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Innkomne forslag til sak 6.1. Organisasjonssaker med landsstyrets innstilling er 
sortert etter følgende tema:

Tiltres ikke  Betyr at forslaget ikke støttes 

 Oversendes  Betyr at forslaget oversendes til instans landsstyret mener er egnet 

Landsstyrets forslag Dette er landsstyrets forslag til landsmøtet - eventuelle stemmer mot står i parantes 

OM LANDSSTYRETS INNSTILLINGER TIL DE ULIKE FORSLAGENE 

Alle forslag har en overskrift som viser forslagsnummer og forslagsstiller, og en fargekode for 
landsstyrets innstilling til høyre. Landsstyrets begrunnelse for innstillingen står under forslaget. 
Landsstyret har også selvstendig forslagsrett. Landsstyrets forslag vises i blå farge.

 Tiltres  Betyr at forslaget støttes 

 Ansees ivaretatt Betyr at andre forslag dekker intensjonen i forslaget 

Anses delvis ivaretatt  Betyr at andre forslag delvis dekker intensjonen i forslaget 
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Forslag 271 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes valgkomiteen 

Forslag: Minst tre av forbundssekretærene som foreslås/velges må ha erfaring fra overenskomst-
sektoren. 

Begrunnelse:	De	ansatte	i	overenskomstsektoren	skiller	seg	fra	ansatte	i	Staten	på	flere		områder,	
herunder ift. arbeidsvilkår, opprettelse av særavtaler, lønnsfastsettelser m.v. Vi er underlagt 
 Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven eller Stiftelsesloven, og har andre avtalestrukturer enn de ansatte 
i Staten. Lønnsdannelsen skjer dessuten lokalt, og ikke sentralt. NTL Forskningsinstitutter ser at 
det er et sterkt behov for at Forbundskontoret har spesialkompetanse på overenskomstsektoren, 
og at dette er en kompetanse forbundssekretærene bør ha når de velges inn. (De trenger ikke 
være ansatt i overenskomstsektoren på valgtidspunktet, men bør ha jobbet i eller med sektoren 
 tidligere). 

Landsstyrets begrunnelse: Ved forbundskontoret er det  i dag 9 av 24 fastlønnede tillitsvalgte (inkl 
Administrasjonen) som har denne type bakgrunn. Forslaget oversendes valgkomiteen.

Forslag 272 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes valgkomiteen  

Forslag: Valgkomiteens kandidater til forbundssekretærverv presenteres for delegatene i god tid 
før valget. For å velge de riktige kandidatene, trenger landsmøtet opplysninger om kandidatenes 
erfaring som tillitsvalgt, utdanningsbakgrunn, arbeidsbakgrunn og annen organisasjonserfaring, 
gjerne presentert i en CV. Vi ønsker også at kandidatene presenterer seg selv og forteller hvorfor 
de ønsker å være forbundssekretær, alternativt at valgkomiteens begrunnelse for å velge nettopp 
denne kandidaten presenteres. Vi foreslår at det settes av mer tid til presentasjon av kandidatene 
enn det som har blitt gjort ved tidligere landsmøter. Tilsvarende informasjon må presenteres om 
benkeforslag som fremmes under valget. 

Begrunnelse: NTL Forskningsinstitutter ønsker at NTLs landsmøte skal fortsette å velge forbunds-
sekretærer, men ser samtidig at landsmøtedelegatene har behov for mer informasjon om 
 kandidatene enn det vi har fått tidligere, både om deres bakgrunn og deres motivasjon for å påta 
seg vervet. Vi vet dessuten lite om valgkomiteens beveggrunner for å innstille nettopp disse 
 kandi datene.  

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget oversendes valgkomiteen.

Forslag 345 NTL NTNU   Oversendes valgkomiteen 

Forslag: TOP-gruppa. NTL skal i neste periode prioritere å styrke TOP-gruppa grunnbemanning 
kapasitetsmessig med 1 forbundsskretær. 

Begrunnelse: Ivaretar del av forslag 283 (Forslag 1) fra NTL NTNU. NTL NTNU støtter utvalgets 
anbefalinger om skolering, nettverkssamlinger og hospitering. Men vi mener at grunnbemanningen 
er for lav. NTL NTNU kan ikke se bort fra at TOP gruppa er kritisk viktig for det enkelte medlem, 
men også for organisasjonsleddene og gjør en god jobb. Det er å forvente at det ikke blir mindre 
personalsaker	i	fremtiden,	heller	flere.	Da	må	TOP-gruppa	styrkes,	helst	innenfor	rammen	av	antall	
forbundssekretærer. 

VALG
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Landsstyrets begrunnelse: Det er Landsmøtet som avgjør hvor mange fastlønnede tillitsvalgte det 
skal være på forbundskontoret. Valgkomiteen legger fram innstilling på hvor mange fastlønnede 
sekretærer man skal ha og hvem.

PROFESJONSTILBUD

Forslag 145 NTL Skatt   Anses delvis ivaretatt 

Forslag:	NTL	skal	jobbe	for	at	LO	skal	lage	og	finansiere	en	samarbeidsarena	på	tvers	for	enkelte	
profesjoner, f.eks. etter modell fra LO Ingeniør.

