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INNHOLD
Innkomne forslag til sak 6.2. Vedtekter er sortert etter følgende tema:

  Tiltres   Betyr at forslaget støttes    

  Anses ivaretatt   Betyr at andre forslag dekker intensjonen i forslaget 

  Anses delvis ivaretatt Betyr at andre forslag dekker deler av intensjonen i forslaget 

  Tiltres ikke   Betyr at forslaget ikke støttes   

  Oversendes   Betyr at forslaget blir oversendt til instans landsstyret mener er egnet  

   Landsstyret    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.
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 Forslag 70 NTL UIT Norges arktiske universitet   Tiltres ikke 

§1 Navn 

Forslag: Forbundets navn er Sammen 

Begrunnelse:	Tjenestemannslaget	reflekterer	ikke	lenger	hvem	vi	er.	Tjenestemannsloven	er	
 historie og med det bør vi skifte navn. Det som kjennetegner NTL er at vi organiserer veldig 
mange ulike yrkesgrupper som jobber på ulike områder og ulike nivåer i virksomhetene og vi står 
 sammen. Vi jobber sammen, utvikler oss sammen og vi sloss sammen. Navnet understreker 
felles skapet og står opp mot oppsplittinga vi ser rundt oss.    

Landsstyrets begrunnelse: Navnet er allede tatt av Studensamskipnaden i Vest som heter 
 Sammen/Saman. Navneskifte bør være en del av en større prosess som sikrer et godt og unikt 
navnevalg om forbundet skal skifte navn.

 Forslag 348 Landsstyrets forslag    

§1 Navn 

Forslag: NTL Norsk Tjenestemannslag videreføres, og spørsmål om navnebytte oversendes lands
styret. 

Begrunnelse: Landsstyret utreder behov for navneendring og evt forslag til nytt nytt navn. Lands
styret tar stilling til evt navnebytte  i landsmøteperioden. Navneskifte bør være en del av en større 
prosess som sikrer et godt og unikt navnevalg om forbundet skal skifte navn.

 Forslag 72 NTL Sentralforvaltningen   Tiltres 

§   3 Formål 

Forslag:	§3	Formål,	tredje	kulepunkt. Ordet	«medinnflytelse»	byttes	ut	med	medbestemmelse.  	

Begrunnelse: Medbestemmelse er det sterkeste virkemiddel vi har i det regulerte og organiserte 
arbeidslivet. Det er vårt formål å oppnå medbestemmelse mellom likeverdige parter. Vi har 
	innflytelse,	medbestemmelse	og	medvirkning	men	ikke	denne	rare	språkkonstruksjonen	som	
 kanskje skal være noe midt imellom drøfting og forhandling. 

Landsstyrets	begrunnelse:	Begrepet	‘medinnflytelse’	er	vesentlig	svakere	enn	‘medbestemmelse’	
og er en noe pussig overlevning fra tidligere tider. Dersom formålet er å fremheve arbeidstakernes 
‘medvirkning’	eller	‘innflytelse’,	bør	det	heller	endres	til	ett	av	disse	to	begrepene.	Medbestemmelse	
er offensivt og i henhold til PHP og annet underlag. Likt forslag #227.

NTLS VEDTEKTER
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 Forslag 227 NTL Forskningsinstitutter   Anses ivaretatt 

§3 Formål 

Forslag:	§3	Formål,	tredje	kulepunkt.	Ordet	«medinnflytelse»	byttes	ut	med	«medbestemmelse»

Begrunnelse:	Begrepet	‘medinnflytelse’	er	vesentlig	svakere	enn		‘medbestemmelse’	og	er	en	noe	
pussig	overlevning	fra	tidligere	tider.	Dersom	formålet	er	å	fremheve	arbeidstakernes	‘medvirkning’	
eller	‘innflytelse’,	bør	det	heller	endres	til	ett	av	disse	to		begrepene.	Medbestemmelse	er	offensivt	
og i henhold til PHP og annet underlag. 

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt av forslag 72.

 Forslag 231 NTL Forskningsinstitutter   Oversendes landsstyret 

§6 Kontingent 

Forslag: Tilbakeføring av kontingent mellom foreninger og landsforeninger vurderes 
 differensiert 

Begrunnelse: Tilbakeføringen tar ikke hensyn til om et organisasjonsledd er landsdekkende eller 
lokalisert	på	ett	geografisk	sted.	Styret	i	landsforeninger	og	øvrige	medlemmer	kommer	fra	ulike	
deler av landet. Det medfører store reise og oppholdskostnader ved avholdelse av styremøter og 
øvrige arrangement for avdelingene. Tilbakeføringen av kontingent fra forbundet til foreninger og 
landsforeninger er 30 %. Kontingentfordelingen mellom landsforeninger og foreninger kan etter 
vedtektenes § 6 Kontingent pkt. 2 avgjøres av landsstyret.

Landsstyrets begrunnelse: “Vedtektenes § 6  2 inneholder bestemmelse om at kontingent
fordelingen mellom landsforeninger og foreninger avgjøres av landsstyret. Oversendes landsstyret.

 Forslag 386 Landsstyrets forslag   (mot 16 stemmer) 

§8 Kollektiv Hjemforsikring 

Forslag: Pkt. 3 endres slik: “Fra 1.1.2020 beholder medlemmer som ikke har reservert seg mot 
forsikrings ordningen og som får status som pensjonistmedlem Kollektiv Hjemforsikring med 
samme vilkår som yrkesaktive medlemmer. Medlemmer som på forhånd har betalt premie til 
 forsikringen i 10 år sammenhengende som yrkesaktiv og/eller pensjonist gis premiefritak i 
 Kollektiv Hjemforsikringen ved fylte 75 år. Medlemmer med status som pensjonistmedlemmer 
1.1.2020 beholder premiefritak for Kollektiv Hjemforsikring når de har betalt premie til forsikringen 
i 10 år sammenhengende.”

