi 
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nyvalgte et tilbud uten at de selv tar kontakt med forbundet. Det 
vil også kunne være kapasitetsutfordringer til at alle nye tillits-
valgte skal få tilbud om deltakelse på Trinn 1.

Gode e-kurs kan være lavthengende frukter med tanke på å gi 
nye tillitsvalgte et minimum av skolering. E-kurs kan eller skal 
aldri fullt ut erstatte forbundets fysiske kurs, spesielt for nye tillits-
valgte. En av grunnene til dette er at skolering av nye tillitsvalgte 
i stor grad handler om bygge disse opp og gi dem selvtillit til å ta 
fatt på tillitsvalgtoppgavene. Dette skjer i samspill og dialog med 
øvrige kursdeltakere og innledere. Imidlertid kan e-kurs være 
hensiktsmessig for faglige påfyll og for deler av den grunnleggende 
opplæringen av den enkelte tillitsvalgte. Man kan for eksempel 
tenke seg at deler av Trinn I gjøres om til et e-kurs, slik at den 
fysiske delen av kurs blir over to-tre dager i stedet for fem som i 
dag. Da vil man både ha et minimum av skolering (e-kurset) som 
alle nye tillitsvalgte kan gjennomføre, og man vil kunne senke 
terskelen for å delta på Trinn I ved å redusere behovet for over-
nattinger. Ved å gjøre dette legger gjør NTL det lettere å kunne 
gjennomføre Trinn I lokalt eller regionalt. 

Utvalgets anbefalinger
Utvalget anbefaler videre at man utarbeider e-læringsmoduler for 
ulike styreverv, som kasserer, sekretær og ungdomstillitsvalgt og 
for enkeltområder som lokale lønnsforhandlinger, skift- og turnus 
og tilsettings- og personalsaker. Slike e-læringsmoduler vil ikke 
være nok til å erstatte dagens skoleringstilbud innenfor disse 
områdene, men vil kunne være en nyttig starthjelp, spesielt for 
nye tillitsvalgte. Med gode e-læringskurs vil nye tillitsvalgte i større 
grad vite hvor de skal begynne på oppgavene sine og hvor de kan 
finne mer informasjon og bistand.

Utvalget anbefaler at forbundet utvikler grunnleggende e-lærings-
kurs for nye tillitsvalgte. De ulike e-læringsmodulene bør være 
tilpasset de forskjellige tariffområdene i den grad det er nødvendig. 
E-læringsmoduler bør kunne erstatte deler av dagens trinn I for 
dem som ønsker det. 

Utvalget anbefaler også at man i neste landsmøteperiode prøver 
ut kombinasjonen e-læringsmoduler og regionale kurs på trinn I. 
Erfaringen med regionale kurs viser tydelig at disse fungerer best 
når de arrangeres av fylkesutvalg eller andre organisasjonsledd, 
og utvalget anbefaler at forbundskontoret anstrenger seg for å 
kunne tilby innledere til regionale kurs, men at de bør arrangeres 
av lokale krefter.

Utvalget anbefaler at forbundet prøver ut en ordning med å 
innkalle alle nye tillitsvalgte i organisasjonsleddene til Trinn 1 
i neste landsmøteperiode. Utvalget anbefaler ikke en fullt ut 
obligatorisk opplæring for nye tillitsvalgte, siden mangelfull rap-
portering av nyvalg, kapasitet og manglende sanksjonsmuligheter 
vil gjøre dette urealistisk. Utvalget anbefaler at organisasjonsled-
dene selv utarbeider planer for systematisk opplæring av sine 
nåværende og kommende tillitsvalgte. Forbundet må både stille 
krav til organisasjonsleddene og bidra med nødvendige verktøy 
som kan brukes lokalt. 

Utvalget anbefaler at det legges til rette for økt bruk av hospitering 
ved forbundskontoret med tanke på å utvikle og å bygge strategisk 
og viktig kompetanse i organisasjonsleddene. 

3.6 Organisering etter arbeidsgiver også i nasjo-
nale avdelinger/nasjonale linjer?
Spesielt i større virksomheter i staten har arbeidsgiverne begynt å 
skille ut enkelte oppgaver virksomheten skal løse, og organisere 
disse i nasjonale linjer og avdelinger. Denne typen enheter har 
ofte et overordnet og helthetlig ansvar innen et bestemt fagfelt 
eller oppgaveområde innen virksomheten. Eksempler på slike 
enheter kan være lønnsenheter, kontakt- eller kundesentre eller 
avdelinger som utfører bestemte typer saksbehandlingsoppgaver. 
Utfordringen med slike nasjonale enheter er å få til et oversiktlig, 
naturlig og effektivt tillitsvalgtapparat.  Ofte sitter ledelsen for 
enheten i en styringsenhet i Oslo, Tromsø eller en annen plass i 
landet. Tilpasningsavtalene til hovedavtalen skal beskrive hvor 
medbestemmelsen skal tas ut i virksomheten. Her legges ofte 
medbestemmelsen til ledelsen i styringsenheten for den nas-
jonale enheten og tillitsvalgte her må ivareta medlemmer i alle 
underliggende enheter og avdelinger som er geografisk spredt ut 
over hele landet. 

NTLs landsforeninger er tradisjonelt organisert geografisk, gjerne 
med et fylkes- eller regionledd som et historisk utgangspunkt. 
Det betyr at medlemmene som arbeider i de ulike nasjonale 
enhetene ofte har geografisk nærhet til sin tillitsvalgte i NTLs 
fylkes- eller regionale avdeling. Mens den tillitsvalgte som ivaretar 
medlemmets lønns og arbeidsvilkår og utøver medbestemmelse 
på vegne av medlemmet sitter geografisk langt fra medlemmene.

NTL kan velge å organisere seg likt med arbeidsgiver i slike 
tilfeller. Da vil NTL få en nasjonal avdeling som ivaretar både 
medbestemmelse og medlemspleie for de medlemmene som til-
hører den nasjonale avdelingen eller styringslinjen til arbeidsgiv-
er. Fordelene med en slik organisering vil være at de tillitsvalgte 
kjenner utfordringene og organiseringen i den nasjonale styring-
slinjen godt.  Videre vil også medlemmene naturlig kunne vite 
hvem som er deres tillitsvalgte på alle nivåer fordi organiseringen 
til NTL sammenfaller med arbeidsgivers organisering. 

Ulempene ved en slik måte å organisere seg på vil være at det vil 
være utfordrende å avholde åpne årsmøter eller medlemsmøter 
hvor medlemmene kan møtes fysisk. Det vil være knyttet store 
reiseutgifter ved å gi alle medlemmer mulighet til å delta på 
årsmøtene i den aktuelle NTL-avdelingen. En måte å kompensere 
for dette på er å velge en modell hvor man har representasjon 
ved årsmøtene. En annen ulempe er at fagforeningen internt i 
virksomheten vil kunne bli sektororientert og det vil kunne bli 
vanskeligere å se de muligheter som ligger i hele virksomheten.  

Et alternativ for organisering kan være å dele ansvaret for å følge 
opp medlemmene mellom hovedtillitsvalgte i den nasjonale sty-
ringslinjen og de geografiske avdelingene. Her kan man tenke seg 
at de geografiske avdelingene har ansvar for det organisatoriske 
arbeidet som kurs, medlemsmøter osv. De hovedtillitsvalgte i den 
nasjonale styringslinjen har ansvaret for å følge opp de formelle 
avtalene. Det må i så fall gjøres godt kjent blant medlemmene 
hvordan denne arbeidsfordelingen er. Dette blir fort den samme 
problematikk som vi har knyttet til samarbeid på tvers av organ-
isasjonsledd, problemstillingene blir bare avgrenset til internt i 
den aktuelle virksomheten.  



12

Utvalgets anbefalinger
Utvalget mener at i de virksomhetene hvor det er nasjonale linjer 
bør det være opp til etatsforeningene å finne løsninger som er 
hensiktsmessige for de enkelte virksomhetene. Det vil være feil 
av forbundet å legge føringer på landsforeningene for hvordan 
de vil organisere sine avdelinger.  Det gjøres forskjellig i dag, og 
det er ingen modell som i dag framstår som ideell sett fra vårt 
ståsted.

3.7 Organisering av medlemmer i ledende stillinger
NTLs landsmøte i 2014 ba om at organisasjonsutvalget spesielt ser 
på organisering av medlemmer i ledende stillinger. Landsmøtet 
ba om at utvalget tar hensyn til disse medlemmenes behov og 
organisasjonen som helhet. 

Organisering av ledere i NTL ble utredet av et utvalg som skulle 
vurdere NTLs organisasjonstilbud til alle grupper ansatte, 
inkludert ledere med og uten personalansvar. Utredningen ble 
presentert i rundskriv 2/2005. Etter utvalget la fram sin rapport 
konkluderte NTLs forbundsstyre med at NTL Ledere skulle 
fortsette som et eget organisasjonstilbud til øverste leder- og 
nestledersjikt. Andre medlemmer som har forhandlingsansvar 
og som i sine funksjoner og oppgaver kan oppleve rollekonflikter 
mellom lederrollen og medlemskapet i den «ordinære» forening 
/landsforeningen/avdeling, kan også bli medlemmer av NTL 
Ledere. Medlemskap i NTL Ledere skulle individuelt vurderes. 

Forbundsstyret bestemte videre at den enkelte landsforeningen 
og forening fritt kunne finne sin form for organisering av ledere. 
Forbundsstyret oppfordret til samarbeid og inkludering mellom 
NTL Ledere og andre organisasjonsledd for å ivareta NTL Lederes 
interesser på lik linje som for andre NTL-medlemmer.  Det ble 
oppmuntret til at medlemmer i lederstillinger selv tok initiativ 
til å etablere ledernettverk på tvers av NTLs foreninger innen 
nærmere definerte geografiske områder.  

NTL Ledere har møtt NTLs organisasjonsutvalg i to møter.  De 
mener at det overordnede målet må være at NTL skal være en 
attraktiv fagforening for ledere i NTLs organisasjonsområde. 
Utvalget støtter NTL Ledere i at det er viktig for NTL at medlemmer 
i ledende stillinger og medlemmer som sitter med personalansvar 
finner sin plass i NTL-fellesskapet. I dag organiseres medlemmer i 
ledende stillinger delvis gjennom etatsforeningene og delvis 
gjennom NTL Ledere.  

