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Forslag nr. 84: 

 

NNN-klubben Tine Kristiansand: 

 
DEL B 

§1. Vedtekter for klubber og avdelinger §1, under oppgaver å opprette 

ungdomsutvalg i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge medlemmer). 

Begrunnelse: Det er behov for å øke ungdomsaktiviteten i fylkene. Det er 

avdelingene i fylkene som kjenner sine områder best og det vil derfor være naturlig at 

de står ansvarlig for enten å lage egne ungdomsutvalg eller samarbeide med andre 

avdelinger om å lage ungdomsutvalg. Det synkende medlemstallet i NNN fører til at 

vi som forbund stiller svakere i bransjene vi skal representere, ved å satse på 

ungdommen vil man kunne få nytenking og ny giv, vi har for få unge tillitsvalgte og for 

få organiserte ungdommer. 

 

Ferdig endret: 

§1 Oppgaver 

1. .. 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5. .. 

6. .. 

7. .. 

8. .. 

9. .. 

10. .. 

11. å opprette ungdomsutvalg i alle fylker, på tvers av avdelinger, i samarbeid 

med det sentrale ungdomsutvalget 

 

 

Forslag nr. 85  
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL B 
 
§1. Vedtekter for klubber og avdelinger §1, under oppgaver å opprette 
ungdomsutvalg i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge medlemmer). 
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Begrunnelse: Det er behov for å øke ungdomsaktiviteten i fylkene.  
Det er avdelingene i fylkene som kjenner sine områder  
best og det vil derfor være naturlig at de står ansvarlig for  
enten å lage egne ungdomsutvalg eller samarbeide med andre avdelinger om å lage 
ungdomsutvalg. Det synkende medlemstallet i NNN fører til at vi som forbund stiller 
svakere i bransjene vi skal representere, ved å satse på ungdommen vil man kunne 
få nytenking og ny giv, vi har for få unge tillitsvalgte og for få organiserte ungdommer. 
  
Ferdig endret: 
§1 Oppgaver 
1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. å opprette ungdomsutvalg i alle fylker, på tvers av avdelinger, i samarbeid med 
det sentrale ungdomsutvalget. 
 
 

Forslag nr. 86: 
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL B 
§1. Vedtekter for klubber og avdelinger §1, under oppgaver å opprette 
ungdomsutvalg i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge medlemmer). 
 
Begrunnelse: Det er behov for å øke ungdomsaktiviteten i fylkene. Det er 
avdelingene i fylkene som kjenner sine områder best og det vil derfor være naturlig at 
de står ansvarlig for enten å lage egne ungdomsutvalg eller samarbeide med andre 
avdelinger om å lage ungdomsutvalg. Det synkende medlemstallet i NNN fører til at 
vi som forbund stiller svakere i bransjene vi skal representere, ved å satse på 
ungdommen vil man kunne få nytenking og ny giv, vi har for få unge tillitsvalgte og for 
få organiserte ungdommer. 
 
Ferdig endret: 
§1 Oppgaver 
1. .. 
2. .. 
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3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. å opprette ungdomsutvalg i alle fylker, på tvers av avdelinger, i samarbeid med 
det sentrale ungdomsutvalget 
 
 

Forslag nr. 87: 

 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL B 
§1. Vedtekter for klubber og avdelinger §1, under oppgaver å opprette 
ungdomsutvalg i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge medlemmer). 
 
Begrunnelse: Det er behov for å øke ungdomsaktiviteten i fylkene. Det er 
avdelingene i fylkene som kjenner sine områder best og det vil derfor være naturlig at 
de står ansvarlig for enten å lage egne ungdomsutvalg eller samarbeide med andre 
avdelinger om å lage ungdomsutvalg. Det synkende medlemstallet i NNN fører til at 
vi som forbund stiller svakere i bransjene vi skal representere, ved å satse på 
ungdommen vil man kunne få nytenking og ny giv, vi har for få unge tillitsvalgte og for 
få organiserte ungdommer. 
   
Ferdig endret: 
§1 Oppgaver 
1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. å opprette ungdomsutvalg i alle fylker, på tvers av avdelinger, i samarbeid med 
det sentrale ungdomsutvalget 
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Forslag nr. 88: 
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DELB 
§l. Vedtekter for klubber og avdelinger §l, under oppgaver å opprette ungdomsutvalg 
i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge medlemmer). 
 
Begrunnelse: Det er behov for å øke ungdomsaktiviteten i fylkene. Det er 
avdelingene i fylkene som kjenner sine områder best og det vil derfor være naturlig  
at de står ansvarlig for enten å lage egne ungdomsutvalg eller samarbeide med 
andre avdelinger om å lage ungdomsutvalg. Det synkende medlemstallet i NNN fører 
til at vi som forbund stiller svakere i bransjene vi skal representere, ved å satse på 
ungdommen vil man kunne få nytenking og ny giv, vi har for få unge tillitsvalgte og for 
få organiserte ungdommer. 
 
Ferdig endret: 
§l Oppgaver 
1. .. 
2... 
3... 
4... 
5... 
6... 
7... 
8... 
9... 
10... 
11. å opprette ungdomsutvalg i alle fylker, på tvers av avdelinger, i samarbeid med 
det sentrale ungdomsutvalget. 
 
 

Forslag nr. 89: 

 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Mønstervedtektene § 1, pkt. 11 gis oppgave å opprette ungdomsutvalg.  
 
DEL B 
§1. Vedtekter for klubber og avdelinger 
§1, under oppgaver, nytt punkt 11: 
å opprette ungdomsutvalg i alle fylker der det er mulig (så fremt det finnes unge 
medlemmer). 
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Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 47: 
Forslag nr.: 84, 85, 86, 87, 88 og 89: 
Forslagene om å opprette ungdomsutvalg i alle fylker der  
det er mulig, tiltres. 
 
 

Forslag nr. 90:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
DEL A 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
 
Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele landet, 
i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
Ferdig endret: 
1. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet.  
 
 

Forslag nr. 91:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele landet, 
i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
Ferdig endret: 
1. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet. 

 
Forslag nr. 92:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
 Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele 
landet, i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
Ferdig endret: 

1. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet 
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Forslag nr. 93: 
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Vedtektsendringer 
 
DEL A 
 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
 
 

Forslag nr. 94:  
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
  
Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele landet, 
i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
 
Ferdig endret: 

1. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet. 

 
 

Forslag nr. 95:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§2 Formål 
1. fjerne «og å opprette avdelinger» 
Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele landet, 
i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
Ferdig endret: 

1. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet. 
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Forslag nr. 96:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
Forslag til endringer i vedtekter til Landsmøtet 2017: 
 
DEL A 
§2 Formål 
l. fjerne <<Og å opprette avdelinger» 
 
Begrunnelse: det er allerede opprettet avdelinger som til sammen dekker hele landet, 
i tillegg jobber forbundet nå med å redusere antall avdelinger. 
Ferdig endret: 
l. å organisere lønnstakere innen organisasjonsområdet. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 48: 
Forslag nr.: 90, 91, 92, 93, 94, 95 og 96: 
Forslagene tiltres ikke. 
Muligheten for å opprette avdelinger dersom det blir behov må være tilstede. 
 
 

Forslag nr. 97:  
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Vedtekter 2013-2017  
§ 2 Formål: Å motarbeide alle former for negativ forskjellsbehandling av mennesker 
på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse, religion, livssyn eller 
kulturelle holdninger. Legge til + alder. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 49: 
Forslaget tiltres. 
 