Begrunnelse: Se også forslag 73, 258, 289. Forslaget ivaretar intensjonene i forslagene 73, 258 
og	289.	Forslagene	258	og	289	er	i	tråd	med	flertallsinnstillingen	i	utvalget	som	har	utredet	
 Kollektiv Hjemordningen. Forsikringen vil fortsatt være rimelig for pensjonistmedlemmene til 
NTL.  Endringen vil medføre en innsparing for forbundets yrkesaktive medlemmer med omlag 3,8 
millioner kroner eller 120 kr per yrkesaktive medlem, forbundet sparer omlag 4,6 millioner kroner. 
Språklig endring fra forslag 73 gjenspeiler korrekt begrepsbruk. Den nye ordningen innføres fra 
2020, og de som har premiefritak ved innføringen beholder dette.
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 Forslag 143 NTL Skatt   Tiltres ikke (mot 16 stemmer) 

§8 Kollektiv Hjemforsikring 

Forslag: Dagens ordning med gratis kollektiv hjem for pensjonister videreføres 

Begrunnelse: Dette er et kjent kollektivt gode som bør videreføres.

 Forslag 258 NTL Universitetet i Oslo   Anses delvis ivaretatt 

§8 Kollektiv Hjemforsikring 

Forslag: Endre punkt 4 til følgende ordlyd: “For medlemmer som ikke har reservert seg mot 
forsikrings ordningen og som går over på pensjoniststatus, beholder pensjonistene avtalen 
om Kollektiv	Hjemforsikring	på	lik	linje	med	ordinære	medlemmer fram	til	LOs	Honnørforsikring	
(gratis forsikring) oppnås ved fylte 75 år.” 

Begrunnelse: Forslaget innebærer at NTLs pensjonister i fremtiden har samme billige og gode 
forsikringsordning som yrkesaktive medlemmer, men at dagens ordning hvor de yrkesaktive 
	medlemmene	betaler	pensjonistenes	forsikring	avvikles.	Dette	er	i	tråd	med	flertallet	i	utvalget	
som har utredet kollektiv hjem ordningen. 
 
NTLs medlemmer bidrar alle inn med dekking av forbundets utgifter og  dette prinsippet bør 
også gjelde forsikringsordningen. Vi ser ingen grunn til at noen medlemmer skal betale andre 
 medlemmers tilleggsgoder som følger av et NTL medlemskap. Og medlemskapet i NTL bør være 
motivert av fellesskapet som sikrer rettigheter, ikke gratisgoder. Forsikringen er ikke dyrere enn at 
den økonomiske belastningen er mulig å bære for NTLs pensjonistmedlemmer. 

Ordningen koster i dag drøyt 8 millioner kroner og andelen pensjonister øker. NTLs midler bør 
i størst mulig grad brukes til å styrke arbeidet med å styrke medlemmenes rettigheter ute på 
arbeids plassene.

Landsstyrets begrunnelse: Anses delvis ivaretatt i forslag 386. Tilsvarende forslag 289.

 Forslag 289 NTL NTNU   Anses ivaretatt 

§8 Kollektiv Hjemforsikring 

Forslag: pkt 3 For medlemmer som ikke har reservert seg mot forsikringsordningen og som 
går	over	på	pensjoniststatus,	beholder	pensjonistene	avtalen	om Kollektiv	Hjemforsikring	på	
lik	linje	med	ordinære	medlemmer fram	til	LOs	Honnørforsikring	(gratis	forsikring)	oppnås	ved	
fylte	75	år. NTL	NTNU	mener	det	må	være	overgangsordninger	i	forhold	til	de	som	allerede	har	
fått premie fritak (ikke bare pensjonister, men også de som er ufør), og hvor lenge de yrkesaktive 
 medlemmene skal dekke de som allerede har premiefritak. Medlemmer over 75 år får premien for 
kollektiv hjem dekket av kollektivhjemfondet som forvaltes av LOs forbund i felleskap. 

Begrunnelse:	NTL	NTNU	støtter	utvalgets	flertall,	og	at	innføring	av	endring	skjer	fra	2020	slik	
at det kan gis god informasjon i forkant. Kollektiv hjemforsikring vil, selv med ordinær premie, 
 fortsatt være en gunstig medlemsfordel for pensjonistmedlemmene. 

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt i forslag 386. Tilsvarende forslag 258.
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 Forslag 73 NTL Sentralforvaltningen   Tiltres 

§8 Kollektiv Hjemforsikring 

Forslag:	§8	Kollektiv	hjemforsikring,	3.	avsnitt Begrepet	«LOs	Honnørforsikring	(gratis	forsikring)	
oppnås	ved	fylte	75	år»	strykes	og	erstattes	med	«LOs	gratis	forsikringstilbud	til	medlemmer	på	75	
år	eller	eldre	oppnås.»  	

Begrunnelse:	«Honnørforsikring»	var	tidligere	et	uformelt	kallenavn	på	den	gratis	forsikringen	til	
LOmedlemmer over 75 år, og det er veldig spesielt at NTL holder begrepet levende i sine vedtekter, 
når	det	ikke	forekommer	noen	andre	steder	i	LOs	dokumenter.	Forslaget	må	anses	som	et	«sikker
hetsventilforslag»	i	tilfelle	ingen	av	forslagene	fra	arbeidsgruppa	som	har	sett	på	paragrafens	
bestemmelser	får	det	nødvendige	flertall.	Administrasjonen	får	fullmakt	til	å	undersøke	korrekt	
begrep på ordningen.

Landsstyrets begrunnelse: Administrasjonen får fullmakt til å undersøke korrekt begrep på 
 ordningen.