Medlemssammensetning i NTL Ledere
NTL Ledere kom med følgende innspill til organisasjonsutvalget: 
«Vi mener at vi har behov for å få kartlagt hvor mange ledere som 
er organisert i NTL i dag, på hvilket nivå de virker som leder og 
hvor de er organisert».

På bakgrunn av dette innspillet har forbundskontoret gått gjennom 
medlemslistene til NTL Ledere. Her kommer det frem at det er i 
underkant av 100 yrkesaktive medlemmer i NTL Ledere. Av disse 
er det mange som er ledere i små landsforeninger og avdelinger. 
Flere av disse er ledere i frivillige og ideelle organisasjoner. Kun et 
fåtall tilhører større virksomheter hvor NTL har store organisasjonsledd. 

Oversikt over hvor mange ledere med personalansvar 
som er NTL medlemmer
Forbundet har ingen registrerte opplysninger som viser hvilke 
stillingsgrupper medlemmer er ansatt i. Utvalget har vurdert for-
skjellige metoder for å finne ut hvor mange av NTLs 
medlemmer som kunne ha blitt medlemmer i NTL Ledere. 
Utvalget har ikke funnet en god måte å gjennomføre en slik 
undersøkelse på, men tilbakemeldingene fra enkeltstående 
organisasjonsledd gir inntrykk at NTL har en del ledere som 
medlemmer i virksomhetenes NTL-foreninger/-avdelinger. 

Utvalget støtter NTL Ledere i deres påstand i at det er et 
potensial for verving av flere i leder-gruppen som har valgt å stå 
uorganisert eller gått inn i en profesjonsforening. 

Utfordringen i å få styrke nok
NTL Ledere peker på følgende problemstillinger med dagens 
organisering:
1. Det er vanskelig å få kontakt med potensielle medlemmer  
 for å tilby deltakelse i konferanser/kurs eller nettverk.  Det  
 finnes ikke en oversikt over ledere som er organisert i NTLs  
 forskjellige organisasjonsledd. De er derfor avhengig av  
 bistand fra lokale tillitsvalgte i andre deler av NTL for å  
 spre invitasjon og oppmuntre uorganisert til å delta på NTL  
 Lederes aktiviteter

2. Verving, så lenge de ikke gis mulighet til å ha medlemmer 
 i alle virksomheter. Dagens regler hvor organisasjonsledd i  
 NTL kan legge ned veto ved innmelding i NTL Ledere. 

3. I lokale lønnsforhandlinger har NTL Ledere problemer med å  
 komme til forhandlingsbordet når det er andre organisasjons-  
 ledd i NTL i virksomheten. Arbeidsgiver kjenner bare ett NTL.  
 NTL Ledere vil de fleste steder være avhengig av at det lokale  
 forhandlingsutvalget i NTL ivaretar deres medlemmer. 

4. I forhold regulert i hovedavtalen er det de lokale 
 NTL-organisasjonsledd som har partsrett. Informasjon om  
 virksomhetsutvikling og mulighet til å påvirke gjennom tillits- 
 valgte vil måtte gå gjennom NTLs lokale organisasjonsledd  
 og ikke gjennom NTL Ledere.

5. NTL Ledere melder om at det hender lokale tillitsvalgte ikke  
 vil ha NTL-medlemmer med på medlemsmøter og lignende.  
 Disse ledere søker til NTL Ledere for felleskap, fordi lokale  
 organisasjonsledd ikke evner å ivareta disse medlemmene  
 på en god nok måte. 

Hvilke tilbud har forbundet til denne gruppa i dag
NTL tilbyr i dag kursene arbeidsrett til ledere og personal- og 
lederutvikling (tre samlinger á tre dager). Utover dette har denne 
medlemsgruppen de samme medlemstilbudene som andre 
medlemmer i NTL har. 
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Alternative organiseringsformer
I diskusjonen internt i NTL Ledere fremkom det noen ulike 
forslag til organisering av medlemmer med ledende stillinger i 
NTL. NTL Ledere har ikke tatt stilling til noen spesifikk modell på 
nåværende tidspunkt.

Alternativ 1 - Et styrket NTL Ledere
NTL Ledere mener at vi bør fjerne etatsforeningene sin mulighet 
til å legge ned veto og at det heller bør være opp til hvert enkelt 
medlem å velge hvor de vil være organisert. 

Ved å lette adgangen til å kunne bli medlem i NTL Ledere, kan 
det i sum gi flere ledere både til NTL Ledere og NTL. Flere som er 
skeptisk til å melde seg inn i det lokale NTL-organisasjonsleddet 
vil kunne finne et sterkere felleskap i NTL Ledere og NTL Ledere 
vil ha flere som verver nye ledere til NTL. 

Potensielle medlemmene velger selv om de ønsker å stå i lokalt 
organisasjonsledd eller NTL Ledere. Slik kan vi verve ledere 
til NTL uten å måtte ha en tungvinn prosess med å godkjenne 
medlemmene som skal til NTL Ledere på en spesiell måte og 
kanskje gi de en annen organisering enn den de kan forespeiles 
i en verveprosess. Det må orienteres om forskjellene mellom NTL 
Leder og lokale NTL- foreninger, -avdelinger eller -landsforeninger. 
Ved en slik organisering vil nok noe av økningen i NTL Ledere 
komme fra andre NTL-ledd, men det gir også en større mulighet 
for å nå potensielle nye medlemmer.  

Alternativ 2 - Etablering av et ledernettverk
Man kan styrke arbeidet for ledere organisert i NTL gjennom NTL 
Ledere. NTL ledere fortsetter som i dag, men at det etableres et 
ledernettverk på tvers av landsforeningene og foreningene i NTL. 
NTL Ledere deltar i dette arbeidet sammen med andre valgte 
representanter i et ledernettverksstyre. Gjennom dette nettverket 
kan man samarbeide om å etablere ulike aktiviteter og knytte 
bånd mellom ledere organisert i NTL. På denne måten kan faren 
for å miste medlemmer fra de ulike NTL-foreningene bli mindre, 
mens tilbudet til den enkelte leder som organiserer seg kan styrkes.

Alternativ 3 - Nedleggelse av NTL Ledere og etablering av et 
ledernettverk og økt kursvirksomhet for medlemmer i ledende 
stillinger
NTL Ledere legges ned og medlemmer overføres til de respektive 
organisasjonsledd i virksomhetene.  

Slik kan forhandlingsstyrken og fullmaktene knyttet til både 
tariffspørsmål og hovedavtalespørsmål kunne bli ivaretatt av en 
NTL-avdeling, -landsforening eller -forening, likt med andre NTL-
medlemmer på arbeidsplassen. 

Utfordringene med dette er at det er ledere i ganske mange små 
organisasjoner som da ikke vil ha en avdeling å melde seg inn i. 
Disse vil i imidlertid kunne få tilbud om direkte medlemskap i en 
landsforening. 

Det bør etableres et nettverk for medlemmer i ledende stillinger. 
Et slikt nettverk bør driftes av et eget fagutvalg (NTLs vedtekter 
§ 17 pkt. 1-2) med støtte fra forbundskontoret. På denne måten 

kan medlemmene ivaretas på en god måte. Fagutvalget opp-
nevnes av forbundsstyret og har ansvar for å utarbeide tilbud 
til medlemmene med ledende stillinger. Fagutvalget vil ikke ha 
samme posisjon som et styre i en forening eller avdeling har, men 
det vil være et faglig kollegium som har til formål å tilby gode 
samlinger for ledere og ansatte med personalansvar. Mandat og 
retningslinjer vil fastsettes av forbundsstyret, men tidligere fag-
utvalg for andre grupper har hatt status som rådgivende organ for 
forbundsstyret.

Utvalgets vurdering av alternativene
Utvalget anser at det i dag er en arbeidsdeling mellom NTL 
Ledere og de lokale organisasjonsledd i NTL. Det er de lokale 
organisasjonsledd som har partsrett etter hovedavtalen og ved 
lønnsforhandlinger. NTL Ledere gir i hovedsak medlemmer et 
faglig tilbud og støtter medlemmer i personalsaker.

Ved å velge alternativ 1 vil avdelinger og foreninger miste sin inn-
flytelse på hvor medlemmene skal være organisert. Det vil bety at 
flere ledernivåer enn toppledernivå vil kunne gå inn i NTL Ledere, 
noe som kan vanne ut felleskapet blant ledere på et høyt nivå i 
virksomhetene. Fordelen er at innmeldingsprosessen vil oppleves 
som mye enklere av nye medlemmer. 

NTLs nye medlemssystem gjør det mulig å ha oversikt over NTL-
medlemmer pr. arbeidsplass, slik at det lokale organisasjons-
leddet vil ha oversikt over også NTL Lederes medlemmer på 
arbeidsplassen.  

Fordelene ved å velge alternativ 2 er at da har vi allerede en kjent 
organisering på plass. I tillegg vil en kunne styrke det faglige tilbu-
det gjennom nettverk. Ulempene er at man fortsatt vil kunne ha 
ledere i flere organisasjonsledd i NTL i samme virksomhet. 
Problemet når noen ønsker å melde seg inn i NTL Ledere og 
forbundet eller etatsforeningen ikke etterkommer ønsket, er ikke 
løst. NTL vil ikke framstå som en samlet fagforening. I tillegg vil 
det kunne være vanskelig for NTL Ledere å holde oversikt og ha 
kontakt med hvem som skal kunne tilbys tilgang til ledernett-
verket. 

Ved å samle alle NTL-medlemmene i en virksomhet i samme 
organisasjonsledd som alternativ 3 representerer, vil en ha en 
organisering som samsvarer med partsforholdene. Det er det 
lokale organisasjonsleddet i NTL som har fullmaktene knyttet 
til både tariffspørsmål og hovedavtalespørsmål.  Det gir leder-
medlemmer en mulighet til få informasjon om forhold i egen 
virksomhet, og mulighet til å påvirke.  

Alternativ 3 innebærer også opprettelse av et ledernettverk. 
Medlemmer som går fra å være ledere til å være vanlige medlemmer 
vil også ha sin naturlige plass i fagforeningen. 

Alternativ 3 gjør radikale endringer i organisasjonen, som kan 
medføre uro og mulige utmeldinger. NTL Ledere mister også sin 
representasjon på NTLs landsmøte. Samtidig vil spørsmål knyttet 
til hvem som er målgruppe og kan delta på arrangementer og i 
nettverket vil ikke lenger være relevant, og NTL Lederes ambisjoner 
og ønske om å nå flere med sine tilbud vil kunne realiseres.
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Utvalgets anbefalinger
Utvalget mener vi ved å legge ned NTL Ledere som et eget 
organisasjonsledd, vil samle NTL-familien på arbeidsplassen best. 
Utvalget anbefaler derfor alternativ 3.  

