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Ungdommens dokument er en samling av de viktigste dokumentene som gjelder for
ungdom i NNN. Formålet med å samle dokumentene på denne måten er å gjøre det
enkelt å finne alt på samme sted.
I NNN Ung har vi et ungdomsutvalg som kalles DSU (det sentrale ungdomsutvalget).
Formålet med DSU er å ha fokus på de unge medlemmene i NNN og å øke
organisasjonsgraden i forbundet. Målet som DSU har satt seg er at vi skal ha like god
organisasjonsgrad blant de unge medlemmene under 30 år, som befolkningen for øvrig.
DSU ønsker at vi skal ha like stor organisasjonsgrad som i Norge generelt. Dette skal vi
få til ved å:
- styrke ungdomsaktiviteter
- være en stemme inn i LO og i forbundet
- få flere unge tillitsvalgte og flere unge aktive medlemmer
- DSU skal gi innspill til forbundets ledelse I forbundets arbeid med å skape større
faglig aktivitet og politisk engasjement blant unge medlemmer i forbundets
avdelinger.
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Handlingsplan 2019 – 2020:
Vedtatt på NNNs nasjonale ungdomskonferanse i mai 2019
Handlingsplanen er styrende det kommende året for NNNs sentrale
ungdomsutvalgs gjøremål.
Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) har som formål:
 å arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i avdelingene samt rekruttering av nye
medlemmer
 å aktivt arbeide med skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og
andre arenaer som er hensiktsmessig
 å være en ressurs ved oppstart av lokale ungdomsutvalg og sikre at våre unge
medlemmer får nødvendig hjelp til planlegging og utførelse av lokale
arrangementer og samlinger
 å arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell
legning, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger
 å fokusere på samarbeid med fagorganiserte nasjonalt, så vel som internasjonalt,
for å øke vår kunnskap og forståelse for aktuelle kamper og sikre at vi sammen
står sterke i solidaritet
 planlegge arbeidsplassbesøk når DSU er samlet. Fokusere på bedrifter med lav
organisasjonsgrad
 synliggjøre ungdomsutvalget
 være en pådriver for å opprette lokale ungdomsutvalg i alle fylker/avdelinger og
hjelpe dem i gang
 samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med
 gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skoler, samt andre relaterte
opplæringsinstitusjoner over hele landet for å synliggjøre NNN og verve nye
medlemmer, der vi ikke har et lokalt ungdomsutvalg
 oppfordre unge medlemmer til å delta på LOs sommerpatrulje
 formidle hvilke fordeler vi har innenfor NNN, gjennom ulike virkemidler
 ha fokus på å motivere unge til å engasjere seg i fagforeningsarbeid
 sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier og nettside for og synligjøre
ungdomsarbeidet
 være med å forme ungdomskursene som avholdes årlig og være en bidragsyter
for å få påmeldte unge medlemmer
 være en pådriver for at NNN skal være representert i LOs ungdomsutvalg i alle
fylker
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Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings- og ikkediskrimineringsperspektivet ivaretas i alt forbundet foretar seg
Planlegge og å gjennomføre den årlige ungdomskonferansen
Søke og å opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale
samarbeidsorganisasjoner.
Gjennomføre regelmessige vervekurs for ungdom
DSU skal være tilstede på klubb- og avdelingslederkonferanser

Retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget (DSU)
1. DSU består av 11 medlemmer totalt:
Leder
Nestleder
Sekretær
5 medlemmer
3 varamedlemmer
2. Leder, nestleder og sekretær utgjør DSU’s arbeidsutvalg.
3. Det sentrale ungdomsutvalg skal være et organ for NNN sine unge medlemmer
4. DSU er det øverste organ mellom ungdomskonferansene. Utvalget fatter vedtak i alle
spørsmål som ikke er avgjort av ungdomskonferansen.
5. Varamedlemmene deltar på alle møter, med tale- og forslagsrett. Dersom et ordinært
medlem skulle trekke seg fra vervet, rykker vara opp i vedkommes sted.
6. Alle medlemmer av ungdomsutvalget velges for en periode på to år, se for øvrig
retningslinjer for nasjonal ungdomskonferanse.
7. Ungdomsutvalget har ansvar for å følge opp saker og gi råd overfor forbundets
ledelse i saker som har særlig interesse for ungdom.
8. Ungdomsutvalgets medlemmer har en viktig rolle i forbundets arbeidet med å skape
ungdomsaktivitet i avdelingene og følge disse opp. Utvalget skal bidra aktivt i det
regionale ungdomsarbeidet.
9. Lederen av ungdomsutvalget skal sammen med sekretæren innkalle og legge til rette
for minimum fire møter i året.
10. Ved møter i NNNs sentrale ungdomsutvalg har medlemmene møteplikt. Uteblir et
medlem fra et møte uten å melde gyldig forfall i forkant til leder, kan leder i samarbeid
med utvalget drøfte og avgjøre hva som er gyldig forfall. Leder vil da i samarbeid med
utvalget avgjøre at personen utelukkes fra utvalget og første varamedlem rykker opp
som fast medlem.
11. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. For å være vedtaksdyktig må minst
halvparten av utvalget være til stede.
12. Landsstyrets og Forbundsstyrets medlemmer som er aktive ungdomstillitsvalgte og
under 35 år kan inviteres til møter i ungdomsutvalget.
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13. Medlemmer av ungdomsutvalget som ikke lenger oppfyller kravene til valgbarhet og
hvor dette ikke er av kortvarig karakter, trer ut av utvalget. Dersom medlemskapet ikke
opprettholdes trer medlemmet ut av utvalget med umiddelbar virkning. I tilfelle lederen,
nestleder eller sekretæren trer ut, konstituerer ungdomsutvalget nye blant utvalgets
medlemmer.
14. Alle medlemmene i DSU må jobbe aktivt for å gjennomføre forbundets
tillitsvalgtskolering.
15. Administrasjonen vedtar hvert år budsjett for ungdomsarbeidet.
Retningslinjer for nasjonal ungdomskonferanse
1. Ungdomskonferansen skal avholdes årlig på tid og sted som fastsettes av NNNs
ungdomsutvalg i samråd med forbundet.
2. Forbundet tilrettelegger og har ansvaret for å gjennomføre ungdomskonferansen
sammen med det sentrale ungdomsutvalget (DSU)
3. Målsetningen med konferansen er å gi deltakerne økt faglig- og politisk engasjement
som igjen kan bidra til større aktivitet i forbundets avdelinger
4. I tillegg til ungdomsutvalget, består konferansen av ungdomstillitsvalgte og unge
medlemmer mellom 18 – 35 år i fra forbundets avdelinger.
5. Ungdomskonferansen skal:
a. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er oppført på den vedtatte
dagsorden. Oppdatert "ungdommens dokument" sendes ut til alle
avdelinger etter konferansen.
b. Avholde valg årlig i hht. punkt 12 i retningslinjer for nasjonal
ungdomskonferanse
c. Ha en demokratisk gjennomgang av innkomne endrings og forbedrings
forslag av ungdommens dokument
6. På ungdomskonferansen har kun ungdomsutvalgets medlemmer og andre påmeldte
NNN ungdommer forslags- og stemmerett. Øvrige deltakere og gjester kan gis
talerett.
7. Ungdomskonferansen godkjenner ungdomsutvalgets beretning.
8. Ungdomskonferansen skal velge et ungdomsutvalg bestående av leder, nestleder,
sekretær, fem utvalgsmedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge.
9. Til å forberede valg av forbundets ungdomsutvalg skal ungdomskonferansen nedsette
en valgkomité bestående av tre personer fra forskjellige fylker som i løpet av
konferansen skal fremme sin innstilling. Den fylkesvise deltakelsen i valgkomiteen
skal rullere hvert år.
10. Ved valg av NNNs sentrale ungdomsutvalg skal det legges vekt på bransje- og
geografisk tilhørighet, alder, kjønn og erfaring.
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11. DSU legger frem innstilling til valgkomité og redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen
skal behandle alle innkomne forslag. Innstillingene til komiteer blir lagt frem første dag
på konferansen
12. Ungdomsutvalget velges for to år av gangen, varamedlemmene for et år av gangen.
Leder og tre utvalgsmedlemmer velges det ene året. Nestleder, sekretær og to
utvalgsmedlemmer velges det andre året. Valgbare er medlemmer av forbundet som
arbeider eller er under utdanning innenfor NNNs organisasjonsområde, og til og med
det kalenderår som valget finner sted fyller 30 år. Førstnevnte velges oddetallsår, de
resterende er på valg partallsår.