 Forslag 149 NTL Ung   Tiltres ikke 

§9 Forbundets organer 

Forslag: §9 Forbundets organer: Legge til NTL Ung under NTLs organer. Tillegg skrevet inn i kursiv: 
Landsmøtet • Landsstyret • Forbundsstyret • Lokale organisasjonsledd • Kontrollkomiteen • NTL 
Ung  

Begrunnelse: En tydeligere plass på organisasjonskartet vil kunne gi større utbytte av satsingen og 
videreutvikling av NTL Ung. NTL Ung vil i større grad kunne benytte seg av forbundets  ressurser 
for å rekruttere og skolere unge tillitsvalgte, noe som er helt nødvendig om oppslutningen til 
 fagbevegelsen skal øke. 

Landsstyrets begrunnelse: Forbundets organer er en formell struktur hvor organer med 
besluttningsmyndighet og kontrollfunksjon. NTL Ung er et uformelt organisasjonsledd og har ikke 
samme formelle myndighet i NTL som forbundets andre organer. NTL Ung er nevnt under § 17 
Forbundets enheter.

 Forslag 151 NTL Ung   Tiltres 

§10 Landsmøtet 

Forslag: Punkt 4, “Representanter for studentmedlemmene velges av studentkonferansen etter 
 følgende skala” endres til “Representanter for studentmedlemmene velges av studentdelegatene 
på NTL Ungkonferansen etter følgende skala”.  

Begrunnelse: Studentkonferansen er ikke en beslutningsarena, men et kurstilbud til student
medlemmer og et forberedende verksted til NTL Ungkonferansen. Det er naturlig at valget 
gjennom føres av representanter for studentene i en beslutningsfora. Forslaget er i tråd med 
 studentenes egne ønsker og ivaretar at det er studentene selv som velger sine delegater.

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget sikrer demokratisk forankring i NTL Ungs høyeste 
beslutnings organ.
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 Forslag 385 Landsstyrets forslag    

§10 Landsmøtet 

Forslag: Inn i siste avsnitt i § 10.4: Møtende varaer og observatører til landsstyret og forbunds
styret har møterett på landsmøtet med tale og forslags rett. Øvrige varaer innkalles ved behov. 

Begrunnelse: Dagens praksis er at observatørene til landsstyret møter på landsmøtet. Det er en 
fordel om dette går fram av vedtektene. Begrepene “landsmøte” og “landsstyre” bør kun omfatte 
dem som har stemmerett i disse organene. 

 Forslag 68 NTL NAV   Tiltres ikke (mot 8 stemmer) 

§11 Landsmøtets oppgaver 

Forslag: § 11 nytt punkt 17: Landsmøtet velger valgkomite bestående av leder og 10 medlemmer. 
Det	velges	10	varamedlemmer	i	rekkefølge. Dette	forslaget	vil	gjøre	det	nødvendig	med	følgende	
endringer i nummerering i § 11Punkt 17 endres til punkt 18Punkt 18 endres til punkt 19Punkt 19 
endres	til	punkt	20 Endring	i	nåværende	punkt	18	(nytt	punkt	19)...etter	§	11.	1016	endres	til	...		
 etter § 11. 1017 

Begrunnelse: Det er en fordel med permanent valgkomite som kan jobbe godt i forkant av 
landsmøtet. Valgene vil være mer forberedt. Det vil være mulig å ha en innstilling klar i forkant 
av landsmøtet. Dette vil føre til mer åpne prosesser og mulighet for organisasjonsleddene og 
 delegatene til å ta stilling til valgkomiteens innstilling i forkant av landsmøtet. Det er en fordel med 
en permanent valgkomite som tar stilling til suppleringsvalg i perioden. Ved dette landsmøtet vil 
valgkomiteen måtte komme med forslag til valgkomite, men for fremtidige landsmøter vil det være 
naturlig at landsstyret kommer med innstilling, jfr. vedtektenes § 14 nr. 7.

Landsstyrets begrunnelse: Valgkomiteen er landsmøtets organ, som velges av landsmøtet. Ved 
valg	fire	år	i	forkant	har	man	ingen	garanti	for	at	de	valgte	medlemmene	faktisk	er	delegater	
til landsmøtet. Landsmøtet fratas også muligheten de har i dag til å påvirke sammen settingen 
av valgkomiteen. Dagens ordning med forberedende valgkomité foretar kun forberedende 
 saksbehandling for å lette arbeidet til landsmøtets valgkomité.

 Forslag 71 NTL UIT Norges arktiske universitet   Tiltres ikke (mot 9 stemmer) 

§11 Landsmøtets oppgaver 

Forslag: § 11 punkt 13  ny 3 setning: Det skal velges minst én samisk representant og minst én 
representant med ikkevestlig minoritetsbakgrunn i landsstyret.

Begrunnelse: Landsstyret bør gjenspeil hva slags organisasjon vi er. Dagens observatører spiller 
en viktig rolle og vi kan ikke se noen grunn til at de ikke skal velges som ordinære medlemmer i 
 landsstyret. Dette betyr at § 13 punkt 6 utgår.

Landsstyrets begrunnelse: Landsstyrets sammensetning bør speile bredden i NTLs medlems
masse og organisasjonsområde, og representere organisasjonsleddene i forbundet. Forslaget 
åpner mer opp for at landsstyret skal ha representanter som ikke representerer organisasjonsledd, 
men medlemmer med en bestemt bakgrunn. Landssmøtet skal i dagens vedtekter §1113 velge 
minst én representant med ikke vestlig minoritetsbakgrunn, og forslaget utvider representasjon 
begrunnet med bakgrunn for ytterligere én, her med samisk bakgrunn. Tidligere har  representanter 
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for medlemsgrupper med minoritetbakgrunn vært observatører i landsstyret med tale og forslags
rett. Vedtektenes § 136 sier at det skal velges én samisk observatør og én observatør fra 
 medlemmer med innvandrerbakgrunn. Dersom forslag 71 skulle bli vedtatt, bør det vurderes å 
fjerne § 136 hvor det velges observatører som representerer medlemmer med bestemt bakgrunn.