Utvalget anbefaler at det etablerers et fagutvalg som beskrevet i 
alternativ 3. Fagutvalget skal sammen med forbundskontoret 
arrangere inntil to årlige nettverkssamlinger som har et godt 
faglig innhold. En kan for eksempel ha en- til to-dagerssamlinger 
i regi av NTL hvor man tar opp og diskuterer aktuelle saker og 
politikk-områder. En annen variant som er mulig å tenke seg er å 
legge opp til en dagskonferanse i etterkant av andre samlinger i 
regi av Regjering, DFØ, DIFI eller forbundet. 

Fagutvalget eller nettverket kan også benyttes til å belyse ak-
tuelle problemstillinger og følgelig gi innspill til forbundsstyret. 
Forbundsstyret fastsetter mandat og retningslinjer for et slikt 
lederutvalg. Fagutvalget for ledere vil fortsatt kunne være samtale- 
partner eller bistå medlemmer, likt det tillitsvalgte i NTL Ledere 
gjør i dag. Fagutvalg og nettverk vil finansieres av forbundet 
gjennom OU- og Aktivitetsfondsmidler.

Utvalget anbefaler at medlemmene overføres til organisasjons-
leddene som dekker deres virksomhet. 

3.8 Samarbeid på tvers av organisasjonsledd og 
LO og LO Stats distriktsapparat 
NTL har ikke noe formelt distriktsapparat som sikrer samarbeid 
på tvers av organisasjonsledd. NTL er som det kommer frem i 
beskrivende rapport organisert etter virksomhet. Selv om de ulike 
landsforeningene og avdelingene i NTL kan være organisert etter 
geografi, er det med unntak av fire fylkesutvalg, ikke noe geografisk 
organisering som støtter opp under at organisasjonsledd skal 
samarbeide på tvers. Dette i motsetning til enkelte andre LO-
forbund som har en rendyrket geografisk struktur, gjerne helt ned 
på kommunenivå. 

LO har et distriktskontor i hvert fylke som er ledet av en distrikts-
sekretær. LO stat har også distriktssekretærer men deres lokal-
organisasjon følger hverken LOs organisering eller den tradisjonelle 
regioninndelingen. 

Et eksempel her er LO Stat sin distriktssekretær i Nord-Trøndelag 
og Nordland. Til tross for at mange NTL-medlemmer engasjerer 
seg i fylkesutvalg i LO Stat, så er det ikke av et slikt omfang som 
vår størrelse skulle tilsi. Samtidig er det for få kontaktpunkter og 
for dårlig koordinering mellom NTLs representanter i lokale LO- 
organisasjoner og LO Stats lokale organer og forbundet sentralt.
Lokalt har vi også mange varianter av LO i/på, LO i Oslo, LO i 
Trondheim osv. Enkelte steder har NTL god representasjon, men 
sammen med Industri Energi er NTL samlet sett et av de forbundene 
som er relativt sett dårligst representert. Erfaringene fra de 
stedene NTL er godt representert, som for eksempel Oslo, er at LO 
i/på kan være en veldig god samarbeidsarena både med tillitsvalgte 
fra andre organisasjonsledd i NTL og med andre LO-forbund.

NTL har i dag i hovedsak ikke organisasjonsstrukturer som 
stimulerer til engasjement i LO i/på. Utvalget ser heller ikke på 
engasjement i LO i/på som en sentral organisatorisk oppgave for 
forbundet. LO i/på skal være av og for lokale fagforeninger og er 
derfor avhengig av initiativ fra lokale organisasjonsledd og tillitsvalgte.

Det har gjennom flere landsmøteperioder vært en diskusjon 
om hvordan NTL skal organisere seg lokalt, på tvers av arbeids-
plasser. I forrige periode ble det gjennomført forsøksordninger 
med regionale forbundssekretærer. Etter en evaluering ble det 
konkludert med at dette ikke var veien å gå for NTL, et syn som 
ble støttet av et stort flertall på landsmøtet.

Til sist Landsmøtet i 2014 kom det inn tre forslag som ble vedtatt 
og som alle omhandlet utredning av samarbeid på tvers av 
organisasjonsledd og NTLs forhold til LO og LO Stats distrikts-
apparat. Felles for forslagene er at de ser behovet for å jobbe 
videre med hvordan NTL skal bli bedre på samhandling på tvers 
av virksomheter lokalt. Forslagene peker også på at det er LO og 
LO Stat sine distriktsapparat som er nøkkelen til å få styrke lokalt 
gjennom samarbeid.

NTL har som nevnt tidligere fylkesutvalg i fire fylker. Dette er Oslo, 
Hordaland, Trøndelag og Telemark. Selv om disse fire fylkesutvalgene 
driftes og fungerer ulikt er erfaringene at det er mye enklere å 
drive aktivitet på tvers av virksomheter der hvor det er etablert 
fylkesutvalg enn hva som er tilfelle i de fylkene hvor det ikke er et 
fylkesutvalg. 

Utvalgets vurderinger og anbefalinger
Utvalget ser at det er behov for å styrke NTL sin rolle og posisjon i 
LO og LO Stat sine regionale ledd. Forbundet må sette av ressurser 
til å følge opp lokalapparatet systematisk. Det vil etter utvalgets 
mening også være behov for både å samle NTL sine representanter i 
LO Stats fylkesutvalg og LOs regionsråd for å koordinere en felles 
politikk, men også å ha en løpende dialog og informasjonsflyt.

Utvalget anbefaler at det startes et arbeid med å etablere flere 
fylkesutvalg og stedsutvalg. Dette både for å ha en lokalorgan-
isasjon som bedre matcher LO og LO Stat og for å legge rette til 
mer og bedre samarbeid på tvers av organisasjonsledd lokalt. 
Det er forbundet som skal utpeke representanter til de nye re-
gionrådene. Om vi hadde hatt fylkesutvalg i alle de fremtidige 
regionene ville dette være naturlig en oppgave for dem.  

Bedre koordinering av NTLs representanter i spesielt LO Stats 
fylkesutvalg vil kunne bidra til en for NTL mer hensiktsmessig 
kursportefølje i LO Stats lokale kurs. Dette vil også kunne svare 
opp en del ønsker og behov i organisasjonsleddene knyttet til 
regionale kurs.
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4.1 Geografisk organisering for NTL?
I dette kapittelet vil vi skissere en mulig alternativ organisasjons-
struktur for NTL. Slik modellen er tenkt vil den eventuelt erstatte 
dagens struktur, ikke være et tillegg. Organisasjonsutvalget vil 
ikke anbefale en slik organisasjonsstruktur, men både for utvalget 
og forbundet er det viktig å ha en bevissthet om mulige alternativer. 
Beskrivelsen av modellen går ikke i detalj, men er ment å dekke 
hovedtrekkene og arbeidsdelingen mellom ulike nivåer. 

I kapittel 4 går vi nærmere inn på mindre drastiske tiltak for 
endringer av NTLs organisasjonsstruktur, innenfor rammene av 
dagens organisering.

FAFOs rapport “Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i 
NTL” viser at tillitsvalgte i NTLs organisasjonsledd bruker klart 
mest tid på medbestemmelse og andre oppgaver rettet mot       
arbeidsgiver. Flere tillitsvalgte gir klart uttrykk for at de ønsker å 
bruke mer tid på organisatorisk arbeid som systematisk verve-
arbeid. Samtidig viser FAFOs undersøkelser at våre tillitsvalgte 
i liten grad bruker tid på politisk arbeid og samarbeid med og    
deltakelse i LOs og LO Stats distriktsapparat.

Som utvalget tidligere har beskrevet grundig i den beskrivende 
rapporten, er NTL i all hovedsak organisert på en måte som 
gjenspeiler arbeidsgivers organisering. Dette er en modell og et 
prinsipp som ikke alltid er like gjennomført, for eksempel ved at 
man har valgt deler av NTLs medlemmer i landsforeningen som 
kan anses som sektor- eller bransjeforeninger selv om de ulike 
virksomhetene tilhører ulike tariffområder. I dette kapitelet vil vi 
for enkelthets skyld se bort fra disse og andre unntak, og nøye 
oss med å henvise til den beskrivende rapporten for en utførlig 
beskrivelse av disse.

NTLs måte å gjenspeile arbeidsgivers organisering i egen 
organisering er ikke den vanligste måten å organisere seg på 
for LO-forbund. NTLs organisering matcher heller ikke LOs og LO 
Stats geografisk baserte organisering, noe som medfører at NTL 
ikke har organisasjonsledd som kan ivareta hele det lokale sam-
arbeidet (for alle medlemmene i et område) med LO og LO Stat 
lokalt, med delvis unntak av de fire fylkesutvalgene. 

Dersom NTL skulle valgt en organisering som i større grad speiler 
LOs og LO Stats lokale organisasjon, ville det vært både ulemper 
og fordeler knyttet til dette. I den videre drøftingen legger vi til 
grunn en modell hvor NTLs formelle organisasjonsledd vil være 
geografisk baserte regionsavdelinger  og klubber  i virksomhetene 
som er underordnet disse.

Med regionsavdeling menes en avdeling som omfatter alle 
medlemmer i virksomheter innen et gitt fylke. Regionsavdelin-
gene vil først og fremst ha organisatoriske og politiske oppgaver. 
De kan også gis mer eller mindre omfattende oppgaver innen 
kurs og skolering, koordinering av tariffkrav og støtte til klubber. I 
den videre omtalen legger utvalget til grunn at regionsavdelingene 
er selvstendige rettsubjekt og at oppgavene i avdelingene ivare-
tas av tillitsvalgte som velges av og blant de tilsluttede klubbenes 
representanter.

4. MULIG ALTERNATIV ORGANISERING FOR NTL
Med klubber menes et formelt organisasjonsledd for ansatte i én 
virksomhet eller bedrift. Disse vil primært ha oppgaver knyttet 
til ivaretakelse av medbestemmelse på arbeidsplass, men som 
formelt organisasjonsledd vil klubbene også ha organisatoriske 
oppgaver. Klubbene vil i all hovedsak være tilsvarende dagens 
avdelinger og foreninger.

