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Forslag nr. 75: 
 

Administrasjonen foreslår: 
 
FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED 
VEDTEKTER 
 
Nytt: 
Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og 
avdelingsvedtekter. 
 
Begrunnelse:  
For å få bedre oversikt over aktivitetene i avdelingene, og at aktivitetene er i henhold til 
intensjonen i vedtektene. Det er derfor en fordel at tidligere mønstervedtektene blir en 
del av NNNs vedtekter.  
Dette betyr at del B i vedtektene er en del av NNNs vedtekter, og skal gjelder alle 
klubber/avdelinger i NNN. De som ønsker å utvide  disse vedtektene må få dem 
godkjent av forbundsstyre. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 47: 
Forslaget tiltres.  
 
 

Forslag nr. 76:  
 

Administrasjonen foreslår: 
Del A §4 Landsmøtet. 
§ 4. 4 
 
NNNs Landsmøte består av 185 delegater. Fordelingen etter landsmøte i 2013 blir 
som følgende: 
 
Avdelinger med mellom 50 og 100 medlemmer får:   1. rep 
Avdelinger med mellom 100 og 200 medlemmer får:   2. rep 
Avdelinger med mellom 200 og 300 medlemmer får:  3. rep 
 
De resterende representanter fordeles etter antall medlemmer i avdelinger med mer 
enn 300 medlemmer, dette gjøres etter matematiske beregninger. 
Endelig fordeling fastsettes av landsstyret. 
 
Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, innen samme avdeling. 
Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, bransje, kjønn og 
etnisk mangfold. 
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Begrunnelse:  
Grunnet ny avdelingsstruktur er det behov for denne nye modellen, som skal brukes 
for valg til Landsmøte i 2017. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 48: 
Forslaget tiltres.  
 
 

Forslag nr. 77: 
 

Administrasjonen foreslår: 
Del A § 22 Forbundets forsikringsordninger   
§ 22.1.b  
 
Reservasjon 
Medlemmer som har reservert seg, kan bli med i ordningen når som helst. Dette 
gjelder ikke etter at medlemmet har fylt 52 år. 
Tidligere var det 5 års opptjening, denne er nå økt til 10 år på samme måte som de 
med hvilende rett. 
 
Hvilende rett 
Medlemmer med mindre enn 10 års sammenhengende medlemskap, før overgang til 
hvilende rett, vil ikke opparbeide gratis forsikring etter å ha gått av med pensjon og 
ikke lenger er yrkesaktiv. Tvilstilfeller blir behandlet i forbundsstyret. 
 
Uføretrygdede 
Medlemmer som blir uføretrygdet og har mindre enn 5 års sammenhengende 
medlemskap vil ikke opparbeide gratis forsikring. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 49: 
Forslagene tiltres.  
 
 

Forslag nr. 78:  
 

Administrasjonen foreslår: 
Del B § 4  Medlemskontingent  / Økonomistyring 
 
§ 4. 1 (endres)  
 
Innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsettes avdelingens kontingent til 
minimum 0.2%. Dersom en klubb vedtar lokal klubbkontingent skal § 4. 2 gjelde og 
regnskap sendes avdelingen. 
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§ 4. 2 (ny) 
Den lokale kontingent har til formål å fremme faglige aktiviteter og kan brukes på 
følgende områder: 
 
- Frikjøp av tillitsvalgte, eller lønn til tillitsvalgte i henhold til bruk av tid for avdelingen 
 
- Medlemsverving og oppsøkende virksomhet på bedrifter med og uten tariffavtale 
 
- Kursvirksomhet 
 
- Delta i arrangementer i regi av LO 
 
- Aktiviteter for medlemspleie 
 
- Aktiviteter vedtatt på årsmøtet 
 
- Etter søknad kan avdelingen bevilge penger til klubber, til tiltak og aktiviteter i  
 samsvar med ovenstående retningslinjer 
 
- Avdelingen kan videre gi økonomisk støtte til solidaritetsarbeid eller til politisk  
 agitasjon som støtter vår formålsparagraf 
 
§4. 3  (ny) 
- Avdelingen skal ha kasserer som er valgt på årsmøtet. 
- Regnskapet skal revideres av revisorer som er valgt på årsmøtet eller autoriserte 
revisorer. 
 
§ 4.3 blir § 4.4 
 
§ 4.4 blir § 4.5 
 
§ 4.6 (ny) 
 
Revidert regnskap med resultat, balanse, årsmelding og resultat av valg sendes 
forbundet innen 15. mai.  
 
- Dersom regnskapet ikke er kommet til forbundet innen tidsfristen vil saken bli 
behandlet i forbundsstyret, som kan iverksette tiltak 
 

Landsstyrets innstilling nr. 50: 
Forslagene tiltres.  
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Forslag nr. 79: 
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
LO Favør 
LO bør arbeide for en forsikring som sikrer at medlemmer som ufrivillig mister arbeidet 
etter fylte 58 år, og har min.10 års sammenhengende medlemskap i LO-NHO 
ordningen skal sikres AFP rettigheter fra fylte 62 år. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 51: 
Intensjonen i forslaget støttes. 
 