Begrunnelse: Selv om vi har den beste politikken, de beste tillitsvalgte og er størst – må vi ta på 
alvor den utfordringen NTL og LO møter fra Akademikerne. Særlig i offentlige forvaltning øker 
kravene til nyansatte, og i enkelte etater, direktorater og departementer er det kun unntaksvis folk 
uten master som ansettes. Ved å tilrettelegge for egnet faglig informasjon, påfylling for enkelte 
profesjoner kan NTL og LO fremstå som enda mer aktuelle for arbeidstakere som i dag føler en 
faglig tilknytning til akademikerne, men kjenner seg mer igjen i den politiske realiteten som NTL 
og LO beskriver.

Landsstyrets begrunnelse: NTL søker alltid samarbeid innad i LO familien der dette er hensikts-
messig, og har derfor vært aktivt involvert i f. eks. LO Ingeniør siden før opprettelsen.

Forslag 156 NTL Ung   Oversendes LS (mot 2 stemmer) 

Forslag: NTL skal opprette faglig rettede kurs og/eller informasjonsskriv mot medlemmer med 
høyere utdannelse. F.eks. jurister, økonomer, revisorer.  

Begrunnelse: For å være bedre faglig relevant for våre medlemmer med høyere utdannelse er det 
viktig å ha et faglig tilbud hvor de kan få diskutere og bli oppfrisket på nye ting/trender fra de beste 
innenfor sitt fagfelt i LO. Dette vil også gjøre oss enda mer relevante for nye medlemmer innenfor 
enkelte profesjoner. F.eks. informasjon om nye lover (forvaltningslov, statsansattelov, etc).  

Landsstyrets begrunnelse: Slike kurs vil ikke falle inn under permisjonsbestemmelsene i 
hovedavtalene eller kriteriene for bruk av OU-midler. Men NTL søker alltid samarbeid innad i 
LO familien der dette er hensiktsmessig. Viktige temaer som regnskapsforståelse, arbeidsrett, 
forvaltnings utvikling og forståelse er allerede dekket i kurs som tilbys fra og gjennom forbundet. 
Disse kursene er åpne for alle - og ikke kun for spesielle profesjoner.

ORGANISERING AV FORBUNDSKONTORET

Forslag 267 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes Forbundsstyret 

Forslag: Det utarbeides retningslinjer knyttet til responstid for henvendelser til forbundskontoret. 
For epost-henvendelser til forbundssekretærene bør det sendes et umiddelbart svar om at eposten 
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er mottatt, og når man kan forvente å få svar. 

Begrunnelse: Flere organisasjonsledd opplever at henvendelser ikke blir besvart, eller at det tar 
uforholdsmessig lang tid før de får svar. Dette er også påpekt i organisasjonsgjennomgangen.  

Landsstyrets begrunnelse: Det er Administrasjonen som har ansvaret for organiseringen av 
 arbeidet på forbundskontoret. E-posthenvendelser til forbundskontoret skal gå gjennom   post@ntl.
no. Administrasjonen vil redegjøre for Forbundsstyret om hvordan forslaget er fulgt opp.

Forslag 268 NTL Forskningsinstitutter   Tiltres ikke (mot 5 stemmer) 

Forslag: Det tilsettes en jurist med spesialkompetanse på arbeidsrett ved forbundskontoret.

Begrunnelse: Forbundskontoret har behov for juridisk kompetanse til å veilede de tillitsvalgte i 
arbeidstvister. Det er ikke vårt ønske at en slik jurist skal gå inn som part i eventuelle arbeidsretts-
saker, det er først og fremst i forhold til rådgivning på feltet at det er behov for en jurist – når bryter 
arbeidsgiver lover, regler og tariffavtaler, og hvilke konsekvenser kan dette få? Vi ser at det  kanskje 
spesielt for virksomheter i overenskomstsektoren er behov for rådgivning fra jurist. I mange 
 tilfeller kan de tillitsvalgte svare på slike spørsmål, men ettersom forbundssekretærene velges og 
kan byttes ut, mener vi at det er mer stabilt hvis forbundskontoret har en fast tilsatt jurist med slik 
kompetanse. 

Landsstyrets begrunnelse: Organisasjonsutvalget utredning har vist at det ikke er hensikts-
messig å ansette jurister ved forbundskontorets avdeling for tilsettings- og personalsaker(TOP). 
Tillits valgte ved forbundskontorets TOP avdeling og andre avdelinger som arbeider med kollektiv 
arbeids rett, tilbys nødvendig skolering innenfor arbeidsrett.

Forslag 270 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes administrasjonen 

Forslag:	Forbundssekretærene	bør	i	større	grad	jobbe	i	team,	slik	at	flere	forbundssekretærer	har	
overlappende kompetanse på enkeltområder og tariffområder. 

Begrunnelse: Forbundssekretærenes arbeidsmengde varierer over tid, slik at de vil kunne avlaste 
hverandre ved i større grad å dele ansvaret. Ved å velge en modell med delt ansvar, har både de 
tillitsvalgte og forbundssekretærene mulighet til å unngå uheldige samarbeidsrelasjoner i tilfelle av 
«dårlig kjemi» mellom forbundssekretærer og tillitsvalgte. 

Landsstyrets begrunnelse: Det er Administrasjonen som har ansvaret for organiseringen av 
 arbeidet på forbundskontoret.

Forslag 292 NTL NTNU   Tiltres ikke (mot 14 stemmer) 

Forslag: Det foreslås at tillitsvalgte på forbundskontoret som velges på landsmøtet 2018 for første 
gang, begrenses til å kunne sitte i vervet i maks 3 perioder for forbundssekretærer og 2 perioder 
for	forbundsledelse.	(Det	vil	si	at	forslaget	ikke	har	tilbakevirkende	kraft.) 	