Regionsavdelingene vil gi en  større grad av rendyrking av 
organisatorisk og politisk arbeid. En slik rendyrking vil kunne 
frigjøre mer ressurser og oppmerksomhet til dette arbeidet. Om 
regionsavdelingene omfatter et helt fylke vil de være store nok til 
å kunne ha muligheten til å bygge opp en kapasitet lokalt i eget 
organisasjonsledd, på samme måte som de store landsforeningene 
i dag. De vil dermed kunne støtte opp om arbeidet i klubbene. I 
mange LO forbund med en slik organisering er det vanlig at en 
betydelig del av skoleringsarbeidet skjer i regi av avdelingene.

Den mest åpenbare ulempen ved en slik organisering vil være 
at medlemmer i landsomfattende virksomheter vil være spredd 
på mange ulike regionsavdelinger. For å ivareta medlemmene i 
slike virksomheter kommer man ikke utenom en slags matrise-
organisering, hvor geografi bestemmer avdelingstilhørighet, men 
man må ha en klubbstruktur på nasjonalt nivå i samsvar med 
arbeidsgivers organisering.

Gitt at de samlede ressursene for organisasjonsleddene ikke 
endres, så er det først fremst de landsdekkende landsforenin-
gene i dagens NTL som vil få mindre ressurser fordi regionsavd-
elinger vil måtte få en del av kontingentinntektene. Det samme 
gjelder langt på vei for dagens foreninger, som i hovedsak 
organiserer medlemmer i geografisk samlede enkeltvirksomheter. 
En slik organisering vil altså kunne være til ulempe for de som i 
dag er store landsdekkende landsforeninger og de større foreningene.

For medlemmene i små organisasjonsledd og i virksomheter 
med få medlemmer kan det derimot tenkes at en slik geografisk 
organisering kan være en fordel. Det finnes i dag flere lands-
dekkende foreninger (og avdelinger) i NTL med mindre enn 1.000 
medlemmer, i tillegg til noen større landsforeninger som organiserer 
over flere virksomheter og tariffområder  (“sektorforeninger”). 
De fleste av disse har i dag lite eller ingen frikjøp på landsforenings- 
nivå, noe som gir svært begrenset kapasitet til å følge opp og 
ivareta medlemmer over hele landet. De landsforeningene som 
organiserer flere virksomheter har heller ingen arbeidsgivermot-
part på landsforeningenes nivå, og får dermed heller ikke frikjøp 
finansiert av arbeidsgiver.

En oppbygging av kapasitet og samling av ressurser i regions-
avdelinger vil kunne være en fordel for slike organisasjonsledd. 
Både gjennom geografisk nærhet og gjennom flere møtearenaer 
lokalt, som regionsavdelingenes kurs, konferanser, årsmøter osv., 
vil det kunne oppleves som en kortere vei til bistand og veiledning 
i sitt daglige virke.
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I henhold til inndelingen utvalget har gjort i rapporten “Norsk 
Tjenestemannslags egen organisasjon og oppgaver” og i kapittel 
2, kan man dele inn organisasjonsleddenes oppgaver kategorier 
knyttet til medbestemmelse (oppgaver rettet mot arbeidsgiver), 
organisatoriske (oppgaver knyttet til egen organisasjon) og 
politiske oppgaver (rettet mot LO, LO Stat, i forbundet eller mot 
lokal- og rikspolitikere). 
Både for dagens organisering i NTL, hovedsaklig etter arbeids-
givers organisering, og den skisserte geografiske organisering 
kan illustrere egnetheten til ivareta de ulike oppgavene i følgende 
tabell:

Hovedprinsipp Organisatorisk- 
medlemsvekst 
og -pleie

Med-
bestemmelse

LO og LO Stat

Arbeidsgiver Varierende Godt egnet Mindre egnet
Geografisk Varierende Mindre egnet Godt egnet

Ivaretakelsen av medbestemmelsen på arbeidsplassen er en 
kjerne i fagforeningsmedlemskapet. Selv om utvalget ønsker å 
øke innsatsen i det organisatoriske og politiske arbeidet i organ-
isasjonsleddene, vil det ikke være ønskelig at dette skjer på be-
kostning av medbestemmelsen. En organisering som risikerer å 
svekke de organisasjonsleddene som i dag er sterkest betydelig, 
er ikke ønskelig. Om lag 2/3 av NTLs yrkesaktive medlemmer er 
i dag organisert i landsforeninger som kun, eller i all hovedsak, 
organiserer i en virksomhet, eller i foreninger. De aller fleste av 
disse medlemmene er i store organisasjonsledd med store ressurser. 

Utvalget kan ikke anbefale en modell som innebærer en risiko for 
svekke ivaretakelse av disse medlemmenes interesser.

Utfordringen for NTL er derfor å finne veien som kan styrke det 
organisatoriske og politiske arbeidet i organisasjonsleddene uten 
å svekke arbeidet knyttet til medbestemmelse og ivaretakelse av 
medlemmene på arbeidsplassen. For utvalget står det da klart at 
man må se på kompenserende tiltak som utnytter den fleksibi-
liteten som ligger i dagens organisering.

4.2 Bransje- og sektorlandsforeninger 
I “Norsk Tjenestemannslag - egen organisasjon og oppgaver” 
presenteres en gjennomgang av dagens landsforeninger. Utvalget 
har delt disse inn i tre kategorier, “etatslandsforeninger”, “sektor-
landsforeninger” og landsforeninger som strengt tatt er sektor-
landsforeninger men hvor en etat eller virksomhet er sterkt 
dominerende. Felles for sektorlandsforeningene er at de ikke 
har noen arbeidsgivermotpart på landsforeningsnivå. Enkelte 
sektorlandsforeninger, som NTL Forskningsinstitutter eller NTL 
Kulturinstitusjoner, har også medlemmer i ulike tariffområder.
Det er ikke slik at avdelinger i sektorlandsforeningene har gitt 
uttrykk for at de synes organiseringen i sektorlandsforeninger er 
lite hensiktsmessig. I mange tilfeller er det heller motsatt. 

I organisasjonsledd, innen blant annet justis-, forsvars- og 
universitets- og høgskolesektoren har det både formelt og 
uformelt vært framsatt forslag om samling i en landsforening som 
omfatter hele sektoren.

Samling i sektorlandsforeningen kan ha både positive og negative 
sider. For medlemmer ved enkelte virksomheter kan det å inngå 
i en større landsforening i sektoren gi lettere tilgang til et større 
fellesskap i NTL og slik styrke NTLs organisatoriske ramme rundt 
deres arbeidsplass. En samling i større organisasjonsledd kan 
også styrke det politiske arbeidet i enkeltsektorer. Samtidig er 
det viktig å være oppmerksom på at man i mange tilfeller også 
vil kunne svekke en-til-en-forholdet mellom NTLs og arbeidsgivers 
organisering ved at man ender opp uten en arbeidsgivermotpart 
på landsforeningsnivå. 

Departementsområder
Man kan velge å organisere sektorvis ut ifra departements-      
områder, som for eks Justis- og beredskapsdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet. 

Det er heller ikke slik at en sektorlandsforening som inkluderer 
medlemmer i alle underliggende virksomheter for et departement 
kan ha departementet som arbeidsgivermotpart. Det følger av 
Hovedavtalen i staten at der er forbundet som departementenes 
motpart i saker som angår underliggende eller flere virksomheter. 

I dag organiseres NTLs medlemmer i departementene i lands-
foreningen NTL Sentralforeningen, mens underliggende etater, 
virksomheter organiseres i enten NTL Sentralforvaltningen, eller i 
andre landsforeninger og foreninger.

Man kunne tenke seg at statlige etater/virksomheter som hører 
inn under ett departement organiseres som en landsforening, 
mens departementsområdet holdes utenfor slik som hovedregel 
er i dag. Det vil gi at i Justis- og beredskapssektoren vil NTL 
Politiet, NTL Samfunnssikkerhet og beredskap, hovedrednings-
sentralen, NTL IMDI, kontoret for voldsoffererstatning, Kriminal-
omsorgsdirektoratet, NTL Domstolene, NTL UDI, og NTL UNE slås 
sammen til en landsforeningen.

Ved organisering med geografiske felles avdelinger, vil det være 
flere arbeidsgivere -  noen med landsdekkende styringslinjer 
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som gjør at det vil være vanskelig å samle medlemmene til et 
felleskap.  De fleste av NTLs medlemmer er medlemmer fordi de 
vet NTL ivaretar deres lønns- og arbeidsvilkår i virksomhetene 
de arbeider i.  Det er virksomheten som ofte er det beste “limet” 
mellom medlemmer i slike virksomheter. Her vil det være politik-
kområdet som skal fungere som “lim”.

Arbeidsgiverforening
En annen type sektororganisering som spesielt vil være kunne 
være aktuell for overenskomstområdet vil kunne basere seg på 
avtaleområder. Ved å samle medlemmene i alle virksomheter 
som for eksempel er tilknyttet NHO Abelia i en landsforening vil 
man kunne legge til rette for en strømlinjeforming av arbeid kny-
ttet til tariffoppgjørene. En mulig innvending ved en slik organi-
sering vil være om tarifftilhørigheten vil være et naturlig lim for 
medlemmene i en slik landsforening. 

Hovedtyngden av NTLs medlemmer som er omfattet av avtalen 
mellom NTL og NHO Abelia er i alt i dag samlet i NTL Forsknings-
institutter. Men det finnes også forskingsinstitutt som er fristilt 
universitetene og innmeldt i arbeidsgiverforeningen NHO Abelia. 
Disse forskningsinstituttene er av historiske grunner fremdeles 
organisert i sine universitetsforeninger, fordi ansatte i disse      
forskningsinstituttene ofte veksler mellom å arbeide ved univer-
sitet og ved instituttet. I tillegg har universitetsstyrene også full-
makter overfor disse instituttene. 

NHO Abelia organiserte tidligere i all hovedsak forsknings-          
institutter, men har de senere år tilbud medlemskap bredt. NTL 
har medlemmer i  frivillige organisasjoner og stiftelser organisert i 
NHO Abelia som i dag er tilsluttet NTL Sentralforvaltningen. 
I NTL Sentralforvaltningen er også de fleste andre frivillige or-
ganisasjoner og stiftelser hvor NTL har medlemmer samlet. 
Spørsmålet blir da hva som er det viktigste limet, tariffavtalen 
eller bransje/sektor.