 

Forslag nr. 98:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
Del A 
Forbundets vedtekter organisasjonsforhold. §3, legge til et punkt 4 som skal være det 
sentrale ungdomsutvalget (DSU). Det skal være det overordnede organ ifht. 
ungdomsarbeidet i de lokale utvalgene. 
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Begrunnelse: Det trengs et organ i forbundet som er pådriver og har fokus på 
ungdomsarbeid. 
Ferdig endret: 
 
§3 Forbundets organer 
Forbundets bestemmende organer er: 
1. Landsmøtet 
2. Landsstyret 
3. Forbundsstyret 
4. Det sentrale ungdomsutvalget 
 
 

Forslag nr. 99:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Del A 
Forbundets vedtekter organisasjonsforhold. §3, legge til et punkt 4 som skal være det 
sentrale ungdomsutvalget (DSU). Det skal være det overordnede organ ifht. 
ungdomsarbeidet i de lokale utvalgene. 
Begrunnelse: Det trengs et organ i forbundet som er pådriver og har fokus på 
ungdomsarbeid. 
Ferdig endret: 
§3 Forbundets organer 
Forbundets bestemmende organer er: 
1. Landsmøtet 
2. Landsstyret 
3. Forbundsstyret 
4. Det sentrale ungdomsutvalget 
 
 
 

Forslag nr. 100:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
Del A 
Forbundets vedtekter organisasjonsforhold. §3, legge til et punkt 4 som skal være det 
sentrale ungdomsutvalget (DSU). Det skal være det overordnede organ ifht. 
ungdomsarbeidet i de lokale utvalgene.  
Begrunnelse: Det trengs et organ i forbundet som er pådriver og har fokus på 
ungdomsarbeid. 
Ferdig endret: 
§3 Forbundets organer 
Forbundets bestemmende organer er: 
1. Landsmøtet 
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2. Landsstyret 
3. Forbundsstyret 
4. Det sentrale ungdomsutvalget 
 
 

Forslag nr. 101:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
Del A 
Forbundets vedtekter organisasjonsforhold. §3, legge til et punkt 4 som skal være det 
sentrale ungdomsutvalget (DSU). Det skal være det overordnede organ ifht. 
ungdomsarbeidet i de lokale utvalgene. 
Begrunnelse: Det trengs et organ i forbundet som er pådriver og har fokus på 
ungdomsarbeid. Ferdig endret: 
§3 Forbundets organer 
Forbundets bestemmende organer er: 
l. Landsmøtet 
2. Landsstyret 
3. Forbundsstyret 
4. Det sentrale ungdomsutvalget 

 
Forslag nr. 102:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
Del A 
 
Forbundets vedtekter organisasjonsforhold. §3, legge til et punkt 4 som skal være det 
sentrale ungdomsutvalget (DSU). Det skal være det overordnede organ ifht. 
ungdomsarbeidet i de lokale utvalgene. 
Begrunnelse: Det trengs et organ i forbundet som er pådriver og har fokus på 
ungdomsarbeid. 
Ferdig endret: 
§3 Forbundets organer 
Forbundets bestemmende organer er: 
1. Landsmøtet 
2. Landsstyret 
3. Forbundsstyret 
4. Det sentrale ungdomsutvalget 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 50: 
Forslag nr. 98, 99, 100, 101, og 102: 
Forslagene tiltres ikke.  
Denne paragrafen omhandler de styrende/bestemmende organ i forbundet.  
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Forslag nr. 103:  
 

NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
Ferdig endret: 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, Innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
 

 
Forslag nr. 104:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
§4 Landsmøtet 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
Ferdig endret: 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, Innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
 

 
Forslag nr. 105:  
 
Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
DEL A 
 
§4 Landsmøtet 
 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
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Ferdig endret: 
 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
 

 
Forslag nr. 106:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
 
Ferdig endret: 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, Innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
 
 

Forslag nr. 107:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§ 4. I slutten på siste setning i avsnitt 3: føye til "alder" som et av kriteriene 
 
 

Forslag nr. 108:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
Ferdig endret: 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, Innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
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Forslag nr. 109:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
4. (Avsnitt 3) å legge til «alder» i slutten på siste setning i avsnittet. 
Begrunnelse: Viktig at alder også blir prioritert slik at unge som eldre stiller på lik linje 
ved valg av utsendinger til landsmøte. 
Ferdig endret: 
 
4. Ingen klubber kan ha flere enn 3 utsendinger til landsmøtet, Innen samme 
avdeling. Ved valg til landsmøtet skal følgende kriterier vektlegges: Geografi, 
bransje, kjønn, etnisk mangfold og alder. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 51: 
Forslag nr. 103, 104, 105, 106, 107, 108, og 109: 
Forslagene tiltres ikke. Forslagene er i varetatt gjennom innstilling nr. 49. 
 
 

Forslag nr. 110:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§4  
NYTT PUNKT 
 
På siste landsstyre møte året før et landsmøte skal landsstyret velge 2 personer fra 
landsstyre og 2 personer fra forbundsstyre til en valgkomite for landsmøte. 
Disse skal publiseres i NNN arbeideren og motta forslag til de verv som er på valg til 
landsmøte. 
Valgkomiteen skal jobbe med og finne de beste kandidatene i god tid før landsmøtet. 

 
Forslag nr. 111:  
 
Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§4  
Nytt punkt: 
På siste landsstyre møte året før et landsmøte skal landsstyret velge 2 personer fra 
landsstyre og 2 personer fra forbundsstyre til en valgkomite for landsmøte. 
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Disse skal publiseres i NNN arbeideren og motta forslag til de verv som er på valg til 
landsmøte. 
Valgkomiteen skal jobbe med og finne de beste kandidatene i god tid før landsmøtet. 
Tilføyelse til annet avsnitt: 
Dog slik at hvert fylke har minst to representanter. 
 
 

Forslag nr. 112:  
 
Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 

Vedtektene 
§4  
NYTT PUNKT 
På siste landsstyre møte året før et landsmøte skal landsstyret velge 2 personer fra 
landsstyre og 2 personer fra forbundsstyre til en valgkomite for landsmøte. 
Disse skal publiseres i NNN arbeideren og motta forslag til de verv som er på valg til 
landsmøte. 
Valgkomiteen skal jobbe med og finne de beste kandidatene i god tid før landsmøtet. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 52: 
Forslag nr. 110, 111 og 112. 
Forslagene tiltres ikke.  
Disse forslagene innebærer at valgkomiteen kun vil bestå av personer som selv er på 
valg. Det er viktig at valgkomiteen er bredt sammensatt. 
 
 

Forslag nr. 113:  
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
4. Tillegg til første avsnitt: 
"Avdelinger med over 300 medlemmer får minimum 4 representanter" 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 53: 
Forslaget tiltres ikke.   
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Forslag nr. 114:  
 
Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§4-3 
Legges til at det sentrale ungdomsutvalget kan fremme forslag til landsmøte 
 
 

Forslag nr. 115: 
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§4 Landsmøtet 
3. Legg til etter siste setning «Ungdomskonferansen som blir avholdt året før 
landsmøtet har mulighet å fremme forslag til landsmøtet, under forutsetning av at 
forslagene er gjort kjent og behandlet av ungdommen under konferansen.» 
 
 

Forslag nr. 116:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
3. å legge til «Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har 
mulighet å fremme forslag til landsmøtet, under forutsetning av at forslagene er gjort 
kjent og behandlet av ungdommen under konferansen.» etter siste setning. 
Begrunnelse: Viktig at ungdommen også har mulighet til å ytre sine meninger ut mot 
landsmøte uten å måtte gå igjennom først klubber og avdelinger, hvor ungdommen 
ikke nødvendigvis når frem. 
 
Ferdig endret: 
3. Avdelinger, landsstyret og forbundsstyret har rett til å fremme forslag for møte. 
Forslagene fra avdelingene må være behandlet på medlemsmøte, og må være 
kommet inn til forbundet innen fastsatt tidsfrist. Forslag til dagsordenen, 
forretningsordenen og de innsendte forslag skal sendes avdelingene senest 2 
måneder før landsmøtet. Klubbene kan sende forslag til landsmøtet, under 
forutsetning av at kopi av forslagene er gjort kjent for den aktuelle avdeling før 
avdelingens medlemsmøte som behandler forslag til landsmøte.  
 
Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har mulighet å fremme 
forslag til landsmøtet, under forutsetning av at forslagene er gjort kjent og behandlet 
av ungdommen under konferansen. 
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Forslag nr. 117: 
  
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
3. å legge til «Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har 
mulighet å fremme forslag til landsmøtet, under forutsetning av at forslagene er gjort 
kjent og behandlet av ungdommen under konferansen.» etter siste setning. 
Begrunnelse: Viktig at ungdommen også har mulighet til å ytre sine meninger ut mot 
landsmøte uten å måtte gå igjennom først klubber og avdelinger, hvor ungdommen 
ikke nødvendigvis når frem. 
 
Ferdig endret: 
3. Avdelinger, landsstyret og forbundsstyret har rett til å fremme forslag for møte. 
Forslagene fra avdelingene må være behandlet på medlemsmøte, og må være 
kommet inn til forbundet innen fastsatt tidsfrist. Forslag til dagsordenen, 
forretningsordenen og de innsendte forslag skal sendes avdelingene senest 2 
måneder før landsmøtet. Klubbene kan sende forslag til landsmøtet, under 
forutsetning av at kopi av forslagene er gjort kjent for den aktuelle avdeling før 
avdelingens medlemsmøte som behandler forslag til landsmøte. 
Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har mulighet å fremme 
forslag til landsmøtet, under forutsetning av at forslagene er gjort kjent og behandlet 
av ungdommen under konferansen. 
 