Begrunnelse: En begrensing av antall perioder man kan bli valgt som forbundssekretær eller i 
forbundsledelse er et spørsmål om demokrati og fordeling av makt. Periodisering gir en garanti 
for utskiftinger og man sikres reelle valg på «åpne plasser» i ledelse og sekretærkorps som er 
forutsig bare i lengre tid enn bare kort tid før hvert landsmøte. 
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Det er veldig vanlig at ledelse i store organisasjoner sitter på en eller annen form for åremål. 
Det er viktig for NTL å sikre riktig kompetanse i forbundssekretærkorpset. En dynamikk der 
organisa sjonen automatisk har handlingsrom for dette imøtegår behovet for ansettelser. Tillits-
valgte som kommer tilbake til sin ordinære arbeidsplass, organisasjoner vil etter en tid som tillits-
valgt ved forbundskontoret også ha mye kompetanse og erfaring som kan være en stor ressurs for 
organisasjonsleddene. Forslaget vil ha konsekvenser for Vedtektene 

Landsstyrets begrunnelse: Landsstyret vedtok delt votering på dette forslag. 
Innstillingen i del A (forbundssekretærer) vedtatt med 21 mot 14 stemmer. 
Innstillingen i del B (forbundsledelse) vedtatt med 19 mot 17 stemmer. 
 
Organisasjonsutvalgets utredning har vist at dette ikke er en hensiktsmessig forbundskontorets 
evne til å betjene medlemmene. 
En begrensing av antallet perioder man kan bli valgt som forbundssekretær, kan gi hyppigere 
utskiftinger. En begrensing på tre perioder (12 år), vil samtidig ha betydning for kompetansen ved 
forbundskontoret. Å bygge opp en bred kompetanse, og nettverk, i forbundssekretærkorpset er 
en prosess som kan ta lang tid. Man vil risikere et regelmessig kompetansetap som vil svekke 
organisa sjonen. 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. 
 
I	dagens	situasjon	er	det	kun	2	forbundssekretærer	som	har	blitt	valgt	på	2	eller	flere	landsmøter.

NTL UNG / ORGANISERING AV STUDENTER

Forslag 87 NTL Sentralforvaltningen   Tiltres 

Forslag:	NTL	skal	jobbe	for	at	LO	skal	utrede	samordning	av	studentarbeidet	i	LO.  	

Begrunnelse: Det er kamp innad i LO om å rekruttere studenter – med de utfordringer som NTL 
og LO står ovenfor i kampen om medlemmene mot spesielt Akademikerne er det viktig at LO står 
samlet. LO som organisasjon har mer ressurser, det er mer kjennskap til merkevaren og det kan 
være lettere å rekruttere. Det er også store problemer med å gi studentene juridisk bistand på 
arbeidsplassene. Dersom de får problemer på arbeidsplassen ender de ofte opp som kasteball 
mellom forbundene. Det er derfor et stort behov for å samordne studentarbeidet. 

Landsstyrets begrunnelse: Støtter forslagstillers begrunnelse

Forslag 160 NTL Ung   Tiltres 

Forslag: NTL skal jobbe for at LO skal utrede samordning av studentarbeidet i LO. 

Begrunnelse: At studenter i dag må velge mellom å organisere seg etter studieretning eller arbeids-
plass er uheldig og fører til unødvendig konkurranse mellom LO-forbund. Det samme gjelder når 
studieretningen	kan	være	relevant	for	flere	forskjellige	forbund.	Fokuset	i	hele	LO-familien	burde	
være å samarbeide for vår felles styrke, heller enn å motarbeide og ødelegge for hverandre. Det er 
ikke riktig for NTL å forplikte seg til noen form for løsning uten tilstrekkelig kunnskap om hvordan 
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utformingen vil bli. Derfor er det viktig å jobbe for at mulige løsninger for studentorganisering i LO 
utredes, slik at man kan komme frem til løsningen som er best for både studentene og LO som 
helhet. 

Landsstyrets begrunnelse: Likelydende som forslag 87 fra Sentralforvaltningen, ivaretar inten-
sjonen i forslag 144 fra NTL Skatt.

Forslag 280 NTL NTNU   Anses ivaretatt  

Forslag: Linje 737, ny setning etter “oss i denne gruppen”: NTL vil arbeide for at student-
medlemsskap i LO ikke skal være forbundsvist, men ett fellesmedlemskap der du får LO- fordeler 
og hjelp uavhengig om tilknytningen er mest studiet eller deltidsjobben. 

Begrunnelse: Det vil være lettere å verve studenter til LO. LO er et bedre kjent merkenavn enn 
de ulike forbundene. Det er viktigere at forbundene samarbeider om å rekrutteringen enn at 
 forbundene konkurrere om dem.  

Landsstyrets begrunnelse: Oversendt fra PHP. Forslaget anses ivaretatt av innstillingen til forslag 
87 og 160.

Forslag 144 NTL Skatt   Anses delvis ivaretatt 

Forslag: NTL skal jobbe for at LO rekruttere studenter, ikke hvert enkelt forbund 

Begrunnelse: Det er kamp innad i LO om å rekruttere studenter – med de utfordringer som LO står 
ovenfor i kampen om medlemmene, særlig mot Akademikerne er det viktig at LO står samlet

Landsstyrets begrunnelse: Anses delvis ivaretatt av innstilling til forslag 87 og forslag 160.