Utvalgets vurdering og anbefaling
Utvalget vil på generelt grunnlag ikke anbefale at man organiserer 
NTL i sektorforeninger etter departementstilhørighet. I NTL har 
vi ikke tradisjon for sammenslåing eller endring i organisasjons-   
leddene på tvers av de berørte organisasjonsledds ønsker, på 
tross av at vedtektene gir forbundsstyret myndighet til dette. Skal 
man skape gode samarbeidsforhold må de berørte organisasjons 
leddene selv se fordeler med slike endringer og forutsetningene 
for dette vil være ulike i de forskjellige bransjer- og departements-
områder. 

Dersom enkelte landsforeninger selv skulle ønske å slå seg 
sammen med andre, eller avdelinger ønsker å overføres til en 
annen landsforening, er det ingenting i dagens regime som er til 
hinder for det så lenge forbundsstyret godkjenner dette.
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Utformingen av NTLs organisasjon og aktivitetsnivå må skje innenfor realistiske økonomiske rammer. I det følgende kommer derfor en 
gjennomgang av forbundets og organisasjonsleddenes økonomi.

NTLs økonomiske situasjon avhenger av to faktorer; inntekter og utgifter. NTLs inntekter kommer i all hovedsak fra medlemskontingent.  

INNTEKTER

 
NTL mottok i 2016 162 millioner kroner i medlemskontingent fra NTLs medlemmer. 

Medlemsutviklingen i NTL de siste årene viser en svak positiv utvikling, men vi mister samtidig medlemsandel innen NTLs organisas-
jonsområde.  Dette vises i oversikten under, ved at andel yrkesaktive medlemmer synker svakt, samtidig som vi vet at antall ansatte 
innfor vårt organisasjonsområde har økt. 

Yrkesaktive
medl.

Andel
yrkesaktive

Student/
lærling

Midl. 
fritatte

Uføre Alderspensj. Pensjonister
totalt

Medl.totalt

4 kv 2000 32 028 67.9 % 1 144 329 4 389 8 623 13 012 47 140
4 kv 2005 30 793 66.6 % 870 459 3 200 10 841 14 041 46 219
4. kv 2010 32 549 65,9 % 984 470 4 147 11 192 15 339 49 342
4. kv 2015 32 334 63,6 % 773 424 4 754 12 582 17 336 50 867
4. kv 2016 32 162 63,5 % 837 383 4 783 12 453 17 236 50 618

Studenter og lærlinger betaler 500 kroner pr. år i kontingent. Pensjonistmedlemmer betaler ikke kontingent. Yrkesaktive medlemmer 
betaler 1,1 % av brutto lønn (pensjonsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse) i kontingent.  Det er ingen øvre eller nedre grense for hva 
yrkesaktive medlemmer betaler i kontingent. 

OU-midler avtalefestes i overenskomster/tariffavtaler og skal dekke opplæring og utvikling for de som er omfattet av avtalen.  I 2016 
mottok NTL totalt 13,5 millioner kroner i OU-midler

5. FORBUNDETS OG ORGANISASJONSLEDDENES    
    ØKONOMI

NTLs inntekter : totalt kr 136,7 mill

kontingentinntekter Finansinntekter OU midler
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UTGIFTER
Forbundet har totalt ca 134,4 millioner kroner i utgifter (2016). 
 

29 % ti l  org ledd
27 %

Andre overføringer til 
org.ledd

5 %

Kontingenkostnader
20 %

Udekket forsikringspremie
3 %

Lønnskostnader 
19 %

Dri ft
26 %

Fordeling av forbundets kostnader  
totalt kr 134,4 mill 

43,2 millioner kroner (2016) tilbakeføres direkte til NTLs lands-
foreninger, avdelinger og foreninger som kontingenttilbakeføring, 
støtte til gjennomføring av kurs og annen støtte fra Aktivitetsfon-
det. 

Resten av pengene brukes til faste utgifter som lønn, husleie, IT 
drift og variable utgifter som advokatutgifter, kurs/konferanser, 
møter, reiser for bistand til medlemmer og lignende.

Forbundets egenkapital pr 31.12.16
er fordelt slik: 

Mill. kr

Aktivitetsfondet: 19 869 143

OU midler: 8 201 595

Forsikringsfondet: 20 241 033

Kampfondet: 48 246 762

Fri egenkapital: 88 490 793

I henhold til vedtektene, får Aktivitetsfondet overført 7 % av kon-
tingentinntektene. I 2016 utgjorde dette 11,4 millioner kroner. 
Det er forbundsstyret som fastsetter retningslinjer for tildeling fra 
Aktivitetsfondet. Det ble brukt 21,6 millioner kroner av aktivitets-
fondet i 2016.

OU-midler skal dekke forbundets kurs- og studieaktivitet. Bruk av 
disse midlene er hjemlet og regulert i de ulike tariffavtalene. 
Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for tildeling til NTLs 
forskjellige organisasjonsledd som gjennomfører kurs eller 
konferanser. NTL fikk 21 millioner kroner i 2016 i OU-midler, og 
det ble brukt litt over 25 millioner kroner i 2016. 

Forsikringsfondet ble opprettet når forbundets Forsikringskasse
(gravferdshjelpskasse) ble nedlagt i 2003. Fondets kapital skal 
ikke brukes, men avkastningen fra fondet var forventet å dekke 
premiebetalingen for pensjonistenes kollektive hjemforsikring.  
Fondet gir nå ca 139 000 kroner i avkastning årlig, resterende 
av premieutgiftene dekkes av de yrkesaktive medlemmene ved 
høyere forsikringspremie og forbundet. 

Kampfondet skal brukes til å betale ut streikestøtte til medlem-
mer som er tatt ut i streik (lovlig konflikt) eller for å dekke utgifter 
ved tvistesaker som behandles i særskilt nemd eller i retts-       
apparatet. Dersom det skulle bli en stor streik i staten vil forbundet 
dekke 70 % av brutto lønn for de som tas ut i streik.  Dersom 
snittet for NTLs medlemmer i staten er lønnstrinn 55 vil dags-
utbetalingen være kr 1 276 pr dag. Tar NTL ut 3 000 medlemmer 
i streik i staten, vil dette koste 3,8 millioner pr. dag. De samlede 
utgiftene for en konflikt(Streik) fordeles på de LO-forbund som er 
dekket av tariffavtalen, og forbundet får vanligvis refundert noe 
av kostnadene i ettertid. 
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Økonomi i organisasjonsledd
Formelle organisasjonsledd i NTL er selvstendige rettssubjekt 
som, utover en forpliktelse til å følge NTLs vedtekter, selv er 
ansvarlige for egen aktivitet og disponering av midler. 

Det tilbakeføres 29 % av kontingentinntektene til NTLs lands-  
foreninger og foreninger. Disse pengene er organisasjons-        
leddenes driftskapital som i første rekke skal nyttes til gjennom-
føring av de oppgaver som er fastsatt i vedtektene jamfør         
normalvedtektenes § 8.

De fleste landsforeningene velger selv om de skal fordele 
tilbakeføringen mellom landsforeningen og avdelingene. 

Tabell under viser hvordan landsforeningene har valgt å fordele 
tilbakeført kontingentinntekt (2017) 

 Landsfor (%)  Avd (%)
NTL Skatt 60   40
NTL Fiskeridirektoratet 65   35
NTL Politiet 66  34
NTL NRK 100  0
NTL Veg 66  34
NTL Luftfarten 60  40
NTL Medisinaldepot 100  0
NTL Forsvarsstaben 40  60
NTL Mattilsynet 56  44
NTL Forsvaret 60  40
NTL Statsbygg 70  30
NTL Skoler og institusjoner 60  40
NTL Arbeidstilsynet 70  30
NTL Samfunnssikkerhet og beredsk 64  36
NTL Studentsamskipnadene 43  57
NTL Kulturinstitusjoner 60  40
NTL Forskningsinstitutter 70  30
NTL NAV 59  41
NTL Sentralforvaltningen                 60/53/47/33                 40/47/53/67

Det er kun NTL Sentralforvaltningen som varierer tilbakeføring-
sprosenten basert på om avdelinger er landsdekkende, har store 
reiseavstander eller lignende kriterier. Flere av landsforeningene 
har etablert egne aktivitetsfond som avdelingene kan søke 
penger fra. 

Alle organisasjonsledd skal sende inn godkjent regnskap til      
forbundet, det er mottatt 198 regnskap for 2016 pr 14.11.2017.  
Det er totalt 42 millioner kroner i egenkapital pr 31.12.2016 i 
disse 198 organisasjonsledd i tillegg kommer egenkapitalen hos i 
124 organisasjonsledd som av forskjellige grunner ikke har sendt 
inn regnskap til NTL. 

33 av de 198 som har sendt inn regnskap har mindre enn 500 kr 
i egenkapital pr yrkesaktive medlem. Det er ikke en klar sammen-
heng mellom lav egenkapital og geografi. 47 organisasjonsledd 
av de som har sendt inn regnskap har mellom 500 og 1000    
kroner pr yrkesaktive medlem.  118 har over 1000 kr pr yrkes-
aktive medlem, og av disse er det tre som har over 10 000 kroner 
pr medlem. 

Av de 198 organisasjonsleddene er det 74 som bevilger penger til 
andre organisasjoner. 

Bevilgningene varierer i beløp fra kr 219 200 til kr 500.  
Totalt bevilges det 1,4 millioner kroner fra disse 74 organisasjons-
leddene. 

36 av de 198 organisasjonsleddene betaler ut til sammen 
kr 3,4 millioner i styrehonorarer eller lønn. Seks av disse har 
ansatte på kontor eller lønnede tillitsvalgte, noe som er kostbart. 
De resterende 30 betaler ut kr 800 000 i styrehonorar, et snitt på 
kr 26 700 pr organisasjonsledd.  Det er ingen åpenbar sammen-
heng mellom egenkapital pr. yrkesaktive medlem, og bevilging 
eller honorarer. 

Utvalget har ikke gått nærmere inn på andre måter å fordele 
kontingentinntekter til organisasjonsleddene eller fordelingen 
mellom organisasjonsleddene og forbundet sentralt. Utvalget har 
heller ikke vurdert nivået på forbundets medlemskontingent.
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NTL er et stort forbund med medlemmer ansatt i mange ulike 
typer virksomheter og ulike tariffområder. Antallet organisasjons-
ledd er også stort og organisasjonsleddene har veldig store 
variasjoner i størrelse og ressurser. Skal ulike organisasjonsledd 
ivaretas på en god måte er det etter utvalget oppfatning ikke 
mulig å lage en rigid organisasjonsstruktur som skal være en mal 
som passer for alle. 