 Forslag 352 Landsstyrets forslag    

§11 Landsmøtets oppgaver 

Forslag:	Bytt	plass	mellom	siste	og	nest	siste	setning: 	“Dersom	det	kun	er	to	kandidater,	benyttes	
alminnelig	flertall.	Blir	det	ved	omvalget	likt	stemmetall	,	foretas	loddtrekning”	

Begrunnelse: Loddtrekning gjelder i begge situasjoner, endringen gir klarere språk.

 Forslag 353 Landsstyrets forslag    

§ 12 Ekstraordinært landsmøte 

Forslag: Ny setning tilføyes: “Representantene må fylle vilkårene gitt i §104 for å være valgbare 
som repesentanter til ekstraordinære landsmøter.” 

Begrunnelse: Representantene må jf. §104 nest siste avsnitt også ha sitt medlemskap i orden for 
å møte på landsmøter. Det bør også gjelde ekstraordinære landsmøter.

 Forslag 150 NTL Ung   Tiltres ikke (mot 3 stemmer) 

§13 Landsstyret 

Forslag: Punkt 7 endre til: Hvis forbundet har mer enn 500 studentmedlemmer, velges én student
representant til landsstyret. Retningslinjer for valg/oppnevning fastsettes av forbundsstyret.

Begrunnelse: Rekruttering av studenter er sett ut som et viktig satsningsområde av både NTL 
og LOkongressen. Samtidig har studentene i dag liten påvirkning på arbeidet i, og  utformingen 
av, NTL. Dersom NTL skal være en attraktiv arena for studentene å engasjere seg i er man 
avhengige av at studentene får reelle og formelle påvirkningsrettigheter i organisasjonen, også i 
 organisasjonens høyeste organ mellom to landsmøter. Vi ønsker derfor at studentobservatøren 
gjøres til representant med stemmerett. 

Landsstyrets begrunnelse: Observatørstus sikrer forslag og talerett og er ikke knyttet til en fysisk 
person	i	fire	år.	Representasjonsgrunnlaget	for	studentrepresentanten	vil	være	forholdsmessig	lite.	
Mindre enn for øvrige medlemmer av landsstyret som velges av landsmøtet. Funksjonstid for en 
studentrepresentant vil av naturlige årsaker ofte være kortere enn for andre grupper, noe som vil 
skape	problemer	når	vedkommende	velges	for	fire	år.

 Forslag 355 Landsstyrets forslag    

§13 Landsstyret 

Forslag: Første setning endres slik: “Landsstyret består av forbundsstyrets medlemmer, 24 
 representanter valgt av landsmøtet og leder av NTL Ung, og er…” 

Begrunnelse: Ingen realitetsendring, kun språklig.
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 Forslag 357 Landsstyrets forslag    

§13 Landsstyret 

Forslag: Endres til: “Landsstyrets og forbundsstyrets medlemmer, kontrollkomitéen, tillitsvalgte og 
informasjonsarbeiderne ved forbundskontoret har adgang…” 

Begrunnelse: Kontrollkomitéen får her adgang til organisasjonsledds møter med tale og forslags
rett.

 Forslag 7 NTL Universiteter og høgskoler   Tiltres ikke 

§15 Forbundsstyret 

Forslag: Forbundsstyret består av leder, to nestledere, hovedkasserer, førstesekretær og 9 
 representanter valgt på landsmøtet. De første 2 vararepresentantene valgt på landsmøtet skal 
kalles inn til forbundsstyremøtene. 

Begrunnelse: Det er behov for en sterkere og større ledelse for å styrke forbundets samfunns
politiske arbeid. For at administrasjonens ikke skal bli for dominerende i forbundsstyret utvides de 
faste i forbundsstyret med 2.

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget har konsekvenser for § 11  10, gitt at det skal velges en ny 
funksjon i “førstesekretær” og økt antall medlemmer av forbundsstyret. Organisasjons utvalgets 
rapport av 2018 anbefalte ikke en slik utvidelse av forbundets administrasjon. Utvidelse av 
 forbundsstyret forrykker maktbalansen mellom landsstyre og forbundsstyre.

 Forslag 152 NTL Ung   Tiltres ikke (mot 9 stemmer) 

§ 15 Forbundsstyret 

Forslag: punkt 2, legge til det i kursiv: Valgte sekretærer ved forbundskontoret, leder av NTL Ung 
og informasjonsmedarbeiderne kan delta i forbundsstyrets møter med tale og forslagsrett etter 
vedtak i forbundsstyret. 

Begrunnelse: Å åpne for at leder av NTL Ung kan delta på forbundsstyret er et grep for å inkludere 
og involvere NTL Ung på en bedre måte i saker som er relevante for unge medlemmer.

Landsstyrets begrunnelse: NTL Ung er et uformelt organisasjonledd i NTL og deres formål er først 
og fremst å rekruttere og skolere unge medlemmer.

 Forslag 153 NTL Ung   Tiltres ikke (mot 6 stemmer) 

§15 Forbundsstyret 

Forslag: punkt 1, legge til det i kursiv: Forbundsstyret består av leder, to nestledere, hovedkasserer 
og 7 representanter valgt på landsmøtet, samt leder av NTL Ung 

Begrunnelse: Å åpne for at leder av NTL Ung kan delta på forbundsstyret er et grep for å inkludere 
og involvere NTL Ung på en bedre måte i saker som er relevante for unge medlemmer.

Landsstyrets begrunnelse: NTL Ung er et uformelt organisasjonledd i NTL og deres formål er først 
og fremst å rekruttere og skolere unge medlemmer.
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 Forslag 293 NTL NTNU   Tiltres ikke (mot 5 stemmer) 

§15 Forbundsstyret 

Forslag: Utvidelse av forbundsstyret: Forbundsstyret består av leder, to nestledere, hovedkasserer 
og 9 representanter valgt på landsmøtet.