Forslag 159 NTL Ung   Oversendes landsstyret 

Forslag: Mot en helhetlig satsing på studenter i NTL og LO Arbeidslivsspagaten Studenter som 
står i deltidsjobb eller i sommerjobb er en utsatt gruppe på arbeidsmarkedet, som i større grad enn 
andre arbeidstakere må “shoppe vakter”, jobber uten tariffavtale og i stor grad opplever å måtte 
ta til takke med dårligere arbeidsforhold enn de har krav på. Uten store og sterke fagforeninger 
i ryggen bidrar dette til en svekkelse av den norske modellen. Et arbeidsliv der den enkeltes 
karriere utvikling stadig oftere går foran fellesskapets interesser, må sees i sammenheng med mer 
 utrygghet og færre faste stillinger. Dette fører til større forskjeller mellom norske arbeidstakere, 
der	stadig	flere	opplever	en	alles	kamp	mot	alle	om	faste,	hele	stillinger	og	bedre	arbeidsvilkår.	
En fjerdedel av norske studenter er organiserte, og sammenlignet med Unio og  Akademikerne har 
LOs forbund desidert minst andel med rundt en femtedel av de organiserte. Dette er til tross for at 
flertallet	av	norske	studenter	har	deltidsjobb	ved	siden	av	studiene,	og	at	over	90	%		jobber	i	løpet	
av året. Med tanke på at en stadig større andel av norsk ungdom tar høyere utdanning, vil de andre 
hovedsammenslutningene med denne utviklingen raskt kunne gå forbi LO som landets største 
arbeidstaker organisasjon. LOs manglende evne til å nå ut til og rekrut tere blant  studenter og 
arbeids takere med høyere utdanning er en av de største truslene både mot et trygt og  organisert 
arbeids	liv,	og	mot	LOs	og	forbundenes	innflytelse.	

NTLs medlemsmasse øker i alder, men ikke i tall. Skal forbundet evne å representere på statlige 
arbeidsplasser også i framtida må dette tas på alvor. Mange av NTLs framtidige yrkesaktive med-
lemmer er studenter som er deltids ansatte i andre tariffområder, og de havner ofte i en spagat 
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mellom forbundene. Vi må ikke la organisasjons strukturene i LO som helhet være et hinder for å 
fange opp disse. NTL mener student medlemskapet i LO må være forankret i kravet om et organ-
isert	arbeidsliv	og	ikke		svekkes	av	intern	konkurranse	mellom	forbundene.	 Studentmedlemskapet	
Studentmedlemskapet i NTL skal bidra til en god start i arbeidslivet for norske studenter. I tillegg 
til å bidra til langsiktig rekrut tering til NTL og LO, skal det være attraktivt også i studietiden. Dagens 
studentmedlemskap gir tilgang på LO Favør, samt på bistand i tillitsvalgtapparatet i eget forbund. 
For studenter med deltids- eller sommerjobb i andre organisasjonsområder, er det imidlertid ikke 
et sikkerhetsnett som fanger dem opp dersom de har behov for bistand. 

At studentmedlemmer har vært organisert separat i medlemsregistrene har gjort det umulig selv 
for NTLs organisasjonsledd å spille på NTLs studentmedlemmer i tariffkrav og forhandlinger. 
Studentmedlemskapet må gi våre studenter en reell trygghet i arbeidslivet. For å sikre at student-
medlemskapet blir et reelt fagforeningsmedlemskap skal NTL jobbe for en revidering av student-
avtalen, med sikte på å gi studentmedlemmene økte rettigheter både i eget forbund og innad i 
LO-familien. NTLs mål er ikke å gi et konkret svar på hvordan dette skal løses i praksis, men heller 
å peke på en rekke krav for en bedre organisering av studentmedlemskapet. 

Det er videre nødvendig med en tydeligere avklaring av organisasjonsretten av ulike studie-
retninger, og hvorvidt medlemmer primært skal organiseres etter studieretning eller arbeidssted. 
Med	tanke	på	at	studenter	flest	har	hyppige	endringer	i	arbeidssituasjonen	i	studietiden,	mener	
NTL at studentmedlemmenes primære tilknytning bør være til forbundet som organiserer studie-
retningen, for å sikre en kontinuitet i medlemskapet og medlemstilbudet, samt at medlemmer 
ikke forsvinner ut ved endringer i arbeidsforhold.NTL ønsker å vurdere muligheten for et forbunds-
nøytralt studentmedlemskap i LO. Formålet med et forbundsnøytralt studentmedlemskap er å 
gi studentene et helhetlig faglig og organisatorisk tilbud, med et fellesskap blant bredden av 
 studenter i LO og trygghet på arbeidsplassen. 

En slik organisering av medlemskapet kan bidra til at studentene ikke lenger faller mellom to 
stoler, men får bistand fra det relevante forbundet på arbeidsplassen, samt faglig oppfølging 
av studieretningens fagforbund. Det er en forutsetning for NTL at et eventuelt forbundsnøytralt 
student medlemskap tar tak i nettopp de utfordringene vi skisserer, og gir et ytterligere tilbud til 
studentmedlemskapene. Vi oppfordrer LO og forbundene til å utrede denne muligheten, med sikte 
på en eventuell innføring på LO-kongressen i 2021. 