 

Forslag nr. 118:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde 
 
DEL A 
§4, punkt 3. 
DSU skal ha forslagsrett til landsmøtet. (undersøk hvilke andre forbund som har det 
slik) 
Begrunnelse: 20-30% av medlemsmassen er unge arbeidsaktive, og DSU som  
organ burde ha rett til å sende inn egne forslag når de representerer en såpass stor 
del av medlemsmassen til forbundet. 
Ferdig endret: Avdelinger, landsstyret, forbundsstyret og det sentrale 
ungdomsutvalget har rett til å fremme forslaget for møtet. Forslagene fra avdelingene 
må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen 
fastsatt frist. Forslagene fra det sentrale ungdomsutvalget skal behandles på 
styremøtene og sendes inn til fastsatt frist (Lik frist som avdelingene). 
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Forslag nr. 119:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A 
§4, punkt 3. 
 
DSU skal ha forslagsrett til landsmøtet. 
Begrunnelse: 20 - 30% av medlemsmassen er unge arbeidsaktive, og DSU som 
organ burde ha rett til å sende inn egne forslag når de representerer en såpass stor 
del av medlemsmassen til forbundet. 
Ferdig endret: Avdelinger, landsstyret, forbundsstyret og det sentrale 
ungdomsutvalget har rett til å fremme forslaget for møtet. Forslagene fra avdelingene 
må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen 
fastsatt frist. Forslagene fra det sentrale ungdomsutvalget skal behandles på 
styremøtene og sendes inn til fastsatt frist (Lik frist som avdelingene). 
 
 

Forslag nr. 120:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§4, punkt 3. 
NNN ung skal ha forslagsrett til landsmøtet.  
Begrunnelse: 20-30% av medlemsmassen er unge arbeidsaktive, og NNN ung som 
organ burde ha rett til å sende inn egne forslag når de representerer en såpass stor 
del av medlemsmassen til forbundet. 
Ferdig endret: Avdelinger, landsstyret, forbundsstyret og det sentrale 
ungdomsutvalget har rett til å fremme forslaget for møtet. Forslagene fra avdelingene 
må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen  
fastsatt frist. Forslagene fra det sentrale ungdomsutvalget skal behandles på 
styremøtene og sendes inn til fastsatt frist (Lik frist som avdelingene). 
 

Forslag nr. 121:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
§4, punkt 3. 
DSU skal ha forslagsrett til landsmøtet. 
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Begrunnelse: 20-30% av medlemsmassen er unge arbeidsaktive, og DSU som organ 
burde ha rett til å sende inn egne forslag når de representerer en såpass stor del av 
medlemsmassen til forbundet. 
 
Ferdig endret: Avdelinger, landsstyret, forbundsstyret og det sentrale 
ungdomsutvalget har rett til å fremme forslaget for møtet. Forslagene fra avdelingene 
må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen 
fastsatt frist. Forslagene fra det sentrale ungdomsutvalget skal behandles på 
styremøtene og sendes inn til fastsatt frist (Lik frist som avdelingene). 
 

Forslag nr. 122:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DELA 
§4, punkt 3. 
DSU skal ha forslagsrett til landsmøtet. (undersøk hvilke andre forbund som har det 
slik) Begrunnelse: 20-30% av medlemsmassen er unge arbeidsaktive, og DSU som  
organ burde ha rett til å sende inn egne forslag når de representerer en såpass stor 
del av medlemsmassen til forbundet. 
Ferdig endret: Avdelinger, landsstyret, forbundsstyret og det sentrale 
ungdomsutvalget har rett til å fremme forslaget for møtet. Forslagene fra avdelingene 
må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen 
fastsatt frist. Forslagene fra det sentrale ungdomsutvalget skal behandles på 
styremøtene og sendes inn til fastsatt frist (Lik frist som avdelingene). 
 
 

Forslag nr. 123:  
 
Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL A 
§4 Landsmøtet 
3. å legge til «Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har 
mulighet å fremme forslag til landsmøtet, under forutsetning av at forslagene er gjort 
kjent og behandlet av ungdommen under konferansen.» etter siste setning. 
Begrunnelse: Viktig at ungdommen også har mulighet til å ytre sine meninger ut mot 
landsmøte uten å måtte gå igjennom først klubber og avdelinger, hvor ungdommen 
ikke nødvendigvis når frem. 
Ferdig endret: 
3. Avdelinger, landsstyret og forbundsstyret har rett til å fremme forslag for møte. 
Forslagene fra avdelingene må være behandlet på medlemsmøte, og må være 
kommet inn til forbundet innen fastsatt tidsfrist. Forslag til dagsordenen, 
forretningsordenen og de innsendte forslag skal sendes avdelingene senest 2 
måneder før landsmøtet. Klubbene kan sende forslag til landsmøtet, under 
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forutsetning av at kopi av forslagene er gjort kjent for den aktuelle avdeling før 
avdelingens medlemsmøte som behandler forslag til landsmøte.  
 
Ungdomskonferansen som blir avholdt året før landsmøtet har mulighet å fremme 
forslag til landsmøtet under forutsetning av at forslagene er gjort kjent og behandlet 
av ungdommen under konferansen. 
 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 54: 
Forslag nr. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, og 123: 
Forslagene tiltres ikke.  
Forslagene til landsmøtet må behandles i forbundets formelle organer. 
 
 

Forslag nr. 124:  
 
Avd. 327 Sogn og Fjordane Indre foreslår: 
 
Vedtekter om ungdomsarbeid: Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett 
med tale – og forslagsrett i Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig 
vara. 
 
 

Forslag nr. 125:  
 

NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A ny paragraf 
Vedtekter om ungdomsarbeid. Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i 
vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, 
NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av DSU skal også, som 
alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser på å 
frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
 
Ferdig endret:  
Ungdomsarbeid 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene, og handlingsplanen i 
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ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara. 
 
 

Forslag nr. 126:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A ny paragraf 
 
Vedtekter om ungdomsarbeid.  
Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i vedtektene. Det meste her er 
hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av DSU skal også, som 
alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser på å 
frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
 
Ferdig endret:  
Ungdomsarbeid 
 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut i fra retningslinjene, og handlingsplanen i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara. 
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Forslag nr. 127:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A ny paragraf 
Vedtekter om ungdomsarbeid. Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i 
vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, 
NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av DSU skal også, som 
alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser på å 
frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
 
Ferdig endret:  
Ungdomsarbeid 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene, og handlingsplanen i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara. 
 
 

Forslag nr. 128:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A ny paragraf 
Vedtekter om ungdomsarbeid. Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i 
vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, 
NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av NNN ung skal også, 
som alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser 
på å frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
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Ferdig endret:  
Ungdomsarbeid 
 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene, og handlingsplanen i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara. 
 
 

Forslag nr. 129:  
 

Avd. 159 Båtsfjord foreslår: 
 
Forslag: 1A 
DEL A ny paragraf 
Vedtekter om ungdomsarbeid. Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i 
vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, 
NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av DSU skal også, som 
alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser på å 
frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
 
Ferdig endret:  
Ungdomsarbeid 
 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene, og handlingsplanen i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Lands styret. Nestleder er personlig vara. 
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DEL A ny paragraf med vedtekter om ungdomsarbeidet. Begrunnelse: Vi må få 
skrevet ned ungdomsarbeidet i vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert, fra 
andre forbund (Fagforbundet, NAF, HK, NTL) 
 
 

Forslag nr. 130: 
 
Avd. 7 NNN Oslo og Akershus foreslår: 
 
Avd. 7 støtter at NNN ung har en observatørplass i Forbundsstyret og Landsstyret, 
med tale- og forslagsrett. 
 
 

Forslag nr. 131:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Ny paragraf i I Organisasjonsforhold 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
1. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene, og handlingsplanen i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget kan være frikjøpt inntil 50 % for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara. 
 
 

Forslag nr. 132:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
Forslag: 14A 
DEL A ny paragraf 
Vedtekter om ungdomsarbeid. Begrunnelse: Vi må få skrevet ned ungdomsarbeidet i 
vedtektene. Det meste her er hentet eller inspirert fra andre forbund (Fagforbundet, 
NAF, HK, NTL) 
Frikjøp av leder i det sentrale ungdomsutvalget. 
Begrunnelse: Det å skape aktivitet og opprette lokale utvalg, og sørge for å 
opprettholde aktiviteten krever mye tid og energi og lederen av DSU skal også, som 
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alle andre, tjene til livets opphold. Det er derfor viktig at NNN bruker ressurser på å 
frikjøpe lederen og da vise at de fokuserer og satser på ungdom. 
 