Begrunnelse: En utvidelse av forbundsstyret er et spørsmål om demokrati og fordeling av makt. 
Forbundet vil bli bedre representert og medlemsmassen vil ha en større stemme i forbundets 
 arbeid.

Landsstyrets begrunnelse: Se forslag 7. (Oversendt Vedtektene fra Organisasjons saker.)

 Forslag 315 Landsstyrets forslag   (mot 2 stemmer) 

§17 Forbundets organisasjonsoppbygging 

Forslag:	Endring	til	§	171,	kulepunkt	4:	stryke	‘fellesutvalg’	

Landsstyrets	begrunnelse:	Fellesutvalg	finnes	ikke	i	dag,	stedsutvalg	og	fylkesutvalg	utfyller	
 funksjonen.

 Forslag 382 Landsstyrets forslag    

§24 Bruk av uravstemning 

Forslag: § 24 Bruk av uravstemning  
1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i  viktige saker. Uravstemninger, kan være 
besluttet av LO, LO Stat eller forbundsstyret i NTL. Når  avstemningen kun omfatter NTL, gjelder 
reglene i denne paragrafen.  
2. Kun det organisasjons leddet som tar beslutning om avstemning kan bekjentgjøre resultatet.  
3. Uravstemningen kan holdes i alle eller i bestemte organisasjonsledd.  
4. Uravstemningen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmer kan avgi stemme.  
5. Uravstemningen skal fortrinnsvis avholdes elektronisk. Både ved elektroniske uravstemninger 
og der hvor avstemningen foregår ved bruk av stemmesedler, skal elektroniske data eller stemme
sedler oppbevares på en sikker måte i minst to måneder, og slik at resultatene kan kontrolleres 
av det organet som er gitt slikt ansvar.  Nærmere retningslinjer for praktisk gjennomføring av 
uravstemning kan fastsettes av forbunds styret.  
6. Forbundsstyret vil normalt være ansvarlig for gjennomføring av avstemninger. Det kan i 
 tillegg utpekes avstemningsansvarlig i det enkelte organisasjonsledd. Under avstemningen vil 
 avstemningsansvarlig ha tilgang til hvem som har stemt, men ikke til hva de har stemt. Etter at 
avstemningen er avsluttet vil kun det organet som har besluttet avstemning og kontrollorganet ha 
tilgang til elektroniske data og stemmesedler, men ikke til hva den enkelte har stemt.  
7. Forbunds styret eller stemmestyret har taushetsplikt i alle forhold som vedrører avstemningen, 
med unntak av selve resultatet.  
8. For uravstemninger om tariffkrav gjelder reglene i §22. For andre  avstemninger kreves at 
minst 1/3 av de medlemmer saken gjelder har deltatt i avstemningen for at resultatet skal være 
avgjørende. I motsatt fall er avstemningen rådgivende for forbundsstyret.  
9. Kontrollkomiteen skal om nødvendig kontrollere opptellingen. 

Begrunnelse: Oppdatering av vedtektene i henhold til riktig avstemningsverktøy og nødvendig 
	definering	av	aktuelle	parter	i	prosedyren.
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 Forslag 359 Landsstyrets forslag    

§26 Utelukking/eksklusjon av medlemmer 

Forslag: Ny tekst i § 261: “Avgjørelse om utelukking av medlemmmer for et bestemt tidsrom tas 
av organisasjonsleddets styre. Avgjørelsen skal straks innmeldes til forbundsstyret.”

Nytt punkt 3: ”Avgjørelse om utelukking eller eksklusjon kan innen 1 måned ankes direkte inn for 
forbundsstyret. Anken har ikke oppsettende virkning. Forbundsstyrets avgjørelse er endelig.”

Nytt punkt 4: “I grovere eller gjentatte tilfeller kan vedkommende ekskluderes. Avgjørelsen om 
eksklusjon tas i organisasonsleddets årsmøte/representantskapsmøte. Avgjørelsen skal straks 
innmeldes forbundsstyret.”

Nytt punkt 5: ”Avgjørelsen kan av vedkommende medlem innen 1 måned ankes til... (tekst fra 
	dagens	pkt.	3.).” 

Dagens punkt 4 blir nytt punkt 8.

Nytt punkt 7: ”Utelukking eller eksklusjon kan også foretas av forbundsstyret, men først etter at 
vedkommende organisasjonsledd etter vedtak nekter eller unnlater å treffe en slik avgjørelse. + 
resten 	av	tekst	fra	§	25	4.”

Endring i nytt punkt 8 (tidligere punkt 4): Forbundets kollektive forsikringsordninger opphører 
fra det tidspunkt varig eksklusjon fra medlemskap i NTL trer i kraft, senest ved førskommende 
 månedskifte.

Begrunnelse: Samordning mellom §§ 25 og 26, samt språklig rydding av tekst. Det er viktig at 
varsling mot medlemmer tas tak i i organisasjonsleddene. I dagens tekst vil ikke forbundsstyret 
kunne gå inn å utelukke eller ekskludere medlemmer som har handlet til skade for NTL eller 
NTLs medlemmer i de tilfeller hvor organisasjonsledd nekter eller unlater å behandle slike saker. 
 Medlemmer som blir utelukket fra medlemskap for et bestemt tidsrom mister i dag sine  kollektive 
forsikringer. Det er en alvorlig inngipen og det foreslås her at kollektive forsikringer beholdes om 
de betales. Kollektive forsikringer opphører, med dette forslaget, kun om medlemmer blir varig 
ekskludert.” 
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 Forslag 361 Landsstyrets forslag    

§1 Formål 

Forslag: Til innledningen: tilføyelse siste setning: “Særvedtektene benyttes i tillegg til forbundets 
vedtekter,	uten	å	svekke	disse,	og	normalvedtekter	for	forbundets	organisasjonsledd.”  	