NTL vil: 

•	Jobbe	for	at	studentmedlemmer	får	krav	på	 bistand	fra	det	LO-forbundet	som	har	organisasjons-
rett på arbeidsplassen der medlemmet har deltids- eller sesongarbeid, på lik linje med forbundets 
egne medlemmer 

•	At	NTLs	studentmedlemmer	skal	kunne	være	del	 av	krav	og	forhandlinger	om	tariffavtale,	
herunder kunne tas ut i streik av det LOforbundet som har organisasjonsrett på arbeidsplassen der 
medlemmet har deltidseller sesongarbeid 

• NTL skal, om nødvendig, økonomisk kompensere andre forbund som påløper store kostnader 
knyttet til å bistå NTLs studentmedlemmer 

• Studentmedlemmer i LOs forbund som har deltids- eller sesongarbeid i NTLs organisasjons-
område skal ha krav på bistand av NTLs tillitsvalgt- og ansattapparat 

• NTLs studentmedlemmer som jobber i NTLs organisasjonsområde, skal kunne være medlem 
i den lokale klubben og ellers ha like rettigheter som ordinære medlemmer på arbeidsplassen, 
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unntatt representasjons- og stemmerett inn i NTLs sentrale ledd. Dette kan også innebære en re-
vurdering av studentmedlemmenes organisasjonstilknytning.

• Utrede forbundsnøytralt studentmedlemskap i LO med sikte på innføring på LO-kongressen i 
2021. Dette må sees i sammenheng med en helhetlig studentsatsing i LO. 

Begrunnelse: Studentmedlemskapet i NTL er i dag lite forskjellig fra et medlemskap i en interesse-
organisasjon. Studentmedlemmene har tilgang på medlemsfordeler fra LO-favør, diverse kurs-
tilbud og er del av et fellesskap som jobber for medlemmenes felles politiske interesser, men de 
har i liten grad reelle fagforeningsrettigheter. Styrken i en fagforening er nettopp at arbeiderne 
står samlet i forsvar av sine felles rettigheter. At studentene i dag står utenfor dette svekker ikke 
bare studentenes sikkerhet på arbeidsplassen, men også forhandlingskraften til alle andre på 
arbeidsplasser der det jobber studenter. For å forsvare den norske modellen og samtidig gjøre det 
mer attraktivt for studenter å organisere seg må studenter i LO gis reelle fagforeningsrettigheter.

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget oversendes til Landsstyret.

Forslag 273 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes landsstyret 

Forslag: NTL Ung har hovedansvaret for arbeidet med verving av studentmedlemmer, og samar-
beidet med NTL-avdelingene ved høyere utdanningsinstitusjonene må formaliseres ved at NTL 
Ung har en representant/observatør i styret ved lærestedets NTL-avdeling. 

Begrunnelse: Vi ser at mange av de nyansatte med høyere utdanning ved forskningsinstituttene 
og i offentlig sektor allerede er organisert i andre fagforeninger når de begynner å jobbe hos oss. 
Vi ser derfor et behov for å styrke rekrutteringen av studenter, samt at de samme studentene ser 
NTL som en fagforening de fortsatt ønsker å være tilknyttet når de begynner å jobbe. Samarbeidet 
mellom NTLs studentorganisasjon og de øvrige foreningene/avdelingene må styrkes, og NTL 
Forskningsinstitutter mener at dette vil skje om NTL Ung i større grad involveres i de lokale NTL 
avdelingenes virksomhet. 

Landsstyrets begrunnelse: Oversendes Landsstyret.

Forslag 313 NTL Ung   Oversendes landsstyret 

Forslag: NTL Ung blir en integrert del av forbundskontoret. 

Begrunnelse: En tydeligere plass på organisasjonskartet vil kunne gi større utbytte av satsningen 
og videreutvikling av NTL Ung. Det vil gjøre det mulig for NTL Ung å være tilkoblet forbundets 
intranett, medlems- og kurssystem, som vil frigi ressurser til å jobbe utadrettet for å organisere og 
aktivisere unge medlemmer. 

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget oversendes Landsstyret. Det er Landsstyret som fastsetter 
NTL Ungs retningslinjer og herunder også hvordan NTL Ung organiseres.

Forslag 349 Landsstyrets forslag    

Forslag: NTL viderefører satsing på studentverving og arbeidet med å etablere studentgrupper ved 
studiestedene i kommende landsmøteperiode. Studentsatsingen må videreføres med minst like 
mye ressurser som i dag. Den videre satsingen må ta hensyn til NTL Ungs egne forslag og innspill 
til	utforming.	Forbundsstyret	fastsetter	nærmere	retningslinjer	for	dette	arbeidet. 	
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Begrunnelse: I studentverveprosjektet er det arbeidet godt med etablering av studentgrupper ved 
noen	studie	steder	som	har	profilert	NTL.		Det	bør	arbeides	mer	med	verving	av	studenter	og	det	er	
et stort potensiale for verving. Forbundsstyret sitter nærmest den daglige driften av forbundet og 
bør	ha	ansvar	for	å	følge	opp	landsmøtets	ønske	om	satsing	på	profilering	og	verving	av		studenter	
til NTL. 

Landsstyrets begrunnelse: I studentverveprosjektet er det arbeidet godt med etablering av 
student	grupper	ved	noen	studiesteder	som	har	profilert	NTL.	Det	bør	arbeides	mer	med		verving	
av studenter og det er et stort potensiale for verving. Forbundsstyret sitter nermest den  daglige 
	driften	av	forbundet	og	bør	ha	ansvar	for	å	følge	opp	lansdsmøtets	ønske	om	satsing	på		profilering	
og verving av studenter til NTL.

LEDERE

Forslag 112 NTL Ledere   Oversendes FS (mot 16 st.) 