Ferdig endret: Ungdomsarbeid 
 
NNN Ung og Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) 
l. Det sentrale ungdomsutvalget velges på den nasjonale ungdomskonferansen. 
2. Det sentrale ungdomsutvalget skal ha uttalerett til saker relatert til 
ungdomsspørsmål. 
3. Det sentrale ungdomsutvalget jobber ut ifra retningslinjene,  og handlingsplanen  i 
ungdommens dokument. 
4. Det sentrale ungdomsutvalget er NNN Ung sitt høyeste organ mellom den 
nasjonale 
ungdomskonferansen. 
5. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget skal være frikjøpt på heltid for å kunne 
drive ungdomsarbeid og koordinere ungdomsaktiviteten. 
6. Leder av Det sentrale ungdomsutvalget gis møterett med tale- og forslagsrett i 
Forbundsstyret og Landsstyret. Nestleder er personlig vara 
 
 

Forslag nr. 133:  
 
Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DELA 
§9, pkt 1.Leder av NNN ung skal ha observatørplass i forbundsstyret. 
Begrunnelse: Leder av NNN ung representerer 20-30% av forbundets medlemmer og 
dersom NNN ønsker at ungdomsarbeidet i forbundet skal fortsette å øke slik det har 
gjort siden ungdomsarbeidet startet for bare et par år siden, blir det da viktig at vi får 
muligheten til å delta i forbundets øverste organ mellom landsmøtene. 
Ferdig endret: 
 
Forbundsstyret skal ha 11 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Leder av NNN ung skal sitte som 
observatør med tale og forslagsrett. Lederen av NNN ung velges på den nasjonale 
ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er personlig vara. Trer ett medlem ut av 
lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles som nytt medlem. Ansatte 
har rett til minst en representant i arbeidsforetakets besluttende organ, med tale- og 
forslagsrett. 
 
DELA 
Endre §9, pkt l: Begrunnelse: 
Forbundsstyret skal ha 12 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling og leder av NNN ung. Lederen av  
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NNN ung velges på den nasjonale ungdomskonferansen.  Nestleder NNN ung er 
personlig vara. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles 
som nytt medlem. Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets 
besluttende organ med tale- og forslagsrett. 
 
 

Forslag nr. 134: 
  
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A 
Endre §9, pkt 1: 
Forbundsstyret skal ha 12 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær, leder av NNN ung og 7 landsmøtevalgte representanter fra 
avdelingene, som velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Lederen av 
NNN ung velges på den nasjonale ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er 
personlig vara. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles 
som nytt medlem. Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets 
besluttende organ, med tale- og forslagsrett. 
 
 

Forslag nr. 135:  
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§9 Forbundsstyret 
1. Føye til: Leder av NNN ung skal ha observatørplass i forbundsstyret. 
 
 

Forslag nr. 136:  
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§9  
NY TEKST 
Forbundsstyret består av 11 medlemmer + leder av ungdomsutvalget. 
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Forslag nr. 137:  
 

Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§9  
NY TEKST 
Forbundsstyret består av 11 medlemmer + leder av ungdomsutvalget. 
 
 

Forslag nr. 138:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
Endre §9, pkt 1: 
Forbundsstyret skal ha 12 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær, leder av NNN ung og 7 landsmøtevalgte representanter fra 
avdelingene, som velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Lederen av 
NNN ung velges på den nasjonale ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er 
personlig vara. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles 
som nytt medlem. Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets 
besluttende organ, med tale- og forslagsrett. 
 
 

Forslag nr. 139:  
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
§9, pkt 1. Leder av NNN ung skal ha observatørplass i forbundsstyret. 

 
Begrunnelse: Leder av NNN ung representerer 20 - 30% av forbundets medlemmer 
og dersom NNN ønsker at ungdomsarbeidet i forbundet skal fortsette å øke slik det 
har gjort siden ungdomsarbeidet startet for bare et par år siden, blir det da viktig at vi 
får muligheten til å delta i forbundets øverste organ mellom landsmøtene. 
 
Ferdig endret: 
 
Forbundsstyret skal ha 11 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. 
Nestleder, 2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra 
avdelingene, som velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Leder av NNN 
ung skal sitte som observatør med tale og forslagsrett. Lederen av NNN ung velges 
på den nasjonale ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er personlig va ra. Trer 
ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles som nytt medlem. 
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Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets besluttende organ, med 
tale- og forslagsrett. 
 

 
Forslag nr. 140:  
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§9  
NY TEKST 
Forbundsstyret består av 11 medlemmer + leder av ungdomsutvalget. 
 
 

Forslag nr. 141:  
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§9, pkt. 1.Leder av NNN ung skal ha observatørplass i forbundsstyret. 
Begrunnelse: Leder av NNN ung representerer 20-30% av forbundets medlemmer og 
dersom NNN ønsker at ungdomsarbeidet i forbundet skal fortsette å øke slik det har 
gjort siden ungdomsarbeidet startet for bare et par år siden, blir det da viktig at vi får 
muligheten til å delta i forbundets øverste organ mellom landsmøtene. 
Ferdig endret: 
Forbundsstyret skal ha 11 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Leder av NNN ung skal sitte som 
observatør med tale og forslagsrett. Lederen av NNN ung velges på den nasjonale 
ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er personlig vara. Trer ett medlem ut av 
lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles som nytt medlem. Ansatte 
har rett til minst en representant i arbeidsforetakets besluttende organ, med tale- og 
forslagsrett. 
  
DEL A 
Endre §9, pkt. 1: 
Begrunnelse: 
Forbundsstyret skal ha 12 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling og leder av NNN ung. Lederen av 
NNN ung velges på den nasjonale ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er 
personlig vara. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles 
som nytt medlem. Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets 
besluttende organ, med tale- og forslagsrett. 
 

  



LANDSMØTE 2017 – FORSLAG 
 
KAPITTEL 5 – VEDTEKTENE 
 

 27 
 

Forslag nr. 142:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§9, pkt. 1.Leder av NNN ung skal ha observatørplass i forbundsstyret. 
Begrunnelse: Leder av NNN ung representerer 20-30% av forbundets medlemmer og 
dersom NNN ønsker at ungdomsarbeidet i forbundet skal fortsette å øke slik det har 
gjort siden ungdomsarbeidet startet for bare et par år siden, blir det da viktig at vi får 
muligheten til å delta i forbundets øverste organ mellom landsmøtene. 
Ferdig endret: 
Forbundsstyret skal ha 11 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Leder av NNN ung skal sitte som 
observatør med tale og forslagsrett. Lederen av NNN ung velges på den nasjonale 
ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er personlig vara. Trer ett medlem ut av 
lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles som nytt medlem. Ansatte har rett til 
minst en representant i arbeidsforetakets besluttende organ, med tale- og 
forslagsrett. 
 
Forslag 12 
DEL A 
Endre §9, pkt 1: 
Begrunnelse: 
Forbundsstyret skal ha 12 medlemmer. Det skal bestå av forbundsleder, 1. nestleder, 
2. nestleder, en sekretær og 7 landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, som 
velges blant aktive tillitsvalgte i klubb eller avdeling og leder av NNN ung. Lederen av 
NNN ung velges på den nasjonale ungdomskonferansen. Nestleder NNN ung er 
personlig vara. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant innkalles 
som nytt medlem. Ansatte har rett til minst en representant i arbeidsforetakets 
besluttende organ, med tale- og forslagsrett. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 55: 
Forslag nr. 124 – 142: 
Intensjonene i forslagene om å styrke ungdomsarbeidet  
Støttes på følgende måte:  
 
Det lages en ny § 14 i vedtektene Del A: 

1. Ungdommene skal jobbe etter forbundets formålsparagraf.  

2. Hvert år arrangeres nasjonal ungdomskonferanse. 

3. På ungdomskonferansen velges et sentralt ungdomsutvalg, bestående av 11 

medlemmer (leder, nestleder, sekretær, 5 medlemmer og 3 varamedlemmer). 

4. Leder av det sentrale ungdomsutvalget får møterett med tale- og forslagsrett i 

forbundsstyre/landsstyre. 

5. Administrasjonen vedtar hvert år budsjett for ungdomsarbeidet. 

Forslaget om frikjøp av leder oversendes administrasjonen. 
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Forslag nr. 143:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§5 B 
Ved valg av representanter tilføyes etnisk mangfold og spredning på alder. 
 
 

Forslag nr. 144  
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§5 B 
Ved valg av representanter ……………..tilføyes etnisk mangfold og spredning på 
alder. 
 
 

Forslag nr. 145:  
 

Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§5 B 
Ved valg av representanter 
til landsstyret, forbundsstyret og LOs organer, skal det så vidt mulig 
søkes en fordeling som tar hensyn til bransjer, distrikter og kjønn.……………..tilføyes 
etnisk mangfold og spredning på alder. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 56: 
Forslag nr. 143, 144 og 145: 
Forslagene om å ta inn etnisk mangfold tiltres.  
Forslagene om alder tiltres ikke.  
 