Denne oppfatningen kan også forklare hvorfor organiseringen 
av NTL har blitt som den er i dag. Vedtektene har relativt klare 
bestemmelser for NTLs organisasjonsstruktur og for de ulike 
organisasjonsleddene, hvor hovedprinsippet om å organisere seg 
etter arbeidsgivers organisering kommer fram. Men denne 
organisasjonsstrukturen passer ikke alltid like godt for alle og i 
alle sammenhenger. Ulike kompenserende tiltak har derfor 
kommet til. Som kompenserende tiltak har vi alt fra faste 
enheter som fylkesutvalg og NTL Ung til nettverksbygging for 
enkeltgrupper av tillitsvalgte, for eksempel knyttet til funksjon 
eller tariffspørsmål på tvers av organisasjonsledd. Etter utvalgets 
oppfatninger er fleksibiliteten i NTLs organisasjon som kommer til 
uttrykk gjennom slike kompenserende tiltak en styrke for 
organisasjonen, hvor faktisk nytte trumfer prinsipper, en styrke for 
NTL. Utvalget mener disse kompenserende tiltakene må 
videreføres og styrkes.

I FAFOs rapport sies det slik:
“NTLs organisasjon bærer preg av så vel en stabil overordnet 
modell som jevnlige justeringer. En utfordring er å tilpasse
organisasjonsstrukturen til de stadige endringene i arbeidsgivers  
organisasjonsstruktur, og ikke minst framveksten i enheter som 
ikke følger den regionale strukturen som fortsatt er vanlig i statlig 
sektor. (...) En struktur med svært mange små organisasjons-
ledd innebærer også at NTLs øvrige organisasjonsledd må ha 
realistiske forventninger til hva en avdeling skal bidra med. Det 
overordnede organisasjonsleddet - landsforeningen - må for 
eksempel ha oppmerksomhet på områder som informasjons-
arbeid, strukturering av vervearbeidet, tillitsvalgtopplæring med 
mer.” (FAFO s. 77)

Utfordringer knyttet til organisasjonsleddenes store variasjoner i 
størrelse medfører, som FAFO påpeker, at man vanskelig kan ha 
samme krav og forventninger til alle organisasjonsledd. Noen vil 
trenge mer bistand fra landsforeningen og/eller forbundskontor 
enn andre. Skal man endre på denne problemstillingen må NTL 
ta større grep i egen organisasjonsstruktur, for eksempel med en 
geografisk basert organisasjonsstruktur som skissert i kapitel 4. 
Utvalget mener at en slik modell vil risikere en svekkelse av 
arbeidet med medbestemmelse i virksomhetene og kan derfor 
ikke anbefale at forbundet går inn for en slik organisasjonsstruk-
tur.

FAFOs undersøkelser viser også at mange tillitsvalgte, spesielt 
på landsforeningsnivå og i større organisasjonsledd, opplever å 
ha for lite tid til tillitsvalgtarbeidet. Spesielt er det organisatoriske 
oppgaver som verving, medlemspleie og informasjonsarbeid som 
oppleves som nedprioritert. Samtidig peker tillitsvalgte på alle 
nivåer på udekket kompetanse, selv om de ikke opplever at for-
bundets kurs- og skoleringstilbud er mangelfullt.

“Mange av de tillitsvalgte opplever å ha for lite tid til tillitsvalgt-
arbeidet. (...) Avdelingsledere som opplever å ha for lite tid ønsker 
særlig å prioritere verving, medlemsmøter og medlemspleie,  
informasjonsarbeid og skolering. (...) Det ser med andre ord ut til 
å være det organisatoriske arbeidet tillitsvalgte opplever ikke å 
ha tilstrekkelig tid til i dag.” (FAFO, s. 73)

“Likevel oppgir de tillitsvalgte at det finnes betydelige udekkede 
kompetansebehov. Årsakene er i liten grad knyttet til selve kurs-
tilbudet (...) I tillegg mangler de fleste organisasjonsleddene 
rutiner for å sikre at nye tillitsvalgte får skolering. En utfordring er 
derfor å bedre rutinene, motivere og tilrettelegge for at tillitsvalgte 
får nødvendig opplæring.” (FAFO, s. 73.)

Utvalget har derfor anbefalt flere tiltak som kan gjøre grunn-
leggende skolering for nye tillitsvalgte lettere tilgjengelig og 
gjennomførbar. Men tiltak som e-læring og regionale kurs kan 
aldri erstatte forbundets kurskatalog og må kun anses som 
supplement til disse. Skal forbundet og organisasjonsleddene 
lykkes med å frigjøre mer tid til organisatoriske oppgaver må 
forbundet jobbe kontinuerlig med verktøy som gjør arbeidet i 
organisasjonsleddene enklere. Samtidig må organisasjons-
leddene jobbe med egen rekruttering, planer for opplæring av 
egne tillitsvalgte og sikre seg en god arbeidsdeling mellom ulike 
tillitsvalgtroller for å sikre at viktige oppgaver ikke blir nedprioritert.

Utvalget anbefaler at NTL Ledere legges ned og at NTLs medlemmer 
i ledene stillinger inviteres med i et fagutvalg. Utvalget mener det 
er arbeidsplassen som samler NTL-familien beste, ikke hvilken 
stillingsgruppe man tilhører.  

For å styrke NTLs samarbeid lokalt anbefaler utvalget at det 
etableres flere fylkesutvalg eller stedsutvalg.  Utvalget anbefaler 
også at de som representerer NTL i LO Stats fylkesutvalg og i LOs 
regionråd følges tettere opp av forbundet. 

NTL har i hovedsak en god og stabil økonomi, basert på inntekter 
fra yrkesaktive medlemmer. NTLs organisasjonsledd har varier-
ende økonomi, noen har til dels god økonomi. Det å ha «penger 
på bok», er ikke et mål i seg selv. Utvalget vil derfor oppfordre 
organisasjonsleddene til å se nærmere på hvordan enda mer av 
eventuelle passive penger kan brukes på aktivitet, til beste for 
medlemmene.

Ved forbundskontoret mener utvalget at oppgaver som rettes 
imot arbeidsgivere, organisasjonsleddene, tillitsvalgt og medlem-
mer skal utføres av tillitsvalgte.  Det gjelder også i oppdrag rettet 
imot fagbevegelsen ellers, politiske myndigheter, samarbeidsor-
ganisasjoner og internasjonale faglige organisasjoner hvor det er 
viktig at man er valgt av de man representerer.  

Utvalget mener at valgte er avhengig av faglig støtte fra ansatte 
med en annen fagkompetanse eller spisskompetanse som 
forbundet har behov for. I tilfeller hvor behovet er begrenset slik 
at det ikke er aktuelt å ansette noen med en særskilt 
kompetanse, vil forbundet kunne og måtte tilknytte seg den 
kompetansen på annen måte.

6. OPPSUMMERING
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VEDLEGG 4  - OVERSENDTE FORSLAG FRA LANDSMØTET 2014
Vedlegg 2: Oversendte forslag fra Landsmøtet 2014 1 

Forslag 6.1.23 fra Landsstyret 2 

 NTL skal i kommende landsmøteperiode foreta en organisatorisk gjennomgang, med grunnlag i 3 
anbefalingen i organisasjonsrapporten ”Organisasjonsbygging og framtidig styrke” de oversendte 4 
forslag og eventuelt andre aktuelle tema. 5 

Gjennomgangen bør starte med å klargjøre hvilke oppgaver som skal løses på ulike nivå i organisas-6 
jonen. Videre skal NTL utrede hvilke kompetanse- og kapasitetsbehov man har på forbundskontoret 7 
og kompetansebehovene i organisasjonsleddene i henhold til ansvarsområdene. Utredningen skal 8 
også vurdere hvor vidt forbundets grunnopplæring for tillitsvalgte skal gjøres obligatorisk. 9 
Utredningen skal gi anbefalinger om hvordan eventuelle udekkede kapasitets- og kompetansebehov 10 
kan dekkes. 11 

 Spørsmål knyttet til lokalt samarbeid mellom NTLs organisasjonsledd, LO Stats og LOs distrikts- og 12 
lokalapparat skal også utredes. 13 

 Det skal gjøres en gjennomgang av hvordan NTL bør organisere medlemmer i ledende stillinger. 14 
Denne gjennomgangen skal ta hensyn til både disse medlemmenes behov og organisasjonen som 15 
helhet.  16 

Arbeidet skal starte tidlig i kommende landsmøteperiode, og bør legge vekt på bred involvering i 17 
organisasjonen. Forbundsstyret avgjør hvordan arbeide skal organiseres, f. eks. om man skal ha ett 18 
eller flere utvalg. Utvalget rapporterer til Landsstyret, som vedtar en framdriftsplan for arbeidet i 19 
løpet av første halvår 2015. 20 
 21 

 22 

Oversendt fra Forbundsstyret: 23 
 24 

Forslag #187 til 6.1.23 fra Janne Moen Lyng NTL Politiet 25 

Forslag til endringer er markert med parentes: NTL skal i kommende periode foreta en organisatorisk 26 
gjennomgang, med grunnlag i anbefalingen i organisasjonsrapporten ”Organisasjonsbygging og 27 
framtidig styrke”. Gjennomgangen bør starte med å klargjøre hvilke oppgaver som skal løses på ulike 28 
nivå i organisasjonen. Videre skal NTL utrede hvilke kompetanse- og kapasitetsbehov man har på 29 
forbundskontoret(forslag inn) og som en del av utredningen vurdere om man skal ha faste stillinger til 30 
å utføre faste oppgaver. En innstilling rundt dette skal forelegges neste(forslag slutt).  31 

Kompetansebehovene..  32 

Begrunnelse: Vi er opptatt av at faste oppgaver skal løses av faste ansatte ute, nå er det på tide at vi 33 
tar dette på alvor og ser på hvordan vi løser våre oppgaver på forbundskontoret.  34 

 35 

 36 

Oversendt fra Landsstyret: 37 

Forslag 6.1.24 fra NTL NAV 38 

Forbundet skal utarbeide obligatorisk grunnopplæring for nye tillitsvalgte i perioden.  39 
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Begrunnelse: For å styrke arbeidet lokalt er det nødvendig med mer systematisk skolering av alle nye 40 
tillitsvalgte, og det bør være obligatorisk å gjennomføre slik skolering når man påtar seg tillitsverv. 41 
Spesielt er det viktig å skolere lokale plasstillitsvalgte. Det er disse som daglig møter medlemmene og 42 
potensielle nye medlemmer. Gjennom godt skolerte tillitsvalgte vil vi stå bedre rustet til å verve nye 43 
medlemmer, noe som er spesielt viktig for å øke andelen unge medlemmer og medlemmer med 44 
høyere utdanning. Forbundet bør utarbeide en kursmodul som kan benyttes av organisasjonsleddene 45 
selv, samt tilby kurs for de landsforeninger og foreninger som ikke selv har kapasitet eller er store 46 
nok til å gjennomføre denne opplæringen på egenhånd.  47 