Begrunnelse: Sikrer at organisasjonsledd ikke foreslår særvedtekter som svekker forbundets 
 vedtekter. 

 Forslag 362 Landsstyrets forslag    

§1 Formål 

Forslag: Til innledningen, siste avsnitt: “§138” endres til “§ 139”. 

Begrunnelse: Feil henvisning i dagens normalvedtekter.

 Forslag 69 NTL NAV   Tiltres 

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Nytt § 2, nr. 5: En avdeling er et formelt organisasjonsledd under landsforeningen. 
	Avdelingen	organiserer	tilsatte	i	virksomheten/etaten	på	en	eller	flere	arbeidsplasser.	Avdelingen	
må legge til rette for at medlemmene kan delta i fagforeningens virksomhet (medlemsmøter, 
årsmøter, styremøter m.v.) Det må også være nok medlemmer innenfor det området som 
 avdelingen skal dekke til at det kan velges et fungerende styre med revisor. 

Begrunnelse:	Å	knytte	avdelingsstrukturen	så	tett	på	geografi	kan	virke	begrensende	for	
 organiseringen av NTL. I en tid da offentlig sektor gjennomgår store forandringer, kan det være 
behov for at NTL også gir seg selv muligheten til å tenke nytt i ivaretakelsen av medlemmenes 
interesser og i møtet med arbeidsgiver. Det er naturligvis svært viktig at medlemmene kan 
delta i fagforeningens virksomhet på avdelingsnivå. En velfungerende avdeling må ha nærhet til 
sine plasstillitsvalgte og medlemmer. Men en slik nærhet kan også ivaretas gjennom moderne 
 teknologi. Videoutstyr blir for eksempel mer og mer tilgjengelig. Forslaget fremmes for at lands
foreninger, i samarbeid med sine avdelinger, kan ha større spillerom i vurderingen av hva som er en 
hensiktsmessig organisering.

Landsstyrets begrunnelse: I dag har NTL avdelinger som dekker landsdekkende styringslinjer i 
virksomheter (som NTL NAV Hjelpemidler og tilrettelegging) , og vi har landsdekkende avdelinger 
(som	NTL	Domstolene).	Erfaringer	er	at	organisering	av	avdleing	over	store	geografiske	områder/
landsdekkende kan hemme aktiviteten i organisasjonsleddene. Landsdekkende avdelinger er 
kostbare å drifte når man må reise langt for å samles og dersom medlemmer/tillitsvalgte skal ha 
lokal bistand.  Moderne kommunikasjonsteknologi bøter noe på ulempene, men erfaringer tilsier 
at landsdekkende avdelinger eller avdelinger som dekker store regioner svekker deltakelsen fra 
medlemmer. Det er derfor ikke å anbefale at endringene i vedtektene oppfattes som at det er 
 uproblematisk å opprette nye avdelinger som dekker store regioner eller er landsdekkende.

ORGANISASJONSLEDDENES  
NORMALVEDTEKTER
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 Forslag 317 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Nytt kulepunkt til § 24, d): “registrere verv i landsforeningens styre og avdelingsledere på 
NTLs medlemsnett” 

Begrunnelse: Viktig for medlemssystemets funksjonalitet, sentral oppgave for 
 organisasjons  leddet.

 Forslag 318 Landsstyrets forslag    

§   2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Ny bokstav g) under § 28: “Styret skal registrere verv i avdelingsstyret, plass og avtale
tillitsverv i virksomheter og arbeidssteder knyttet til avdelingen på NTLs medlemsnett.” 

Begrunnelse: Viktig for medlemssystemets funksjonalitet, sentral oppgave for organisasjons
leddet.

 Forslag 322 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Endre tekst i § 27 b): “Forbundet skal tilstiles kopi av innvilgningen.” til “Forbundet skal ha 
tilsendt kopi av innvilgningen.” 

Begrunnelse: Språkvask.

 Forslag 323 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Endre tekst i § 27 d): “bekjentgjøres” til “gjøres kjent for medlemmene”. 

Begrunnelse: Språkvask.

 Forslag 368 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Pkt 7 d), endre “bekjentgjøre” til “gjøres kjent for medlemmene”. 

Begrunnelse: Lettere språk.

 Forslag 369 Landsstyrets forslag   (mot 9 stemmer) 

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag: Pkt. 7 e): 8. kulepunkt nest siste setning endres slik: “Leder, nestleder og kasserer kan ikke 
være samme person.” 

Begrunnelse: Nestleder anviser bilag med utbetaling til leder og bør ikke kombinere verv som 
kasserer.
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 Forslag 321 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag:	Gjelder	bestemmelsene	i	§	24	a),	28	a)	og	34	a):	Tredje	setning	flyttes	opp	som	andre	
setning: “Ved valgene bør begge kjønn være representert med minst 40 %.” 

Begrunnelse: Anses ivaretatt av forslag 387. Tydeliggjøre at minst 40 % skal regnes av styrets 
faste medlemmer, ikke inklusive vara.

 Forslag 370 Landsstyrets forslag    

§2 Om landsforeninger og avdelinger 

Forslag:	Gjelder	punktene	24	a)	og	28	a):	Tredje	setning	flyttes	opp	som	andre	setning:	“Ved	val
gene bør begge kjønn være representert med minst 40 %.” 

Begrunnelse: Anses ivaretatt av forslag 387. Tydeliggjør at dette gjelder ved valg til styrets medle
mmer med forslags, tale og stemmerett og ikke styret med varamedlemmer.

 Forslag 371 Landsstyrets forslag    

§3 Om foreninger 

Forslag:	Gjelder	punkt	3	a):	Tredje	setning	flyttes	opp	som	andre	setning:	“Ved	valgene	bør	begge	
kjønn være representert med minst 40 %.” 