 

Forslag nr. 146: 
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§7 
NY TEKST 
Landsstyre skal ha 30 medlemmer det skal bestå av forbundsstyrets medlemmer og 
19 representanter, 1 fra hvert fylke, valgt av landsmøte. Det skal søkes å fordeles på 
overenskomster. 
 
  



LANDSMØTE 2017 – FORSLAG 
 
KAPITTEL 5 – VEDTEKTENE 
 

 29 
 

 

Forslag nr. 147: 
 

Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§7 
NY TEKST 
Landsstyre skal ha 30 medlemmer det skal bestå av forbundsstyrets medlemmer og 
19 representanter, 1 fra hvert fylke, valgt av landsmøte. Det skal søkes å fordeles på 
bransje, etnisk mangfold, kjønn og alder. 
 
For disse 19 representantene skal det velges 8 personlige vararepresentanter. 
Landsstyrets landsmøtevalgte representanter, skal velges blant aktive tillitsvalgte 
i klubb eller avdeling. Trer ett medlem ut av lokale tillitsverv skal vararepresentant 
innkalles som nytt medlem. 
 
Begrunnelse: På grunn av stor organisatorisk endring i forbundet bør alle fylker være 
representert i landsstyre. 
 
 

Forslag nr. 148: 
 
Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§7 
NY TEKST 
Landsstyre skal ha 30 medlemmer det skal bestå av forbundsstyrets medlemmer og 
19 representanter, 1 fra hvert fylke, valgt av landsmøte. Det skal søkes å fordeles på 
overenskomster. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 57: 
Forslag nr. 146, 147 og 148: 
Forslagene tiltres ikke. 
 
 

Forslag nr. 149:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. Legge til «alder og engasjement» 
Begrunnelse: Det kan være uheldig for avdelingen hvis kun bransje og kjønn blir 
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vektlagt under valg, å risikere aktive, kunnskapsrike medlemmer ikke blir valgt 
grunnet dette ville være et tap i aktiviteten i avdelingen. 
 
 

Forslag nr. 150  
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL B 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. Legge til «alder og engasjement» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis kun bransje og kjønn blir 
vektlagt under valg, å risikere aktive, kunnskapsrike medlemmer ikke blir valgt 
grunnet dette ville være et tap i aktiviteten i avdelingen. 
 
 

Forslag nr. 151:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. Legge til som et av kriteriene: «alder» 
 
 

Forslag nr. 152:  
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. Legge til «alder og engasjement» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis kun bransje og kjønn blir 
vektlagt under valg, å risikere aktive, kunnskapsrike medlemmer ikke blir valgt 
grunnet dette ville være et tap i aktiviteten i avdelingen. 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje, kjønn, alder og 
engasjement. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 
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Forslag nr. 153:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. Legge til «alder og engasjement» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis kun bransje og kjønn blir 
vektlagt under valg, å risikere aktive, kunnskapsrike medlemmer ikke blir valgt 
grunnet dette ville være et tap i aktiviteten i avdelingen. 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje, kjønn, alder og 
engasjement. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Forslag nr. 154:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
2. Legge til «alder og engasjement» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis kun bransje og kjønn blir 
vektlagt under valg, å risikere aktive, kunnskapsrike medlemmer ikke blir valgt 
grunnet dette ville være et tap i aktiviteten i avdelingen. 
Ferdig endret: 
 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje, kjønn, alder og 
engasjement. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 58: 
Forslag nr. 149, 150, 151, 152, 153, og 154: 
Forslagene tiltres ikke.  
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Forslag nr. 155: 
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL B 

§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 

2. å endre «bør» i siste setning til «skal» 

Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis personer som ikke er 

yrkesaktive sitter i styrer og opptar plasser for nye friske tilskudd som vil slippe til. 

Avdelingene har full mulighet å invitere personer som ikke er yrkesaktive lengre til 

rådføring og lignende ting om ønskelig uten at dette skal gå på bekostning av en 

styreplass. 

Ferdig endret: 

2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 

sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 

funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 

avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 

skal fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 

 

Avdelingsstyret mener: Dagens tekst i § 10 punkt 2 skal bestå. 

 

 

Forslag nr. 156:  
 
Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§10- 2 
Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, 
kasserer og sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte 
tillitsvalgte skal funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden 
i forbundet. Ved valg av avdelingsstyret bør det, så vidt mulig, tas hensyn 
til bransjer og kjønn. Avdelingsstyret skal fortrinnsvis bestå av yrkesaktive 
medlemmer. 
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Forslag nr. 157:  
 

NNN klubben Tine Kristiansand foreslår 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å endre «bør» i siste setning til «skal» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen hvis personer som ikke er 
yrkesaktive sitter i styrer og opptar plasser for nye friske tilskudd som vil slippe til. 
Avdelingene har full mulighet å invitere personer som ikke er yrkesaktive lengre til 
rådføring og lignende ting om ønskelig uten at dette skal gå på bekostning av en 
styreplass. 
Ferdig endret:  
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer, og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje, alder  og kjønn. 
Avdelingsstyret skal fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer.  
 
 

Forslag nr. 158:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å endre «bør» i siste setning til «skal» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis personer som ikke er 
yrkesaktive sitter i styrer og opptar plasser for nye friske tilskudd som vil slippe til. 
Avdelingene har full mulighet å invitere personer som ikke er yrkesaktive lengre til 
rådføring og lignende ting om ønskelig uten at dette skal gå på bekostning av en 
styreplass. 
 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje, alder og kjønn. 
Avdelingsstyret skal fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer 
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Forslag nr. 159:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL B 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å endre «bør» i siste setning til «skal> 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis personer som ikke er 
yrkesaktive sitter i styrer og opptar plasser for nye friske tilskudd som vil slippe til. 
Avdelingene har full mulighet å invitere personer som ikke er yrkesaktive lengre til 
rådføring og lignende ting om ønskelig uten at dette skal gå på bekostning av en 
styreplass. 
Ferdig endret: 
 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 
skal fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Forslag nr. 160:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL B 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å endre «bør» i siste setning til «skal» 
Begrunnelse: Det er kan være uheldig for avdelingen vis personer som ikke er 
yrkesaktive sitter i styrer og opptar plasser for nye friske tilskudd som vil slippe til. 
Avdelingene har full mulighet å invitere personer som ikke er yrkesaktive lengre til 
rådføring og lignende ting om ønskelig uten at dette skal gå på bekostning av en 
styreplass. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 59: 
Forslagene nr. 155, 156, 157, 158, 159 og 160: 
Forslagene tiltres ikke. 
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Forslag nr. 161: 
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
DEL B 

§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 

2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig » 

Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 

lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 

ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 

representere dem inn i avdelingen. 

Ferdig endret: 

2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 

sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 

funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 

avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 

skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av 

yrkesaktive medlemmer. 

 

Avdelingsstyret mener: Legge til: «avdelingsstyret bør ha en ungdomskontakt, så 

vidt mulig» 

 
 

Forslag nr. 162:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
Forslag 7. 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig » 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 
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Forslag nr. 163:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL B 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig » 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 

 
 
Forslag nr. 164:  
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig» 
 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 
 
 
Ferdig endret: 
 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 
skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av 
yrkesaktive medlemmer. 
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Forslag nr. 165:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår:  
 
2. Føye til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig» 
 
 

Forslag nr. 166:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
   
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig» 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 
 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 
skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av 
yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Forslag nr. 167:  
 
NNN Tine avdeling Bergen/Minde 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig » 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn.  
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Avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig. Avdelingsstyret bør 
fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Forslag nr. 168:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DELB 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
2. å legge til «avdelingsstyret skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig» 
Begrunnelse: Det er viktig at avdelingsstyrene har ungdomskontakter, når det er 
lettere å komme i kontakt med ungdommen via ungdom. Dessuten representerer 
ungdommen 20 % av yrkesaktive medlemmer og er viktig at de har noen som kan 
representere dem inn i avdelingen. 
Ferdig endret: 
2. Valg av styret foretas på hvert årsmøte. Avdelingens leder, nestleder, kasserer og 
sekretær velges ved særskilt valg. For avdelingens fastlønte tillitsvalgte skal 
funksjonstiden være like lang som landsmøteperioden i forbundet. Ved valg av 
avdelingsstyre bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransje og kjønn. Avdelingsstyret 
skal ha en ungdomskontakt, så vidt mulig. Avdelingsstyret bør fortrinnsvis bestå av 
yrkesaktive medlemmer. 
 