 

Forslag nr. 80:  
 

Avd. 34 Tønsberg Næringsmiddelarbeiderforening foreslår: 
NNN bør gå kollektivt inn i LO favør advokatforsikring  
 

Forslag nr. 81:  
 

Avd. 42 Aust-Agder foreslår: 
Forslag om å gjøre reiseforsikring kollektivt i medlemskapet i NNN.  
Vi foreslår dette fordi folk reiser mye for tiden og en slik forsikring er veldig nyttig å ha. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 52: 
Forslag nr. 80 og 81: 
Forslagene oversendes forbundsstyret til ny vurdering. 
 
 

Forslag nr. 82:  
 

NNN Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
Jobbe for å få fordeler for enslige i Lo favør konseptet. eks lån, reise, rente, lånetid. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 53: 
Forslagets intensjon støttes og oversendes Bank og Forsikringskomiteen i LO. 
 
 

Forslag nr. 83:  
 

NNN Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
LO favør fordelerne skal være likt som mulig for grensependlere som for de som bor i 
Norge. 
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Landsstyrets innstilling nr. 54: 
Forslagets intensjon støttes og oversendes Bank og Forsikringskomiteen. 
 
 

Forslag nr. 84:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
OPPRETTE STREIKEKASSE 
 
Alle avdelingene i NNN bør sette av overskudd til en lokal streikekasse for bruk i gitte 
situasjoner. Dette som et tilskudd til sentral streikekasse. 
 
Begrunnelse: 
Streikestøtten kan slå ulikt ut for enkelte grupper av arbeidstakere. Derfor kan  
En lokal streikekasse utjevne forskjellene gruppene av arbeidstakere imellom. 
Herunder kan nevnes; Meieri, Bakere, Fisk og Kjøtt. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 55: 
Forslaget avvises. 
Det er opp til de lokale avdelinger å innføre eget trekk for å opprette streikekasse. 
 
 

Forslag nr. 85:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
All kontingent betales inn til forbundet sentralt, og kontingenten til avdelingene 
overføres derfra. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 56: 
Forslaget avvises. 
 
 

Forslag nr. 86:  
 

Avd. 34 Tønsberg Næringsmiddelarbeiderforening foreslår: 
Lærlinger bør fritas for kontingent eller kun betale forsikrings kontingent under 
læretiden. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 57: 
Forslaget anbefales. Lærlinger får fritak for kontingent.  
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Forslag nr. 87:  
 

Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Fordelingsnøkkel kontingent 
 
Kontingentbruk til rekruttering. 
Det betales etter landsmøtet 2013 1,4 % kontingent til NNN sentralt og minimum 0,2 % 
til avdelingene. Inntil 0,1 % av forbundskontingenten avsettes til frikjøp av tillitsvalgte i 
avdelingene for å jobbe med rekruttering. Avdelingen må sende inn søknad om 
rekrutteringsprosjekt med spesifisering av arbeidsmetode, bemanning og budsjett etter 
nærmere retningslinjer utarbeidet av Forbundsstyret. 
 
Begrunnelse: 
Flere av de nye og større avdelingene har et stort arbeid å gjøre på rekruttering. En av 
de store utfordringene er å få tak i de rette personene, lage en plan og finansiere lønn, 
reising ol. Dette er aktiviteter som krever kostnader som ikke nødvendigvis kan dekkes 
av den ordinære kontingenten. Samtidig er det viktig at dette foregår på ryddig vis og 
med god planlegging. Får vi dette til vil vi kunne øke medlemsmassen – og derved 
kontingentinntekten – betydelig. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 58: 
Forslagets intensjon om større lokal aktivitet støttes. 
Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å øremerke midler til dette. 
 
 

Forslag nr. 88:  
 

Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Kontingent av «sluttpakker» 
 
Det skal ikke betales kontingent av sluttpakker i forbindelse med nedbemanninger eller 
oppsigelser. 
 
Begrunnelse: 
Dette kan ikke utgjøre store beløp for NNN sentralt eller avdelingene lokalt, men er 
ofte viktige for den enkelte for å klare seg i en overgangsperiode mellom jobber. Vi 
opplever også at folk melder seg ut av NNN i forkant av utbetalingen for å slippe det 
høye kontingentkravet. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 59: 
Forslaget avvises. 
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Forslag nr. 89:  
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
NNN må vedtekts-føre 1 til 2 Klubblederkonferanser hvert år i alle avd. 
 
Begrunnelse: Viktig verktøy for alle avdelinger å jobbe med, der treffer vi klubblederne 
og vi får høre hva de sliter med i sin hverdag slik at vi i avdelingen kan være med å 
styrke klubbene ute. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 60: 
Intensjonen i forslaget støttes, men å vedtektsfeste dette er ikke hensiktsmessig. 
 

Forslag nr. 90:  
 

NNN Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
Heve dagpengesatsen ved streik. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 61: 
Stønadssatsen ved streik reguleres hvert år i henhold til vedtektenes § 31.  
 
 