Begrunnelse: Anses ivaretatt av forslag 387. Tydeliggjør at dette gjelder ved valg til styrets medle
mmer med forslags, tale og stemmerett og ikke styret med varamedlemmer.

 Forslag 74 NTL Sentralforvaltningen   Tiltres 

§3 Om foreninger 

Forslag:	Normalvedtektene	§3	4	a	–	Foreningens	styre	og	oppgaver. Tilføyelse	etter	eksisterende	
tekst:	«,	og	det	bør	om	mulig	være	representant	med	minoritetsbakgrunn.»  	

Begrunnelse: Dette har til nå vært gjeldende praksis og nedfelt i vedtektene for landsforeninger 
(Normalvedtektene §2 4 a). Det er viktig at fagbevegelsen gjenspeiler befolkningen og vi trenger 
flere	tillitsvalgte	med	minoritetsbakgrunn	for	å	få	til	dette.	For	eksempel	utgjør	personer	med	
innvandrer	bakgrunn,	etter	SSBs	definisjon,	nå	17%	av	befolkningen.

Landsstyrets begrunnelse: Lik praksis for foreninger og landsforeninger, viktig å aktivt rekruttere 
tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn for å gjenspeile medlemsmassen.

 Forslag 287 NTL NTNU   Tiltres ikke (mot 8 stemmer) 

§3 Om foreninger 

Forslag:	e)	Årsmøte	skal:	velge	styre	og	varamedlemmer	og	de	komitéer/utvalg	årsmøtet	finner	
nødvendig…) endres til: Årsmøte skal: velge styre og varamedlemmer og valgkomitè. I tillegg velge 
komitéer/utvalg	årsmøtet	finner	nødvendig…) 	

Begrunnelse: NTL NTNU mener at valgkomité er en så viktig oppgave, også i foreninger, at det bør 
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stå	spesifikt	under	eget	punkt,	på	lik	linje	som	det	gjør	i	§11	(om)	landsmøtes	oppgaver	og	i	§	2.3	
g) om representantskapsmøtet. Valgkomiteen er suveren og har en så viktig oppgave i forhold til å 
skal sette sammen et styre som skal forestår den daglige ledelse av foreningene og ta avgjørelser 
etter NTLs gjeldende vedtekter og prinsipp og handlingsprogram.

Landsstyrets begrunnelse: Valg av valgkomité for hele årsmøteperioder er ikke hensikts messig 
i alle NTLs foreninger grunnet lengre årsmøteperioder. Foreningene stiller fritt til å velge de 
	komiteer/utvalg	de	finner	nødvendig,	jmfr.	§	33,	e),	kulepkt.	8. 

 Forslag 288 NTL NTNU   Oversendes forbundsstyret 

§3 Om foreninger 

Forslag: Det utarbeides retningslinjer for valgkomite som vedlegg til vedtektene som beskriver 
hvordan dette arbeidet gjøres mht foreningens/avdelingens størrelse osv 

Begrunnelse: Valgkomitéarbeid er viktig og sentralt for demokratisering i organisasjonslivet. 
 Likevel er dette lite beskrevet i NTL (og andre organisasjoners styrende dokumenter).

Landsstyrets begrunnelse: Retningslinjer for valgkomitéarbeid kan være nyttig, men ikke optimalt 
at de skal følge vedtektene som kun kan endres hvert fjerde år. Retningslinjene vil være en viktig 
del av det organisatoriske arbeidet og bør forankres i forbundsstyret. Dette vil ivareta behov for 
mulige endringer i landsmøteperiodene. 

 Forslag 319 Landsstyrets forslag    

§3 Om foreninger

Forslag: Nytt kulepunkt under § 34, d): “registrere verv i foreningens styre, plass og avtale
tillitsverv i virksomheter og arbeidssteder knyttet til foreningen på NTLs medlemsnett”

Begrunnelse: Viktig for medlemssystemets funksjonalitet, sentral oppgave for organisasjons
leddet.

 Forslag 327 Landsstyrets forslag   (mot 2 stemmer) 

§5 Om fylkesutvalg/stedsutvalg/fellesutvalg 

Forslag:	Stryke	‘fellesutvalg’	fra	§	5.	

Begrunnelse: Finnes ikke i dag, stedsutvalg og fylkesutvalg utfyller funksjonen.

 Forslag 147 NTL Ung   Anses ivaretatt 

§6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet 

Forslag: “Ungdomstillitsvalgt” endres til “Ungkontakt” (gjennomgående i dokumentet).

Begrunnelse: Kontakten med unge medlemmer og med NTL Ung er viktige oppgaver for 
	“Ungkontakten”,	og	dette	kan	med	fordel	reflekteres	i	tittelen.	Begrepet	ungdom	viser	til	perioden	
mellom barn og voksen. For NTLmedlemmer mellom for eksempel 25 og 35 år kan begrepet virke 
fremmedgjørende og i verste fall gjøre at noen ikke tar på seg vervet. Vi er klar over at også LO 
bruker begrepet “ungdom” om samme aldersgruppe, men kan ikke se at det skulle medføre noen 
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praktiske problemstillinger rundt at begrepene ikke er identiske. Mange andre ungforbund i LO har 
gjort denne endringen de siste årene og NTL Ung mener betegnelsen “Ungkontakt” er best egnet 
for oppfølgingen av unge medlemmer i NTL. 

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt i forslag 372. Det er viktig å opprettholde tillitsvalgt
begrepet, både for å ha ensartet praksis på tvers av LOforbundene og for å sikre tillitsvalgt
rettigheter til vervet. Begrepet “ung”er mer dekkende enn “ungdom”, siden mange i målgruppen 
lettere	definerer	seg	som	“ung”	enn	som	“ungdom”.		 