Forslag:	Organisering	av	ledere.	Vi	må	alle	bestrebe	oss	på	å	finne	ordninger	der	alle,	som	er	
ansatt i virksomheter/etater der NTL har organisasjonsrett, gis mulighet til å være NTL/LO- 
organisert.	NTL	Ledere	skal	organisere	ledere	med	personal-	eller	forhandlingsansvar som	selv	
finner	at	de	kommer	i	en	dobbeltrolle	ved	å	ivareta	sin	arbeidsgiverfunksjon.	Ledere	kan	også	velge	
å være medlem at den landsforening eller forening som organiserer ansatte i virksomheten man er 
ansatt som leder i. Den enkelte må selv velge hvilken organisering som er mest hensiktsmessig.

Begrunnelse: Vi ønsker at NTL skal være en attraktiv organsiasjon for ledere. Det er idag uklar-
heter mellom NTL Ledere og andre foreninger/landsforeninger når personer i lederstillinger ønsker 
å melde seg inn i NTL. NTL kan gjennom dette forslaget gjøre det lettere å rekruttere personer i 
ledende stillinger. Hensikten med forslaget er å legge til rette for at ledere som havner i en dobbel-
rolle som følge av sin arbeidsgiverfunksjon selv kan velge hvordan de best kan være organisert i 
NTL. 

Landsstyrets begrunnelse: Organisajonsutvalget har anbefalt nedleggelse av NTL Ledere og opp-
rettelse av et ledernettverk.  Organisasjonsutvalget har ikke anbefalt en organisering hvor NTL 
 Ledere blir en organisasjon hvor eksistende og potensielle medlemmer selv velger om de skal 
tilhøre NTL Ledere eller det ordinære NTL organisasjonsleddet i virksomheten. I dag kan lands-
foreninger opprette egne landsdekkende avdelinger for sine medlemmer i ledende stillinger, 
foreninger og avdelinger kan opprette egne grupper for medlemmer i ledende stillinger.

Forslag 141 NTL Skatt   Oversendes FS (mot 16 st.) 

Forslag: Beholde dagens organisasjonsordning for ledermedlemmer 

Begrunnelse: Den er god og viktig som den er i dag.  

Landsstyrets begrunnelse: Oversendes Forbundsstyret mot 16 stemmer. Må ses opp mot forslag 
347.
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KURS OG SKOLERING
Forslag 138 NTL Skatt   Tiltres 

Forslag:	NTL	skal	i	egen	regi	arrangere	regionale	kurs	for	at	flere	skal	kunne	delta	på	kurs	i	regi	av	
NTL uten å måtte dra på Sørmarka. 

Begrunnelse: Det er lettere for folk å være med på kurs i eget område enn å dra langt. F.eks. ved at 
folk kan bo hjemme istedenfor å være på hotell i en uke. 

Landsstyrets begrunnelse: Forbundet har de siste årene hatt en betydelig økning i sin kurs- og 
skoleringsvirksomhet utenfor Oslo/Sørmarka. F. eks. knyttet til lov om statsansatte og så videre. 
Forslaget 346 anses ivaretatt.

Forslag 346 NTL NTNU   Anses ivaretatt 

Forslag: NTL skal i neste periode gjennomføre grunnopplæring NTL-skolen I, II og III regionalt. 

Begrunnelse: Ivaretar del av forslag 283 (forslag 3) fra NTL NTNU. Som beskrevet i orgutvalgets 
anbefaling, men også trinn II og III må også med. Dette er grunnopplæring som møter de samme 
utfordringene om de utelukkende er på Sørmarka.

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt av innstilling til forslag 138 fra NTL Skatt. Erfarings-
messig er det liten tilslutting til regionale kurs initiert og arrangert av forbundskontoret. Ved lokale 
initiativ og forankring, f. eks. fylkesutvalg, er opplutningen erfaringsmessig langt bedre. Dette er 
omtalt	av	org.utvalget	som	anbefaler	at	flere		fylkesutvlag/org	ledd	bør	ta	initiativ	til	lokale	kurs	
som forbundet støtter. Samtidig har forbundet de siste årene hatt en betydelig økning i sin kurs- og 
skoleringsvirksomhet utenfor Oslo/Sørmarka.

Forslag 139 NTL Skatt   Tiltres ikke 

Forslag:		NTL	skal	i	større	grad	tilby	trinn	1	i	2	moduler	for	at	flere	skal	kunne	delta	på	trinn	1.

Begrunnelse: Det er ofte mye for enkelte medlemmer å være borte i en arbeidsuke for å dra på 
kurs.	Bør	også	sees	i	sammenheng	med	forslag	om	flere	regionale	kurs.	Flere	kan	være	med	på	
kurs.  

Landsstyrets begrunnelse: Forbundet har tidligere arrangert Trinn I som to moduler. Søkning til og 
deltakelse spseielt til andre del av de delte trinn 1 -kursene har vært langt lavere enn for ordinære 
Trinn I og det har vært problemer med å få nok søkere til å gjennomføre andre del. 

Forslag 140 NTL Skatt   Tiltres 

Forslag: Forbundet bør utvikle grunnleggende e-læringskurs 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 1 for dem som ønsker det. 