Landsstyrets begrunnelse: Oversendes Forbundsstyret i tråd med 6.1.23. En eventuell obligatorisk 48 
grunnopplæring for nye tillitsvalgte må av organisatoriske og kapasitetsmessige hensyn ses i 49 
sammenheng med de øvrige spørsmålene som reises i 6.1.23, og andre innsendte forslag. 50 

 51 

Forslag 6.1.25 fra NTL NTNU  52 

Regionale og fylkesvise ordninger. Forslag om regionale prosjekt, fylkesutvalg og aktivitet på tvers av 53 
organisasjonsledd må sees på i sammenheng.  54 

Begrunnelse: Det er forskjellige utfordringer geografisk hvilke utfordringer NTL og 55 
organisasjonsleddene har. Det er også ulikt mht hvordan og hvilken grad nettverk opp i mot LO-56 
organene er bygd opp og fungerer. NTL må i ny landsmøte periode kartlegge hvor og hva 57 
utfordringene er rundt om i landet og bygge opp strukturer som er best egnet til å møte disse.  58 
 59 

Forslag 6.1.26 fra NTL Skatt 60 

NTL Skatt støtter organisasjonsrapportens anbefalinger om å jobbe videre med hvordan NTL kan 61 
nyttiggjøre seg og bidra til lokal- og distriktsorganisasjonene i LO og LO Stat.  62 

Begrunnelse: Bør jobbes videre med.  63 

 64 

Forslag 6.1.27 fra NTL NAV 65 

Forbundet skal i neste landsmøteperiode ta initativ til å gjennomgå den samlede organisering av LO, 66 
LO Stat og NTLs arbeid i distriktene for å vurdere om dagens løsning er den mest hensiktsmessige for 67 
godt lokalt fagforeningsarbeid. Det skal vurderes om noen områder bør styrkes og om andre områder 68 
skal foreslås å legges ned eller endres. Mulighet for lokale variasjoner i organiseringen skal også 69 
tillegges vekt. I tillegg til organisering, skal det også vurderes hvordan koordinering og samarbeid skal 70 
utøves på en god måte mellom de forskjellige lokale LO organ.  71 
 72 

Begrunnelse: Gjennom LOs fylkeskonferanser, LOs fylkessekretærer, LO stats distriktssekretær, LO 73 
Stats fylkeskartell, NTLs fylkesutvalg, samt landsforeningers avdelinger finnes det svært mange ulike 74 
verv innenfor LO i distriktene. Dette kan bidra til godt lokalt fagforeningsarbeid og god ivaretakelse 75 
av fagbevegelses demokrati. Samtidig kan så mange forskjellige organer føre til mindre engasjement 76 
og dermed også en fare for at medlemmenes reelle innflytelse blir liten. Det bør også vurderes hvor 77 
mange tillitsvalgte det er behov for som skal bistå lokale tillitsvalgte. En gjennomgang er derfor 78 
nødvendig for å bidra til at LO totalt sett har mest mulig optimal organisering både for å bistå lokale 79 
tillitsvalgte og for å sikre at lokale medlemmer/tillitsvalgte blir hørt innenfor de forskjellige sentrale 80 
LO-organer. Det kan virke som om mye er avhengig både av hvor de lokale distriktapparatene er 81 
lokalisert og hvordan styret eller den tillitsvalgte utøver vervet. Vi må ha et distriktapparat som er 82 
organisert slik at alle medlemmer/tillitsvalgte kan ha god nytte av dette. En gjennomgang skal ha 83 
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som mål å bidra til at det lokale LO-arbeidet forbedres gjennom best mulig organisering og drift. 84 
Dette betyr også at det som fungerer godt bør videreføres, og eventuelt utvides/justeres slik at man 85 
kan dra nytte av dette andre steder i landet.  86 

 87 

Forslag 6.1.28 fra NTL Sentralforvaltningen 88 

Det utredes om NTLs administrasjon skal utvides fra fire til fem medlemmer, for eksempel ved å velge 89 
en førstesekretær.  90 

Begrunnelse: Det er behov for å styrke ledelsesfunksjonen på forbundskontoret, og samtidig i større 91 
grad fristille lederen slik at han eller hun kan bruke mer tid til utadrettet aktivitet bl.a. for å gjøre NTL 92 
mer synlige i samfunnsdebatten. Utredningen bør ses i sammenheng med vurdering av kompetanse 93 
og arbeidsfordeling på forbundskontoret. I tillegg må økonomiske og organisatoriske konsekvenser 94 
vurderes. Dersom konklusjonen blir at det er ønskelig å utvide NTLs administrasjon, må de 95 
nødvendige vedtektsendringer fremmes til Landsmøtet 2018  96 

 97 

Forslag 6.1.29 fra NTL Forskningsinstitutter  98 

Forbundskontoret må ha tilstrekkelig med kvalifiserte forbundssekretærer slik at oppfølgingen av 99 
tillitsvalgte og medlemmer blir ivaretatt.  100 

Begrunnelse: God oppfølging fra forbundskontoret er helt avgjørende for NTLs medlemmer. 101 
Manglende oppfølging kan resultere i utmeldinger og skade NTLs omdømme. Godt omdømme på 102 
den enkelte arbeidsplass er avgjørende for både rekruttering av nye medlemmer og for å beholde 103 
eksisterende. Med den nye regjeringen og situasjonen generelt frykter vi at presset på tillitsvalgte vil 104 
øke. Dette fører også til økt press på forbundskontoret. NTLs tillitsvalgte/medlemmer må få rask 105 
tilbakemelding og oppfølging fra forbundskontoret ved alle henvendelser. Et velfungerende og sterkt 106 
forbundskontor vil kunne bidra til å bygge en sterkere organisasjon på den enkelte virksomhet. Det 107 
vil bli vurdert om nåværende ressurser kan brukes på en bedre måte, eller om antallet 108 
forbundssekretærer må økes.  109 

 110 

Forslag 6.1.30 fra NTL UiB 111 

 NTL tilsetter sentralt på forbundskontoret to eller tre jurister med spesialkompetanse innen 112 
arbeidsrett, tilsettings- og personalspørsmål. Dette finansieres gjennom å redusere tallet på valgte 113 
forbundssekretærer.  114 

Begrunnelse: Vi anser at det er behov for spisset kompetanse på forbundskontoret når det gjelder 115 
kompliserte saker innen arbeidsrett, spesielt når det gjelder tilsettings- og personalspørsmål. Ved å 116 
ansette noen få jurister med dette som spesialområde, kan forbundssekretærene avlastes, og 117 
foreninger få bedre hjelp med de få sakene der vi har behov for å få spesialisert bistand. Disse 118 
ansettelsene trenger ikke å bety at man går over til valgte [sic] forbundssekretærer, man kan 119 
simpelthen ansette noen i stillinger som ikke er definert som forbundssekretærer.  120 

 121 

Forslag 6.1.31 fra NTL Studentsamskipnadene 122 

NTL Studentsamskipnadene foreslår at NTL fortrinnsvis ansetter jurist, sekundært velger en ekstra 123 
forbundssekretær, med spesialkompetanse innenfor området arbeidsrett.  124 



25

Begrunnelse: Begrunnelsen er at vi i et stadig tøffere arbeidsmarked opplever medlemmer som har 125 
behov for denne type kompetanse. Vi opplever omstruktureringer, sammenslåinger, 126 
nedbemanninger og et stadig press på avtaleverket og forsøk på å tøye grensene. Når vi melder fra 127 
om denne type saker til forbundet har vi inntrykk av at disse sakene ofte krever spesialkompetanse 128 
som forbundet ikke har, og at sakene ofte tar lang tid. Våre motparter på arbeidsgiversiden har 129 
denne type kompetanse. F.eks har Virke innenfor området arbeidsrett og HR hele 14 130 
advokater/fullmektiger. Vårt tilbud er å få bistand fra en forbundssekretær, advokatbistand fra LOs 131 
juridiske avdeling, samt de forsikringer som kan tegnes via LOfavør. Vi håper Landsmøtet kan støtte 132 
vårt forslag om å styrke forbundet med juridisk kompetanse innenfor arbeidsrett.  133 
 134 

Forslag 6.1.32 fra NTL Sentralforvaltningen 135 

Antallet forbundssekretærer økes.  136 

Begrunnelse: Det er generelt behov for å øke kapasiteten på forbundskontoret. Dette er spesielt 137 
viktig i en tid der det må forventes store omstillinger.  138 

 139 

Forslag # 97 fra Ottar Nerland NTL NAV 140 

Styrking av NTL som fagforening for medlemmer som trenger forbundets kompetanse for å få løst sin 141 
sak.  142 

NTL må organiseres slik at forbundet til enhver tid har full oversikt over den portefølje forbundet til 143 
enhver tid har av slike saker.   144 

NTL må også organiseres slik at forbundet til enhver tid har full kontroll på at forbundets ressurser 145 
brukes for å løse slike saker på en god måte både faglig og tidsmessig.  146 

Begrunnelse: Vi vervet medlemmer til en fagforening som angivelig både kan, vil og tør å ivareta 147 
medlemmenes interesser. Det blir derfor en sterk dissonans når våre medlemmer i alt for stor grad 148 
opplevd at saker som blir bragt inn for forbundet enten ikke har blitt tatt tak i, saksgangen er alt for 149 
treg, eller det har vært umulig eller svært vanskelig å få tak i saksbehandler i forbundet.  150 

 151 

Forslag 6.1.33 fra NTL Ledere 152 

NTL gjennomfører en kartlegging og evaluering av dagens modeller for organisering og ivaretaking 153 
av ledermedlemmer i NTL. Når evalueringen er ferdigstilt, nedsetter NTL en arbeidsgruppe som 154 
utarbeider eventuelle forslag til organisasjonsendringer, dersom evalueringen konkluderer med behov 155 
for slike. NTL Ledere er representert i arbeidsgruppa.  156 