 

Forslag nr. 169:  
 

Avd. 7 NNN Oslo og Akershus foreslår: 
 
Ny setning i Mønstervedtektene §10, pkt. 2.  
 
Forslag: 
Avd. 7 støtter ny setning inn i § 10, pkt. 2: Avdelingsstyret skal ha en 
ungdomskontakt, så vidt mulig. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 60: 
Forslag nr. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 og 169: 
Forslagene tiltres.  
Tas inn i Del B §11 nytt punkt: et av styrets medlemmer bør være under 30 år og 
være ungdomskontakt. 
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Forslag nr. 170: 
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
DEL B 

§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 

Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 

For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 

kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 

grense på 350K. 

Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. 

Ferdig endret: 

§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 

1. … 

2. … 

3. For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider 

skal kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til 

øvre grense på 350K. 

4. Ved Valg etter... 

 

Avdelingsstyret mener: Rettes til følgende: 3. For avdelingens fastlønte og evt. vis 

avdelingen har organisasjon-medarbeider skal kostnadene med dens oppgaver 

dekkes opp til 100 % av forbundet sentralt.  

 

 

Forslag nr. 171:  
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 
For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. 
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Forslag nr. 172:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL B 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 
For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. 
 
 

Forslag nr. 173:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
  
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 
For avdelingens fastlønte og evt. hvis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. 
Ferdig endret: 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
1. … 
2. … 
3. For avdelingens fastlønte og evt. hvis avdelingen har organisasjon-medarbeider 
skal kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
4. Ved Valg etter... 
 
 

Forslag nr. 174:  
 
NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Vi ønsker 100 % dekning av lønn fra Forbundet.  
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 
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For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjonsmedarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. 
Ferdig endret: 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
1. … 
2. … 
3. For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider 
skal kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
4. Ved Valg etter... 
 
 

Forslag nr. 175:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL B 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
Legge til nytt pkt. etter pkt. 2. 
For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50% av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
Begrunnelse: Dette blir allerede praktisert. Ferdig endret: 
 
§10 Avdelingens årsmøte og medlemsmøte 
1. ….. 
2….... 
3. For avdelingens fastlønte og evt. vis avdelingen har organisasjon-medarbeider 
skal kostnadene med dens oppgaver dekkes 50% av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
4. Ved Valg etter... 
 
 

Forslag nr. 176:  
 

Avd. 7 NNN Oslo og Akershus foreslår: 
 
Nytt punkt i vedtektene, 50% refusjon for alle avdelingsansatte.  
 
For avdelingens fastlønte og evt. hvis avdelingen har organisasjon-medarbeider skal 
kostnadene med dens oppgaver dekkes 50 % av forbundet sentralt opp til øvre 
grense på 350K. 
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Forslag 
Avdeling 7 støtter at en prosentsats for organisasjonsarbeiderne 
 vedtektsfestes, men at denne blir 75%.  
Vi støtter ikke refusjon for øvrige ansatte i avdelingene. 
 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 61: 
Forslag nr.: 170, 171, 172, 173, 174, 175 og 176: 
Forslagene tiltres ikke.  
Det vises til innstilling nr. 31 om organisasjonsutredning. 

 
 
Forslag nr. 177: 
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 

DEL A 

§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 

D. Fylkeskoordinator konferanse 

å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 

Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 

fylkeskoordinatorene på. 

Ferdig endret: 

D. Fylkeskoordinator konferanse 

Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 

fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 

 

 
Forslag nr. 178:  
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
Ferdig endret: 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
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Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 

 
Forslag nr. 179: 
 
Avd. 40 Søndre Vestfold Næringsmiddelarbeiderforening 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
 
 

Forslag nr. 180: 
 
NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
DEL A 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
 
Ferdig endret: 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 
 

Forslag nr. 181: 

 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
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Ferdig endret:  
D. Fylkeskoordinator konferanse 
Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 
 

Forslag nr. 182: 
 
Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
DEL A 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
 
å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAene å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
 
Ferdig endret: 
 
D. Fylkeskoordinatorkonferanse 
 
Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 

 
Forslag nr. 183: 
 
NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse å legge til «og organisasjon-medarbeiderne i 
avdelingene.» 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAène å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
Ferdig endret: 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
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Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 
 

Forslag nr. 184: 

 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL A 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
å legge til« og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene.» 
 
Begrunnelse: Dette er et nyttig forum OMAene å utveksle kunnskap på lik linje med 
fylkeskoordinatorene på. 
 
Ferdig endret: 
D. Fylkeskoordinator konferanse 
Forbundet innkaller minst en gang hvert annet år til konferansen for 
fylkeskoordinatorene og organisasjon-medarbeiderne i avdelingene. 
 
 

Forslag nr. 185: 
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
D. Fylkeskoordinator konferanse: føye til «og organisasjon-medarbeiderne i 
avdelingene.» 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 62: 
Forslag nr.: 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 og 185: 
Forslagene tiltres ikke.  
Viser til innstilling nr. 31 om organisasjonsutredning.  
 
 

Forslag nr. 186: 
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§12.1 D 
Tilføyes organisasjonsarbeider og der det er et ungdomsutvalg skal de være 
representert. 
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Forslag nr. 187: 
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§12.1 D 
Tilføyes organisasjonsarbeider og der det er et ungdomsutvalg skal de være 
representert. 
 
 

Forslag nr. 188: 
 
Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
 
§12.1 D 
Tilføyes organisasjonsarbeider og der det er et ungdomsutvalg skal de være 
representert. 
 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 63: 
Forslag nr.: 186, 187 og 188: 
Forslagene tiltres ikke.  
Dagens praksis med invitasjoner fortsetter. 
 
 

Forslag nr. 189: 
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§12.2 
NY TEKST 
Den regionale klubb og avdelingskonferansen velger en fylkeskoordinator 
 
 

Forslag nr. 190: 
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
 
§12.2 
Ny tekst: 
Den regionale klubb og avdelingskonferansen velger en fylkeskoordinator.  
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Forslag nr. 191: 
 

Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
§12 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 
 
§12.2 
NY TEKST 
 
Den regionale klubb og avdelingskonferansen velger en fylkeskoordinator 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 64: 
Forslag nr. 189, 190, og 191: 
Forslagene tiltres ikke.  
Det vises til innstilling nr. 31 om organisasjonsutredning. 
 
 

Forslag nr. 192: 
 
Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
§13.A.2 
 
På første tariffkonferanse etter landsmøte skal det tilføyes der det søkes etter at 
begge kjønn er representert. 
 
 

Forslag nr. 193: 
 
Avd. 22 Telemark foreslår:  
 
§13.A.2 
På første tariffkonferanse etter landsmøte skal det………tilføyes der det søkes etter 
at begge kjønn er representert. 
 
 

Forslag nr. 194: 

 

Avd. 40 Søndre Vestfold Næringsmiddelarbeiderforening 
foreslår: 
 
§ 13 Tariff – bransjekonferanser A. Tariffkonferanser 1.  



LANDSMØTE 2017 – FORSLAG 
 
KAPITTEL 5 – VEDTEKTENE 
 

 48 
 

 
På den første tariffkonferanse etter landsmøtet  
skal det velges forhandlingsutvalg på inntil 5 medlemmer  
der det søkes etter begge kjønn.  
Forhandlingsutvalget skal kun bestå av representanter  
fra bedrifter som skal stemme over aktuelle tarifforslag.  
Forhandlingsutvalget skal fungere i hele landsmøteperioden. Dersom et medlem går 
ut av forbundet eller for resten av valgperioden, ikke er sysselsatt innen forbundets 
organisasjonsområde, skal forbundet i samråd med resten av forhandlingsutvalget 
oppnevne nytt medlem. 
 
 

Forslag nr. 195: 

 

Avd. 34 Tønsberg foreslår:  
 
§ 13 Tariff – bransjekonferanser 
 
§13.A.2 
På første tariffkonferanse etter landsmøte skal det………tilføyes der det søkes etter 
at begge kjønn er representert. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 65: 
Forslag nr. 192, 193. 194 og 195: 
Forslagene tiltres ikke.  
Dette er ivaretatt i formålsparagrafen i vedtektene. 
 
 

Forslag nr. 196:  
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§18 Hvilende rett for medlemmer 
Endringsforslag: Medlemmer som reiser ut av landet samt medlemmer på 
korttidskontrakt/innleide som arbeider i bransjen i gjentatte korte perioder/sesonger, 
kan søke.... 
 