Begrunnelse:	Enklere	å	få	flere	godt	skolerte	tillitsvalgte	

Landsstyrets begrunnelse: I tråd med organisasasjonsutvalgets anbefalinger bør NTL satse mer 
på E-læring.
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FYLKESUTVALG

Forslag 142 NTL Skatt   Tiltres (mot 8 stemmer) 

Forslag:		NTL	foreslår	at	det	startes	et	arbeid	med	å	etableres	flere	fylkesutvalg	

Begrunnelse: Vi mener at det skal være samme tilbud til alle uavhengig av bosted 

Landsstyrets begrunnelse: Forslag 344 anses delvis ivaretatt. I tråd med organisasjonsutvalgets 
anbefalinger.

Forslag 111 NTL Samfunnssikkerhet og beredskap   Anses ivaretatt (mot 6 stemmer) 

Forslag:	Bedre	utnyttelse	av	de	fire	fylkesutvalgene.	NTL	har	4	fylkesutvalg	som	er	uformelle	
organisasjonsledd.	Fylkesutvalgene	kan	brukes	til	noe	mer	enn	i	dag,	og	utnyttes	bedre. I	tillegg	
til å utarbeide kurs, kan de koble seg tettere til fylkesutvalgene i LO og samarbeide mer. LO har 
til	nå	hatt	for	lite	fokus	på	offentlig	sektor.	De	ønsker	å	bruke	mer	ressurser	på	dette	(jfr. Egil	An-
dré Aas, leder	LO	Stat	-	NTL-konferansen	2018).	

I tillegg kan fylkesutvalgene spille en rolle som mer aktive mot grasrota og være lytteposter som 
bringer de lokale sakene frem til sentralt hold. Fylkesutvalgene kan også i større grad benyttes til 
politisk påvirkning på regionale saker. 

Begrunnelse: Fylkesutvalgene er i dag lite kjent i organisa sjonen. Et samarbeid med LO vil in-
nebære tilgang på større ressurser og muligheter for ytterligere synlighet. 

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt av innstilling til forslag 142 fra NTL Skatt. Økt satsing 
på	opprettelse	og	styrking	av	flere	fylkesutvalg		er	i	tråd	med	organisasjonsutvalgets	anbefalinger.	
Fylkesutvalgene skal i tillegg bidra til å iverksette NTLs politikk. De kan også arrangere kurs lokalt, 
i egen regi eller i samarbeid med forbundet. Jmf. § 5 i Normalvedtektene for organisasjonsledd i 
NTL.

Forslag 344 NTL NTNU   Anses delvis ivaretatt (mot 6 st.) 

Forslag: NTL NTNU støtter utvalgets anbefaling om å opprette fylkesutvalg/stedsutvalg. Målet for 
neste periode må være at alle medlemmer har en kopling til et slikt utvalg. 

Begrunnelse: Ivaretar del av forslag 283 (forslag 2) fra NTL NTNU. 

Landsstyrets begrunnelse: Anses delvis ivaretatt av innstilling til forslag 142 fra NTL Skatt. 
	Etablering	av	fylkesutvalg	krever	at	det	finnes	tilstrekkelig	men	engasjerte	tillitsvalgte	og	
 medlemmer til å drifte utvalget. Det vil derfor være krevende å etablere fylkesutvalg i absolutt alle 
av landets fylker. 
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EGEN ORGANISASJON

Forslag 264 NTL Forskningsinstitutter   Anses delvis ivaretatt 

Forslag: NTL bør operere med et minimumsantall ordinære medlemmer for å opprette/oppretthol-
de avdelinger og foreninger/landsforeninger. 

Begrunnelse: I dagens retningslinjer må man ha minimum leder, kasserer og et styremedlem for 
å opprette en avdeling, dvs. et styre må ha tre personer. NTL Forskningsinstitutter mener dette er 
for	få	personer.	Vår	landsforening	organiserer	flere	mindre	avdelinger,	og	vi	ser	at	med	færre	enn	
10 medlemmer er det vanskelig å opprette en velfungerende avdeling som skal avholde årsmøter, 
følge opp arbeid med lønnsoppgjør, tariffavtaler etc. Vi foreslår at ordningen med direkte tilmeldte 
medlemmer utvides, slik at landsforeningene i større grad bistår mindre avdelinger med for få 
medlemmer til å opprette/opprettholde egen avdeling.  

Landsstyrets begrunnelse: Delvis ivaretatt av § 2, pkt. 5 og §3, pkt. 1  i Normalvedtekter for 
organisasjons  ledd i NTL. I henhold til vedtektenes § 16, pkt. 10, tilligger det Forbundsstyret å 
 opprette eller nedlegge organisasjonsledd. Organisasjonsleddene kan imidlertid selv ta initiativt til 
slik opprettelse eller nedleggelse, enten av eget eller underordnet organisasjonsledd.

Forslag 265 NTL Forskningsinstitutter   Anses delvis ivaretatt 

Forslag: Forbundskontoret bør opprette en mentorordning for nyvalgte ledere i foreninger og lands-
foreninger, samt store avdelinger. 

Begrunnelse: Som nyvalgt leder har man som hovedregel bred tillitsvalgterfaring, og kan støtte 
seg på andre lokale eller sentrale tillitsvalgte. Samtidig er det greit om man har en dedikert  mentor 
utenfor egen organisasjon som man kan spørre om hvordan man som leder håndterer ulike 
spørsmål og oppgaver. 

Landsstyrets begrunnelse: Nyvalgte tillitsvalgte vil alltid bli prioritert til forbundets grunnskolering. 
I tillegg har alle tariffområder dedikerte ressurser ved forbundskontoret i dag. Landsforeningene 
har også et selvstendig ansvar for oppfølging av sine avdelinger. NTL har etablert et nettverk for 
ledere av landsforeninger og foreninger som samles to ganger pr år. 