Begrunnelse: Ledermedlemmers plass i NTL ble sist evaluert i 2004, og Forbundsstyret fattet et 157 
vedtak i august samme år med retningslinjer for håndtering av lederes rolle i organisasjonen, jfr. 158 
Rundskriv 02/2005, datert 10.01.2005. De fleste offentlige og halvoffentlige virksomheter har vært 159 
gjennom strukturelle endringer siden forrige evaluering. Man fant det i 2004 uhensiktsmessig å 160 
innføre en felles modell for organisering av ledere i NTL. Ett av flere grep var å opprettholde Forening 161 
67 (nå NTL Ledere) med et klart øverste og nestøverste ledersjikt som sitt hovedmedlemsgrunnlag. 162 
NTL Ledere, som organiserer ledere på øverste og nest øverste nivå over hele landet, har i løpet av 163 
disse snart 10 årene hatt en relativt stabil medlemsmasse på rundt 250 totalt, mens prosentandelen 164 
yrkesaktive har gått ned og aldersgjennomsnittet gått opp. Til tross for en styrket egeninnsats for å 165 
analysere våre nåværende medlemmers behov og grad av tilfredshet, savnes en dypere kunnskap om 166 
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deres opplevelse av medlemskapet. Vi vet lite om potensielle ledermedlemmers beveggrunner for å 167 
forbli uorganiserte, evt. for å velge en annen organisasjon. Videre har vi begrenset kunnskap om 168 
hvordan øvrige tiltak som ble foreslått i 2004 praktiseres og fungerer lokalt for ledermedlemmer i 169 
NTL i dag. De enkelte landsforeningene ble oppfordret til å finne sin form for organisering av ledere. 170 
Tillitsvalgte i de ordinære organisasjonsleddene ble oppfordret til å ivareta og holde kontakt også 171 
med medlemmer i lederstillinger. Økt kunnskap om vår ivaretaking av ledermedlemmer og deres 172 
behov som arbeidstakere bør medføre tiltak som gjør det mer attraktivt å være medlem av NTL for 173 
ansatte i lederstillinger. Mange ledere har i dag høyere utdanning, ikke minst de yngre. Det foreslåtte 174 
tiltaket vil også kunne bidra til å øke potensialet for å verve yngre medlemmer med høy utdanning, 175 
og er således i tråd med tilsvarende anbefalinger og målsettinger i rapporten ”Organisasjonsbygging 176 
og framtidig styrke”. 177 

 178 

Forslag 6.1.34 fra NTL NAV 179 

Forbundet skal i neste landsmøteperiode lage en grundig utredning som tar opp ansvarsfordeling 180 
mellom organisasjonsleddene og forbundskontoret, hvilken kompetanse og kapasitet som er 181 
nødvendig for å løse de ulike oppgavene og hvilket behov det er for skolering og/eller innhenting av 182 
annen nødvendig kompetanse og kapasitet. I dette arbeidet inngår også vurdering av fordeling av 183 
oppgaver mellom valgte og ansatte på forbundskontoret, samt mulighet for mer fleksibelt geografisk 184 
arbeidssted for tillitsvalgte på forbundskontoret.  185 

Begrunnelse: Det er nødvendig å vurdere om det bør gjøres endringer for å få økt effekt av NTLs sam-186 
lede ressurser. Forbundskontoret er viktig i NTLs arbeid, og det må vurderes om det bør gjøres grep 187 
for å utnytte forbundets øverste tillitsvalgte og ansatte på forbundskontoret på best mulig måte. 188 
Dette handler både om hvilke oppgaver som bør løses av organisasjonsleddene og hvordan 189 
forbundskontoret løser forbundets oppgaver. Forbundssekretærene har nå sin arbeidsplass på 190 
forbundskontoret i Oslo, noe som begrenser mulighet til verv i forbundet for andre enn de som bor i 191 
Oslo-området eller er villig til å ukependle til Oslo. Det bør utredes om det kan være andre praktiske 192 
løsninger som gjør at verv på forbundskontoret blir mer attraktivt for medlemmer fra hele landet. 193 
Forslaget innebærer ikke en vurdering av lokale forbundssekretærer, men en praktisk løsning for 194 
hvordan forbundskontoret kan organisere sine tillitsvalgte.  195 

 196 
Forslag 6.1.35 fra NTL NAV Hordaland 197 

NTL skal i kommende periode arrangere regionale kurs flere steder i landet.  198 
 199 

Begrunnelse: Vi ser idag at mange NTL-avdelinger og foreninger sliter med medlemsveksten og det 200 
kan være vanskelig mange steder å få medlemmer til å påta seg tillitsverv. Vi trenger trygge og godt 201 
skolerte tillitsvalgte i et arbeidsliv som er under stadig større press. Mange etater har medlemmer 202 
spredt over hele landet, med styringslinjer som strekker seg over store geografiske områder. Vi har i 203 
Hordaland et godt fungerende NTL-fylkesutvalg som arrangerer kurs og konferanser for alle NTL-204 
medlemmene i fylket. Et eksempel er NTL-dagen som i år ble arrangert for 21. gang og i år hadde 250 205 
påmeldte. Felles aktiviteter gir stort faglig utbytte og erfaringsutveksling mellom medlemmer og 206 
tillitsvalgte i NTL. NTL-fylkesutvalget har også i en årrekke arrangert NTL-skolen I, II og III i Bergen, 207 
hvert kurs over 3-4 dager. Svært mange medlemmer har deltatt på disse kursene, også fra NAV. Det 208 
har vært gode tilbakemeldinger på disse kursene. For mange, særlig de med omsorgsansvar, kan det 209 
være lenge å dra 5 dager til Sørmarka. Det er ofte også vanskelig for vanlige medlemmer å komme 210 
med på disse kursene. Lokal skolering er viktig for verving og medbestemmelse og rekruttering til 211 
verv i fagbevegelsen. Vi mener at det må være mulig for NTL (forbundet) å arrangere slike kurs andre 212 
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steder i landet, også der det ikke er etablert fylkesutvalg eller stedsutvalg. Kursene vil være et 213 
supplement til kursene på Sørmarka.  214 

 215 

Forslag #173 fra Thor Ofstad NTL Forskningsinstitutter 216 

Forslag 6.1.52 forslaget sees i sammenheng med forsalg 6.1.23. 217 

(Forslag 6.1.52 fra NTL Forskningsinstitutter (forsalget anses i varetatt) 218 

NTLs organisasjon skal utformes slik at medlemmene blir ivaretatt på beste måte. 219 

Begrunnelse: Organisasjonen må utformes slik at medlemmers lønns- og arbeidsvilkår blir best mulig 220 
ivaretatt. Det innebærer at medlemmene får hjelp av tillitsvalgte som har kompetanse på deres 221 
område. NTL har mange landsforeninger og foreninger som organiserer virksomheter etter 222 
bransjetilhørighet og/eller type virksomhet. NTLs organisasjon må være slik at medlemmene er 223 
tilknyttet det organisasjonsledd som best kan ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår ) 224 

Begrunnelse: Målrettede verveprosjekter innenfor organisasjonsledd har stor effekt. 225 
Verveprosjektene må følge retningslinjene for Aktivitetsfondet.  226 

 227 

Forslag 6.1.53 228 

 NTL Politiets innspill til rapporten Organisasjonsbygging og framtidig styrke. Etter å ha lest rapporten 229 
kan vi lese at man har tatt tak i flere utfordringer i foreningens organisering og fokus. Dette er meget 230 
bra og vi er glad for at forbundet tar disse utfordringene på alvor. Vi støtter etableringen av NTL Ung, 231 
med et frikjøp til en person som kan jobbe med dette på heltid. Vi vil også nevne at vi savner en mer 232 
gjennomgående evaluering og diskusjon på hva som i fremtiden vil gjøre oss til en sterkere 233 
fagforening for alle ansatte i staten. I rapporten finner vi ikke forslag til løsninger som vil gjøre mye 234 
for tapet av potensielle medlemmer som ikke går på det strukturelle. Vi finner NTL Ung, 235 
studentververe og verveprosjekter, men kunne ønske at forbundet også ville se på “produktet” NTL. 236 
Vi foreslår at Forbundsstyret gis fullmakt til å forme et mandat for et slikt arbeid i tillegg eller i steden 237 
for punkter under 5.4. Mye av det Akademikerne har vunnet medlemmer på er fokuset på den 238 
utdanningen medlemmene har, og tilknytningen som der er naturlig. Slik er det også med UNIO-239 
medlemmer 240 

Det ser ut som utvalget ikke har sett på en vertikal, så vel som en horisontal tankegang innenfor 241 
dagens rammer, og det ønsker NTL Politiet at skal sees på. Hvordan kan vi trekke inn samhandling inn 242 
i organisasjonsarbeidet i større grad? Vi ser at arbeidet mot svart økonomi er et godt arbeid på tvers 243 
av etatsgrenser. Slike prosjekt viser bredden til NTL og gir medlemmer arenaer som er nødvendige og 244 
som viser relevansen til NTL utover andre fagforeninger. I forlengelse av det tror vi at NTL også kan 245 
jobbe direkte mot grupper arbeidstakere, som f.eks forvaltningsjurister og samfunnsvitere. Dette er 246 
ikke ment som et ønske om en endring av avdelingsstrukturen, men det bør settes av ressurser på 247 
Forbundskontoret for å kunne skape slik samhandling og relevans for individene i organisasjonene.  248 

NTL Politiet mener at vi bør “jobbe for fagligheten”, altså et mer tillitsbasert system som gir ansatte 249 
tilbake et mer faglig handlingsrom enn under et rapporteringsregime som et eget prosjekt. Å vise 250 
veien fra et mistillitssystem der man blir styrt til å jobbe for talloppnåelse mener vi vil være enkelt å 251 
kommunisere til medlemmer og potensielle medlemmer i mye større grad enn å si vi er mot 252 
markedsstyring. Å ha et slikt prosjekt vil gi en spydspiss i vårt rekrutteringsarbeid som vil vise en mer 253 
proaktiv holdning, men med et fundament som allerede ligger i vår egen rapport om Markedsstyring i 254 
staten. Dette vil være del av vårt arbeid med å skille NTL fra andre fagforeninger og det er enklere for 255 
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ververe å promotere foreningen gjennom et slikt arbeid. Vi tror dette vil kunne hjelpe på studiesteder 256 
og på arbeidsplassen, da det viser til noe andre fagforeninger ikke har satt ord på.  257 

Begrunnelse: Støtte til opprettelse av NTL Ung ivaretas av forslag 6.1.1.  258 

 259 

 260 
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