Nåværende tekst erstattes med: Søknader om hvilende rett godkjennes av 
administrasjonen før forbundsstyret foretar en endelig avgjørelse av søknaden. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 66: 
Forslaget tiltres ikke. 
§18 i vedtektene er foreslått fjernet i sin helhet. 
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Forslag nr. 197:  
 
Avd. 79 Vesterålen foreslår:  
 
§22 Forbundets forsikringsordninger 
1. a)Tilleggsforslag: Medlemmer med hvilende rett etter §18 omfattes ikke av 
forsikringsordningene i periodene de har hvilende rett. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 67: 
Forslaget tiltres ikke. §18 i vedtektene er foreslått fjernet i sin helhet. 
 
 

Forslag nr. 198:  
 

Chokoladearbeidernes Klubb v/Orkla C&S Norge AS 
foreslår: 
 
§ 22 Forbundets forsikringsordninger 

1. Ensliges husholdninger skal kun betale halv egenandel ved skade som faller inn 
under kollektiv hjemforsikring 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 68: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
 

Forslags nr. 199: 
 
Chokoladearbeidernes Klubb v/Orkla C&S Norge AS 
foreslår: 
 
§ 22 Forbundets forsikringsordninger 

 
2. Reiseforsikring skal inkluderes i medlemskapet 
 
 

Forslags nr. 200: 
 

NNN Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Forslag 5: Reiseforsikring inn i kontingenten. Evt redusere prisen. 
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Forslag nr. 201:  
 
NNN Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Forslag 6: Advokatforsikring inn i kontingenten.  
Evt subsidiering fra forbundet.  
 
 

Forslag nr. 202:  
 

Avd. 40 Søndre Vestfold Næringsmiddelarbeiderforening 
foreslår: 
 
§ 22 Forbundets forsikringsordninger Forbundet er tilsluttet følgende 
forsikringsordninger: 
1. LO Favør Kollektiv Hjemforsikring fra 1.1.83 
2. LO Favør Grunnforsikring fra 1.1.82 
3. LO Favør Samleforsikring fra 1.1.76 
4. LO Favør Fritidsulykkesforsikring fra 1.1.88 
 
Nytt punkt 5. LO Favør Advokatforsikring / reiseforsikring 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 69: 
Forslag nr. 199, 200, 201 og 202. 
Forslagene om å vedtektsfeste reiseforsikring og advokatforsikring tiltres ikke. 
Administrasjonen foreslår at LO Favør advokatforsikring innføres som en kollektiv 
forsikring i medlemskapet for yrkesaktive medlemmer og lærlinger. Ordningen vil bli 
evaluert og tatt opp til ny vurdering på landsmøte i 2021. 
 
 

Forslag nr. 203:  
 

Slakteriet Brekke (avd. 327) foreslår: 
 

Einslige bør få like vilkår som ektefeller når det gjeld forsikring. Eksempel eigenandel 
for øydelagt mobiltelefon. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 70: 
Forslaget tiltres ikke.  
Kollektiv hjem skiller ikke på om du er gift eller ei, men på hvor mange i husstanden 
som er med i forsikringen. 
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Forslag nr. 204: 
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
DEL A 

§23 Kontingent 

3. å endre «for bundsstyret» til «forbundsstyret» 

Begrunnelse: Rette skrivefeil 

Ferdig endret: 

3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og 

forbundsstyret. Ved arbeidsnedleggelse (streik eller lockout) kan forbundsstyret 

pålegge de medlemmer som står i arbeid ekstrakontingent. 

 

 

Forslag nr. 205: 
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
§23 Kontingent 
 
3. å endre «for bundsstyret» til «forbundsstyret»  
Begrunnelse: Rette skrivefeil 
Ferdig endret: 
 
3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og 
forbundsstyret. Ved arbeidsnedleggelse (streik eller lockout) kan forbundsstyret 
pålegge de medlemmer som står i arbeid ekstrakontingent. 
 

 
Forslag nr. 206: 
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§23 Kontingent 
3. å endre «for bundsstyret» til «forbundsstyret» 
Begrunnelse: Rette skrivefeil 
Ferdig endret: 
3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og 
forbundsstyret. Ved arbeidsnedleggelse (streik eller lockout) kan forbundsstyret 
pålegge de medlemmer som står i arbeid ekstrakontingent. 
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Forslag nr. 207: 
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
  
DEL A 
§23 Kontingent 
3. å endre «for bundsstyret» til «forbundsstyret»  
Begrunnelse: Rette skrivefeil 
Ferdig endret: 
3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og 
forbundsstyret. Ved arbeidsnedleggelse (streik eller lockout) kan forbundsstyret 
pålegge de medlemmer som står i arbeid ekstrakontingent. 
 
 

Forslag nr. 208: 
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§23 Kontingent 
3. å endre «for bundsstyret» til «forbundsstyret» 
Begrunnelse: Rette skrivefeil 
Ferdig endret: 
3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og 
forbundsstyret. Ved arbeidsnedleggelse (streik eller lockout) kan forbundsstyret 
pålegge de medlemmer som står i arbeid ekstrakontingent. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 71: 
Forslag nr. 204, 205, 206, 207 og 208: 
Forslagene tiltres. 
 
 

Forslag nr. 209: 
 
Chokoladearbeidernes Klubb v/Orkla C&S Norge AS 
foreslår: 
 
§ 23 Kontingent 
1. Dersom forbundet har reelt overskudd i driftsregnskap, samt at kampfond er 
forsvarlig ivaretatt, skal sentral del av kontingent reduseres og/eller midler skytes inn 
i vekstfremmende tiltak.  
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2. 0,1 prosentpoeng av sentral kontingent flyttes over til lokal kontingent i den hensikt 
å tilføre klubbene kapital til å gjennomføre lokale tiltak for verving, synlighet og 
medlemspleie. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 72: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
 

Forslag nr. 210: 
 
Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
DEL A 

§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 

2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 

Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 

sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 

Ferdig endret: 

2. Forbundet skal holde bedriftene oppdatert med hvem som skal trekkes, 

prosentsats med mer. Bedriftene skal trekke både forbundets og avdelingens 

kontingent samlet ved hver lønnsutbetaling. Hver måned, senest 14 dager etter 

månedens utløp, skal bedriften overføre trukket beløp til henholdsvis forbundet og 

avdelingen. 

 

 

Forslag nr. 211:  
 

NNN klubben Tine Kristiansand foreslår: 
 
Forslag 4. 
DEL A 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 
Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 
sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 
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Forslag nr. 212:  
 

Avd. 3 Sørlandet foreslår: 
 
DEL A 
 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 
Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 
sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 
 
 

Forslag nr. 213:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
2. Endre «Avdelingen» til «forbundet» 
 
 

Forslag nr. 214:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
DEL A 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 
 
Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 
sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 
Ferdig endret: 
2. Forbundet skal holde bedriftene oppdatert med hvem som skal trekkes, 
prosentsats med mer. Bedriftene skal trekke både forbundets og avdelingens 
kontingent samlet ved hver lønnsutbetaling. Hver måned, senest 14 dager etter 
månedens utløp, skal bedriften overføre trukket beløp til henholdsvis forbundet og 
avdelingen. 
  
 

Forslag nr. 215:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
DEL A 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
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2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 
Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 
sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 
Ferdig endret: 
2. Forbundet skal holde bedriftene oppdatert med hvem som skal trekkes, 
prosentsats med mer. Bedriftene skal trekke både forbundets og avdelingens 
kontingent samlet ved hver lønnsutbetaling.  Hver måned, senest 14 dager etter 
månedens utløp, skal bedriften overføre trukket beløp til henholdsvis forbundet og 
avdelingen. 
 
 

Forslag nr. 216:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
DEL A 
§24 Kontingentinnbetaling- Rapportering 
2. å endre «Avdelingen» til «forbundet» 
Begrunnelse: Dette er en tidligere praktisering, hvor i dag er forbundet sentralt som 
sender ut brev til bedriftene hvem som skal trekkes i kontingent. 
Ferdig endret: 
2. Forbundet skal holde bedriftene oppdatert med hvem som skal trekkes, 
prosentsats med mer. Bedriftene skal trekke både forbundets og avdelingens 
kontingent samlet ved hver lønnsutbetaling.  
 
Hver måned, senest 14 dager etter månedens utløp, skal bedriften overføre trukket 
beløp til henholdsvis forbundet og avdelingen. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 73: 
Forslag nr. 210, 211, 212, 213, 214, 215 og 216: 
Forslagene tiltres. 
 
 

Forslag nr. 217:  
 
Avd. 638 Indre Østfold foreslår:  
 
§31 Øke stønad under arbeidsstans 
Øking av stønad ved arbeidsstans for medlemmer over 1 år kan gi flere medlemmer 
over tid. Dagens sats er 680,- Ny sats 750,- 
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Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 74: 
Forslaget tiltres. 
Landsstyret foreslår følgende økning: 
 

- til kr.1 000,- pr.dag. 

Satsene indeksreguleres i perioden. 
 