 Forslag 148 NTL Ung   Tiltres 

§6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet 

Forslag: §6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet, punkt 
3. Følgende legges inn til slutt i siste setning under beskrivelsen av “Ungkontakten”/ “Ungdoms
tillitsvalgt»:	“og	skal	være	kontaktledd	til	NTL	Ung”.	

Begrunnelse: NTL Ung har et særlig ansvar for oppfølging av unge medlemmer fra sentralt hold. 
For at dette arbeidet skal være mest mulig gjennomførbart er NTL Ung avhengig av kontakter 
rundt omkring på arbeidsplassene som er et bindeledd ut til de unge medlemmene, som kan gi 
 medlemmene informasjon og som kan mobilisere til kurs rettet mot unge. Dette er en naturlig 
 oppgave for en “Ungkontakt”.

Landsstyrets begrunnelse: Naturlig funksjon tilhørende vervet.

 Forslag 328 Landsstyrets forslag    

§6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet 

Forslag: Nytt tillegg i slutten av første setning § 6  1: “(…) og én skal være verveansvarlig.” Til 
§63: ny beskrivelse av verv, 6. avsnitt: “Verveansvarlig skal ha et overordnet ansvar for verving 
og  informere om ulike medlemsfordeler.” Endre beskrivelse av kasserervervet, andre  setning: 
 “Kassereren skal passe på at hedersmerke for langt medlemskap blir delt ut.” Endre siste  setning 
under “Kassereren”: “Kassereren står som organisasjonsleddets adressat for økonomiske 
forhold.” 

Begrunnelse: Kasserer informerer ikke om medlemsforhold osv. Viktig å tydeliggjøre rollen som 
verveansvarlig.

 Forslag 372 Landsstyrets forslag    

§6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet 

Forslag: Gjelder punktene 1 og 3: “Ungdomstillitsvalgt” endres til “ungtillitsvalgt”. 

Begrunnelse: Ivaretar intensjonen i forslag #147 og beholder samtidig tillitsvalgtsbegrepet.

 Forslag 373 Landsstyrets forslag    

§6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet 

Forslag: Nytt tillegg i slutten av første setning § 6  1: “(…) og én skal være verveansvarlig.” Til § 63: 
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ny beskrivelse av verv, nytt 6. avsnitt(dagens avsnitt 6 og 7 blir avnsitt 7 og 8): “Verveansvarlig skal 
ha et overordnet ansvar for verving og informere om ulike medlemsfordeler.” Endre  beskrivelse av 
kasserer, andre setning: “Kassereren skal passe på at hedersmerke for langt  medlemskap blir delt 
ut.” Endre siste setning under “Kassereren”: “Kassereren står som organisasjons leddets adressat 
for økonomiske forhold.” 

Begrunnelse: For forbundets medlemsutvikling er det viktig at alle styrer har verving på sin 
 dagsorden og at det velges verveansvarlige. Det er naturlig at det er verveansvarlig som tar hånd 
om medlemsfordeler og ikke kasserer. 

 Forslag 367 Landsstyrets forslag    

§7 Medlemsmøter 

Forslag: Endre “Forbundet skal tilstiles kopi av innvilgningen” til “Forbundet skal ha tilsendt kopi av 
innvilgningen.” 

Begrunnelse: Lettere språk. Gjelder pkt 7 b)

 Forslag 325 Landsstyrets forslag    

§8 Forvaltning 

Forslag: Punkt 85: “skal oppbevares i 10 år” Endres til “skal oppbevares så lenge bokføringsloven 
krever.” 

Begrunnelse: Bokføringsloven sier i dag at regnskapsmateriell skal oppbevares i 5 år.  Det er ingen 
grunn til at tidsrom, som er regulert i lov, skal gjengis i NTLs vedtekter.

 Forslag 75 NTL Sentralforvaltningen   Tiltres ikke 

§ 10 Vedtektsendringer og godkjennelse av særvedtekter 

Forslag:	Normalvedtektene	§10	2	–	Vedtektsendringer	og	godkjennelse	av	særvedtekter: Teksten	i	
punktet	endres	til:	«I	landsforeninger	skal	representantskapet	gjøre	vedtak	om	tillegg/endringer	til	
disse vedtekter, ref. Normalvedtektene § 2 3 d. Også andre tillegg/endringer kan tas inn. Hos andre 
organisasjonsledd	som	finner	det	nødvendig,	har	årsmøtet	anledning	til	å	gjøre	vedtak	om	tillegg/
endringer	til	disse	vedtekter.	Slike	vedtak	må	godkjennes	av	forbundsstyret.» 

Begrunnelse: Vedtektene sier i dag at et organisasjonsledds høyeste organ kan gjøre vedtak 
om	tillegg/endringer	dersom	organisasjonsleddet	finner	det	nødvendig.	Samtidig	sier	normal
vedtektenes §2 3 d at landsforeninger ikke kan gjøre en slik vurdering, men at det er obligatorisk 
å fatte vedtak om tillegg/endringer angående fordeling av delegater til representantskapsmøtene. 
For å unngå at vedtektene sier to ulike ting på to ulike steder foreslås denne endringen av §10 2.

Landsstyrets begrunnelse: Vedtektene er ikke til hinder for at landsforeninger kan gjøre  vurderinger 
eller vedtak om endringer/tillegg i særvedtektene, slik det fremkommer av  begrunnelsen. Mulig
heten er beskrevet i både innledningen til Normalvedtektene og i § 10  2. § 10  2 gjelder alle NTLs 
organisasjonsledd.
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 Forslag 375 Landsstyrets forslag    

§10 Vedtektsendringer og godkjennelse av særvedtekter 

Forslag: Til punkt 2: “gjøre vedtak om” byttes med “foreslå”. 

Begrunnelse: Det er realiteten, siden forbundsstyret har myndighet til å godkjenne særvedtektene.
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