Retningslinjer for ungdomsutvalgets leder:
1. Lederen jobber ut ifra egen klubb/avdeling og bedrift.
2. Lederen skal representere NNN i LOs sentrale ungdomsutvalg etter oppnevning i LO
sekretariatet. Lederen kan delegere dette ansvaret til et annet medlem av AU.
Vedkommende vil da delta som forbundets representant i utvalget.
3. Leder av det sentrale ungdomsutvalget får møterett med tale- og forslagsrett i
forbundsstyre/landsstyre.
4. Leder har det overordnede ansvaret for å delegere arbeidsoppgaver gjennom hele
året, for å sørge for at utvalget gjennomfører handlingsplanen.
Retningslinjer for de lokale ungdomsutvalg (DLU):
1. De lokale utvalgene jobber ut ifra sin tilhørende avdeling.
2. Utvalgene kan søke økonomisk støtte fra sin avdeling.
3. Det er møteplikt i DLU sine møter.
4. De lokale utvalgene må sørge for at fordeling blant utvalgsmedlemmer er basert
på kjønn, geografi og bransje så langt det lar seg gjøre.
5. De lokale utvalgene må gjennomføre jevnlige utvalgsmøter.
6. DLU må sende referat til DSU og sine respektive avdelinger etter hvert møte som
avholdes.
7. medlemmene i utvalgene må jobbe aktivt for å gjennomføre NNNs
tillitsvalgtskolering.
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De lokale ungdomsutvalgene har som formål:
1. Å være pådrivere for rekruttering til den årlige ungdomskonferansen
2. Å gjennomføre skolebesøk for å informere om NNN, rekruttere lærlinger inn i våre
bransjer og verve elever
3. Å sørge for å være representert i LOs ungdomsutvalg i sitt fylke
4. Å arrangere temakvelder eller andre arrangement
5. Å være pådrivere for å opprette ungdomskontakt i alle medlemsbedrifter i sin
avdeling
6. Å delta og/eller være pådrivere for rekruttering til sommerpatruljen i sine fylker
7. Å videreformidle informasjon som blir sendt ut fra DSU til bedrifter i fylket
8. Å være aktiv på sosiale medier
9. Å delta på yrkesmesser o.l. med stand for å synliggjøre NNN ung og våre bransjer
10. Å engasjere seg i norsk næringspolitikk
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NNNs sentrale ungdomsutvalg 2019 - 2020
VERV

TELEFON

REGION

e.stangeland@hotmail.com

986 81 995

Rogaland

Kroghie90@Outlook.com

412 59 258

Finnmark

Espen
Degvold
Braathen

espen.braathen@hotmail.com

478 84 243

Buskerud

Medlem

Robin Andre
Larsen

robinandrelarsen@gmail.no

930 07 258

SørTrøndelag

Medlem

Siren Moss

siren.nnnhordaland@gmail.com

986 926 71

Hordaland

Medlem

Frida
Elisabeth
Nordgård

frida.nordgrd@gmail.com

478 556 48

NordTrøndelag

Medlem

Veronica
Midtsund

v.midtsund@gmail.com

476 496 04

Vestfold

Medlem

Eivind
Løvstad
Karlsen

eivind.andreas.lovstad.karlsen@tine.no 454 75 577

Oslo og
Akershus

meperjord@gmail.com

453 90 077

Møre og
Romsdal

Samueldavid1997@gmail.com

451 04 518

Hedmark

480 90 089

Nordland

Leder

Nestleder

Sekretær

NAVN
Erik Malmin
Stangeland
Masja Krogh

E-POST

Varamedlem Emilie Perjord
Samuel
Varamedlem Nygård

ninesol@live.no
Varamedlem Karoline
Solberg
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