Forslag 266 NTL Forskningsinstitutter   Tiltres ikke 

Forslag: For overenskomstsektoren bør NTL-medlemmer ved virksomheter i samme arbeidsgiver-
forening som hovedregel samles i samme landsforening. Dette innebærer at alle NTL-medlemmer 
ved virksomheter som er medlem av Abelia, bør samles i samme landsforening. 

Begrunnelse: I NTLs organisasjonsgjennomgang står det at det er uheldig at tariffbindingen er 
«limet» i en landsforening. NTL Forskningsinstitutter mener at Abelia-virksomhetene har felles 
utfordringer	på	flere	felt	enn	tariff,	noe	som	gjør	at	NTL	medlemmene	i	Abelia	blir	sterkere	og	får	
bedre	oppfølging	ved	å	samles	i	samme	landsforening.	NTL	Forskningsinstitutter	har	fler	tallet	
av medlemmene våre i Abelia-virksomheter. Vi ser at disse har en del felles utfordringer, både 
når det gjelder lønnsfastsettelse, pensjon og oppfølging av avtaleverk, og at Abelia kommer med 
felles utspill som gjelder alle disse virksomhetene. For best å kunne hjelpe NTLs medlemmer i 
Abelia-virksomhetene,	mener	vi	at	disse	må	samles	under	samme	paraply.	Slik	det	er	i	dag,	er	flere	
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 medlemmer ved Abelia-virksomheter plassert i organisasjonsledd som ikke vet noe om Abelia og 
hvordan de opererer, og dermed ikke kan gi medlemmene god nok hjelp. Det er forbundskontoret 
som må følge opp disse virksomhetene. Ved å samle disse i samme organisasjonsledd, kan det 
bygges opp kompetanse om hvordan Abelia opererer i denne landsforeningen, slik at man kan 
avlaste forbundskontoret i enklere saker.  

Landsstyrets begrunnelse: I noen landsforeninger er det felles virksomhet/etat eller tariffområdet 
som er limet, i andre er det bransje/sektor. Organisasjonsutvalget anbefaler ikke på generelt grunn-
lag at organisasjonsleddene organiseres etter departementsområder eller arbeidsgiverforening, 
men at det er stor grad av frivillighet innenfor dette.

ANDRE TEMA

Forslag 161 NTL Ung   Tiltres ikke 

Forslag: NTL starter opp et samarbeid på ungdomsnivå med UGTT. 

Begrunnelse: Union Generale Tunisienne du Travail (UGTT) er den største hovedsammen slutningen 
i	Tunisia	og	var	en	av	de	fire	organisasjonen	i	den	tunisiske	kvartetten	som	vant	fredsprisen	i	
2015. Flesteparten av deres medlemmer er offentlige ansatte og mange har høyere utdanning. 
De siste årene har UGTT gjort viktig arbeid for å styrke kvinner og unges stilling i arbeidslivet og i 
fagforeningen. En av fagbevegelsens grunnpilarer er solidaritet. I det ligger å jobbe for solidaritet 
mellom norske arbeidere, men også å jobbe solidarisk for å støtte arbeidere i andre land. Gjennom 
et samarbeid på ungdomsnivå vil vi kunne lære av hverandre og gjøre hverandre bedre. 

Landsstyrets begrunnelse: Det er etablert et samarbeid mellom LO og UGTT. Et samarbeid 
på ungdomsnivå bør organiseres innenfor samme rammer. Forbundet har ikke kapasitet eller 
 kompetanse til å holde i slike prosjekter alene.

Forslag 283 NTL NTNU   Anses ivaretatt 

Forslag:	SAK	6	Organisasjonssaker	(med	utgangspunkt	i	org.	utvalgets	rapport) 

Forslag 1 Side 9, TOP-gruppaNTL skal i neste periode prioritere å styrke TOP-gruppa grunn-
bemanning kapasitetsmessig med 1 forbundsskretær.

Begrunnelse: NTL NTNU støtter utvalgets anbefalinger om skolering, nettverkssamlinger og 
 hospitering. Men vi mener at grunnbemanningen er for lav. NTL NTNU kan ikke se bort fra at TOP 
gruppa er kritisk viktig for det enkelte medlem, men også for organisasjonsleddene og gjør en god 
jobb.	Det	er	å	forvente	at	det	ikke	blir	mindre	personalsaker	i	fremtiden,	heller	flere.	Da	må	TOP-
gruppa styrkes, helst innenfor rammen av antall forbundssekretærer.

Forslag 2 Side 14, fylkesutvalg/stedsutvalgNTL NTNU støtter utvalgets anbefaling om å opprette 
fylkesutvalg/stedsutvalg. Målet for neste periode må være at alle medlemmer har en kopling til et 
slikt utvalg.

Forslag 3 Side 9, 10 regionale kursNTL skal i neste periode gjennomføre grunnopplæring NTL-
skolen I, II og III regionalt.
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Begrunnelse: Som beskrevet i orgutvalgets anbefaling, men også trinn II og III må også med. Dette 
er grunnopplæring som møter de samme utfordringene om de utelukkende er på Sørmarka. 

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget er egentlig 3 forslag som bør behandles separat, og vil 
 ivaretas av følgende forslag: 
 
283 Forslag 1: Ivaretas av forslag 345, s. 3 
283 Forslag 2: Ivaretas av forslag 344, s.12 
283 Forslag 3: Ivaretas av forslag 346, s. 11
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