 

Forslag nr. 218:  
 
Avd. 88 Harstad foreslår: 
 
 Ikke høyne fagforeningstrekk, heller gå litt ned på den. 

 
 

Forslag nr. 219:  
 
NNN Tine avdeling Bergen foreslår: 
 
2. Vi har god ordning for lærlinger, men de burde betalt det samme som 
studenter/ungdommer. Lærling og student er det samme og de må ha samme vilkår. 

 
 

Forslag nr. 220:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Forslag 7: Fast trekk på feriepengene i stedet for %- trekk.  
 
 

Forslag nr. 221:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Forslag 1: Medlemskontingent må økes til 1,6 %, hvor 1,2 % går til forbundet og 0,4 
til avdelingen. De økte midlene må brukes på verving av nye medlemmer.  
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Forslag nr. 222:  
 
Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
Forslag til at NNN Landsmøte 2017 om å innføre «kontingent-tak» slik flere andre LO 
Forbund har. Dette for å prøve å stoppe utmeldinger av medlemmer og samtidig 
kunne rekruttere nye medlemmer. 
 
Oversikt over 24 forbund i LO om hvem som har Max grense for kontingent og andre 
ordninger i LO i 2015. 
 
• Fagforbundet har tak på kontingenten på kr 7560,- årlig. 
• FO: betaler 1,6%- maks kr 705,- pr mnd. Kr 8460,- årlig. 
• El og lt:1,2 % 
• FLT:kr 615,- pr mnd. Kr 7380,- årlig. 
• NAF:1,6% 
• Postkom: 1,2% eksklusivt overtidslønn og ubekvemt arbeidstid. 
• Transport: 1,7% tak på bruttolønn kr 38142,- pr mnd. 
• NNN: 1,6% 
• HK: 1,4% 
• Fellesforbundet: 1,5% 
 
Medlemskap i andre forbund koster: 
• NITO kr. 4308,- 
• Negotia kr. 4704,- 
• NML kr. 6300,- 
 
Forslag  om å innfører et øvre tak kr 500.000,- det utgjør kr 666,- pr mnd. Kr 8000,- 
årlig. 
 
Begrunnelse er at mange av våres NNN medlemmer går «skift» og de føler at de 
betaler veldig mye i kontingent. 
 
Det ikke like lett å argumentere med at kontingenten er sosialt likt for alle. 
Trur med dette forslaget at mange av NNN medlemmer vil vurdere og ikke melde seg 
ut eller gå over til andre billigere forbund(YS-NITO-NML). 
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Forslag nr. 223:  
 
Avd. 103 Gjøvik foreslår: 
 
Vi mener dagens ordning av fagforeningstrekk er urettferdig for medlemmer som 
jobber en del overtid da de får høyere trekk. 
 
Så vårt forslag er at det trekkes en fast sum pr mnd fra lønn  
til fagforening i stedet for dagens ordning med % trekk.  
Tror det vil bli enklere for medlemmer å skjønne hvor mye medlemskap koster pr 
mnd. 
 
 

Forslag nr. 224:  
 
NNN klubben Bama Industrier foreslår: 
 
2) Vedtekter kap. 23 KONTINGENT avsnitt 2. a) 
  - Den ordinære forbundskontingenten bør være maks. 1,2% a 
  bruttofortjeneste. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 75: 
Forslag nr. 218, 219, 220, 221, 222, 223 og 224: 
Forslagene tiltres ikke.  

 
Forslag nr. 225  
 
Avd. 7 NNN Oslo og Akershus foreslår: 
 
Kontingent av innleie 
 
Forslag:  
10 % av kontingenten for direkte medlemmer i NNN fra vikarbyråer overføres de 
lokale NNN avdelingene. Dersom klubbene har egen kontingent kan de få overført 
1/4 av dette. Forutsetningen er at kontingenten er innbetalt i over 1 måned. 
 
Begrunnelse: 
Det er for lite motiverende for lokalapparatet i NNN å organisere fra innleiefirmaer, da 
de ikke får noe av kontingenten tilbake. Ofte kan det være mye arbeid å følge opp 
disse medlemmene. Vi er dessuten alt for dårlig til å rekruttere medlemmer her. 
Denne jobben må gå sammen med jobben for å sikre flere faste ansettelser. 
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Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 76: 
Forslaget oversendes den foreslåtte organisasjonsutredningen,  
innstilling nr. 31. 
 

 
Forslag nr. 226: 
 
Avd. 81 Nordmøre og Romsdal foreslår: 
 

1. Fylkeskoordinatorer burde automatisk innkalles til landsmøtet og ikke gå på 

kvoten for den avdelingen de kommer fra. Dette da de faktisk er det direkte 

bindeleddet mellom fylkene og NNN sentralt. 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 77: 
Forslaget tiltres ikke.  
Viser til innstilling nr. 31 om organisasjonsutredning. 
 
 

Forslag nr. 227:  
 
Avd. 103 Gjøvik foreslår: 
 
Vi foreslår at NNN skaffer medlemmer permisjonsforsikring. Noe som er en trygghet 
for arbeidere med gjeld i bedrifter som i enkelte perioder må permittere ansatte. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 78: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
 

Forslag nr. 228:  
 

Avd. 34 Tønsberg foreslår: 
 
Del B – Vedtekter for klubber og avdelinger 
 
 §1 Oppgaver 
Punkt 8. å øke medlemmenes kunnskap gjennom opplysningsarbeid. 
Viser til «Veiledningshefte NNNs helgekurs: 
 
TILLEGG: 
NNN dekker oppholdsutgifter inntil kr 1900,- pr døgn for de som har deltatt på 
kurset. Utgifter til reise dekkes ikke, det må avdelingen eller medlemmet dekke selv. 
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Stipend gis ved dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste (se skjema på vår 
hjemmeside). 
 
Begrunnelse: Det er ingen av hotellene vi har avtale med som greier prisen på kr 
1500,- pr. døgn.  Enkelte avdelinger har tatt mellomlegget mens andre forbund 
dekker slik vi trodde i utgangspunktet kr 1500,- pr dag. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 79: 
Forslaget tiltres ikke.  
Dette forslaget hører ikke inn under vedtektene, for øvrig vises til innstilling nr. 38. 
 
 

Forslag nr. 229:  
 
NNN klubben Bama Industrier foreslår: 
 
Lokal TV får belønning eller noe ekstra fordeler. f.eks. betale halv kontingent i sin TV 
periode. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 80: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
 

Forslag nr. 230:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Vedtektsendring: Del A paragraf 24. - Fylkeskoordinator, Avdelinger og 
Organisasjonssekretærer må få tilgang til hvem som er medlemmer. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 81: 
Forslaget er ivaretatt gjennom at alle får tilsendt medlemslister for sitt eget 
fylke/avdeling ved behov. Medlemslister inneholder sensitive personopplysninger og 
må håndteres i henhold til Personopplysningsloven. 
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Forslag nr. 231: 
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Sesongarbeidere burde kunne stå som medlem mellom periodene og beholde 
forsikringen sin. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 82: 
Intensjonen i forslaget er ivaretatt. Medlemmer uten jobb betaler kun 
forsikringskontingent.  
 
 

Forslag nr. 232:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Vi ønsker å ikke øke satsen på medlemskontingent 1,6 %. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 83: 
Det er avdelingen som vedtar om lokal kontingent på 0,2 % skal økes. 
Forbundets del på 1,4 % står fast. 
 
 

Forslag nr. 233:  
 

NNN Tine avdeling Bergen/Minde foreslår: 
 
Når noen blir pensjonist men fortsatt går i arbeid må man kunne trekke kontingent og 
ikke automatisk gå over på frie tjenester. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 84: 
Forslaget er ivaretatt for medlemmer som jobber i bedrifter med trekkavtale. 
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Forslag nr. 234:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
Forslag 4: 
Nytt type medlemskap for vikarer og midlertidige hvor de betaler 0,5% av sin lønn i 
kontingent. 0.2% til avdeling og til lokal klubb består også.  De får ikke fordelene fra 
LO som forsikringer og støtte til kurs og utdanning. Medlemskapet dekker bare hjelp 
juridisk og fra lokale tillitsvalgte. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 85: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
 
 

Forslag nr. 235:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
Avdelingene bør ha en seniortillitsvalgt for å ivareta pensjonister, historie og 
tradisjoner. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 86: 
Forslaget tiltres ikke.  
Dette er det opp til avdelingens årsmøte å ta stilling til. 
 
 

Forslag nr. 236:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Mindre bruk av midlertidige ansettelser bør nedfelles vedtektene. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 87: 
Forslaget tiltres ikke.  
Dette hører ikke hjemme i vedtektene. 


